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INTRODUÇÃO: 

Dentre as espécies que colonizam cadáveres, dípteros da família Calliphoridae destacam-se por 

sua abundância, frequência (podem ser encontrados em todos os estágios da decomposição) e por 

serem os primeiros a localizar e colonizar o corpo (CARVALHO et al., 2000), geralmente nas primeiras 

horas (OLIVEIRA, 2011). Lucilia cuprina (Wiedemann), uma espécie necrófaga, está amplamente 

distribuída no território brasileiro e tem comportamento sinantrópico (FERRAR, 1987; GUIMARÃES E 

PAPAVERO, 1999), além de estar entre uma das espécies pioneiras na colonização de cadáveres 

(CARVALHO et al., 2000).   

Entre os métodos mais úteis para estimar o intervalo pós-morte mínimo (IPMmin) está o cálculo 

da idade de larvas de insetos que tenham sido coletadas em cadáveres (CATTS E GOFF, 1992). Estudos 

têm mostrado que diferentes espécies podem ter distintos padrões de desenvolvimento, dependendo da 

temperatura a que estão expostas (e.g., NASSU et al., 2014, LECHETA et al., 2015), ou decorrentes de 

de substâncias exógenas que ingerem durante a sua alimentação (e.g., THYSSEN E GRELLA, 2011). 

No campo forense, o conhecimento sobre como o desenvolvimento dos insetos pode ser influenciado 

pela ação de drogas e outros compostos é crucial para estimar com maior precisão o IPMmin 

(THYSSEN, 2011). Assim, este estudo teve como objetivo avaliar o efeito da escopolamina, analgésico 

depressor do sistema nervoso central (BROWN E TAYLOR, 1996) disponível comercialmente sob o 

nome de Buscopan®, sobre o ganho de massa e tempo de desenvolvimento de larvas de L. cuprina. 

 

METODOLOGIA: 

Os ovos foram obtidos a partir de colônias de moscas adultas, coletadas previamente em 

ambiente urbano no campus da UNICAMP, e mantidas em laboratório sob condições controladas 
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(27±1ºC, 70±10% UR, 12h fotofase). Para estimular a oviposição, uma porção de 50 g de carne moída 

bovina fresca foi exposta às fêmeas adultas por aproximadamente 3 h. Os ovos obtidos foram deixados 

sobre a carne por 12 h para então, as larvas recém-eclodidas, serem contadas e separadas em dois 

grupos experimentais, tratamento (TRAT) e controle (CONT). O grupo TRAT era constituído por dieta 

artificial (ESTRADA et al., 2009) acrescida de 0,5x a concentração da dose letal (DL) de escopolamina 

– em humanos, a DL é estimada em 1.270 mg/kg (BROWN E TAYLOR, 1996); já o grupo CONT, era 

constituído apenas por dieta artificial.  

Foram montadas quatro réplicas para cada um dos grupos experimentais, sendo duas delas 

destinadas para retirada de amostras (N= 10), aleatoriamente e a cada 24 h, para avaliação do ganho 

de massa larval (aferido com balança de precisão com três casas decimais), e as outras duas para 

avaliação do tempo de desenvolvimento, intervalo de emergência e taxa de sobrevivência. Para cada 

uma das réplicas foram depositadas 60 larvas, com o auxílio de uma pinça (Fig. 1).  

Para avaliar possíveis diferenças em relação ao peso em cada um dos grupos experimentais foi 

feita uma Análise de Variância (ANOVA) de 1 fator, seguida pelo teste a posteriori de Bonferroni, tendo 

como variável resposta as médias do peso (em mg). As análises estatísticas foram feitas com auxílio do 

PAST (HAMMER et al., 2001). O nível de significância foi de α = 0,05. 

 

 

Figura 1. Etapas experimentais para avaliação do desenvolvimento de L. cuprina. À esquerda, larvas recém-eclodidas; no 

centro, larvas do grupo controle retiradas da dieta para aferição do peso; e à direita, moscas do grupo controle que 

emergiram. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Variações no ganho de massa larval foram significativamente influenciadas pela escopolamina 

(F= 19,02; p< 0,05) (Fig. 2). Consequentemente, o tempo de desenvolvimento de L. cuprina também 

variou entre os grupos experimentais, onde em TRAT a pupariação levou em média 8 dias para ocorrer, 

enquanto em CONT aproximadamente 6 dias (Fig. 2). Efeitos similares sobre o retardo no 

desenvolvimento larval também foram reportados por OLIVEIRA et al. (2009) e THYSSEN E GRELLA 

(2011). 
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Quanto à sobrevivência, o número de indivíduos adultos que emergiram foi consideravelmente 

maior (N=61) no grupo CONT quando comparado ao grupo TRAT (N=9). 

 

 

Figura 2. Curva de desenvolvimento de L. cuprina de 32 h após eclosão até a fase de pupa criadas em dieta artificial (grupo 

controle) e sob a influência da escopolamina (tratamento de 0,5x DL). Notar que cada ponto representa a média e desvio-

padrão do peso das larvas (em g). 

 

CONCLUSÕES: 

A escopolamina afetou o desenvolvimento larval da espécie de mosca necrófaga de importância 

forense L. cuprina, inibindo o seu desenvolvimento quando comparado ao que fora observado no grupo 

controle. Tendo em vista que a estimativa do intervalo pós-morte mínimo (IPMmin) pode ser feita a partir 

dos dados biológicos da espécie, ressalta-se a importância de se detectar esta droga nas larvas para 

evitar uma subestimativa do IPM em casos de morte suspeita. 
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