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M. perstans é um dos parasitos mais comumente conhecidos por causar 
parasitemia em humanos, porém há uma enorme escassez de conhecimento 
sobre esta filária. Estima-se que 114 milhões de pessoas vivem com infecções 
crônicas por M. perstans somente na África, além disso há muitos registros da 
ocorrência do parasito na América Latina. Até a data atual, nenhuma sequencia 
de DNA foi recuperada de M. perstans com origem fora da África e a relação 
entre as cepas da África e do Novo mundo continuam um mistério. O objetivo 
deste trabalho foi verificar a ocorrência e esclarecer a origem da M. perstans do 
Novo mundo. Visando um conjunto de genes nucleares e mitocondriais por PCR, 
obtivemos êxito com sequências de genes de M. perstans a partir das amostras 
de sangue de voluntários que vivem em São Gabriel do Cachoeira (SGC), Brasil. 
Vários desses voluntários nunca saíram da região amazônica, sendo assim, este 
relatório pode ser considerado como a primeira verificação molecular do parasito 
no Novo Mundo. A análise filogenética utilizando sequências de M. perstans de 
SGC, mostrou que o parasito é mais estreitamente relacionado com a forma 
padrão Africana do que a forma “deux” relatada recentemente. Então, nossos 
resultados sugerem que M. perstans chegou à América Latina vinda da África 
depois que a forma "deux" divergiu da forma padrão. Os níveis muito elevados 
de identidade das sequências de ITS-1 (99%) compartilhadas entre a M. 
perstans de SGC e a forma padrão africana sugerem que provavelmente M. 
perstans de SGC chegou recentemente ao Novo Mundo. Nossos resultados 
sugerem que assim como O. volvulus, M. perstans tenha provavelmente 
chegado ao Novo Mundo, como consequência do tráfico negreiro. A relação 
muito estreita observada entre M. perstans de SGC e a forma padrão africana 
também, sugere que eles são susceptíveis de causar um impacto sobre as 
ferramentas de monitoramento epidemiológico utilizadas para filariose linfática e 
oncocercose de forma semelhante um para o outro. 
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