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Passados mais de 20 anos de controle da OMS no último foco de oncocercose na 
América Latina, estudos indicam que ainda há transmissão na área conhecida 
como foco amazônico, a qual se estende por uma região de floresta densa que 
abrange a fronteira entre Brasil e Venezuela. Recentemente, estudos na 
Venezuela apresentaram resultados contraditórios; estudos entomológicos 
utilizando PCR sugerindo que a transmissão na área foi interrompida, porém 
estudos clínicos baseados em ensaios imunológicos sugerindo o oposto. O 
presente estudo avaliou evidências entomológicas de transmissão no lado 
brasileiro do foco amazônico. Um total de 61.707 simulídeos foi coletado e 
organizados em 1280 pools de até 50 cabeças por tubo. Por causa da dificuldade 
para diferenciar morfologicamente adultos de Simulium incrustatum e S. limbatum 
suas cabeças foram agrupadas nos mesmos pools. Sete destes pools “mixed 
species” testaram positivo para DNA de filária (ITS1). Para esclarecer 
especificamente qual espécie estava infectada, os 350 tórax destes insetos foram 
avaliados individualmente pelo mesmo PCR. Um total de 36(10,2%) tórax foi 
positivo com este diagnóstico e com um novo diagnóstico baseado em CO1 de 
Onchocerca volvulus. A identificação molecular dos 350 tórax mostrou 
definitivamente que a espécie S. incrustatum é vetora na área de Homoxi. O DNA 
de filária foi detectado com dois diagnósticos moleculares independentes e o uso 
de um ensaio baseado em detecção de DNA mitocondrial apresentou potencial 
para ser usado no foco Amazônico, corroborando com trabalhos recentes que 
também utilizam DNA mitocondrial na África. Os resultados obtidos no presente 
estudo apoiam a existência de transmissão no lado brasileiro do foco amazônico 
pelo menos até o ano de 2012. 
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