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 A maioria dos patógenos humanos são transmitidos por mosquitos que preferem 
se alimentar de sangue humano. Em função disso, a maioria das armadilhas para 
capturar mosquito, é menos eficiente que a captura com atração humana (AH). AH é 
utilizada para obter uma imagem da dinâmica e dos riscos de transmissão 
apresentados por mosquitos antropofílicos em uma área endêmica. No entanto, o uso 
da AH dá origem a dilemas éticos pois expõe os agentes de endemias e 
pesquisadores ao risco de adquirir agentes patogênicos letais ou desconhecidos. 
Desenvolvemos uma armadilha portátil para ser utilizada como uma ferramenta de 
vigilância e permitir a captura de mosquitos antropofílicos, sem o risco de exposição 
do coletor à picadas, a que chamamos de MosqTent® (patente depositada BR 10 
2016 010859 4). Em estudos-pilotos realizados na Amazônia brasileira, a MosqTent® 
foi testada contra outros métodos considerados eficientes para a captura de vetores 
neotropicais de malária, BG-Sentinel + CO2 e AH protegida e AH tradicional como 
padrão-ouro. No testes-pilotos a MosqTent® coletou o vetor da malária mais 
importante na Amazônia, o Anopheles darlingi, com as mesmas proporções de 
paridade que AH. AH, no entanto, capturou mais An. darlingi. A MosqTent® foi capaz 
de coletar eficientemente An. marajoara, a espécie com maior densidade na área e 

considerada importante vetor na Região. MosqTent® foi capaz de amostrar todos os 
mosquitos antropofílicos presentes. MosqTent® também foi capaz de capturar as 
mesmas proporções de fêmeas paridas que a atração humana, um parâmetro 
entomológico importante na competência vetorial. Quando foi utilizada em uma área 
de alta densidade de anofelinos, foi capaz de coletar em média 3000 anofelinos/ 
homem-hora, em comparação a 240 anofelinos/ homem-hora pela AH. Estes 
resultados sugerem que a MosqTent® tem potencial para avaliar o impacto 
operacional das intervenções de controle de vetores. Novas avaliações devem ser 
feitas com outras espécies vetoras. 
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