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INTRODUÇÃO:

Ovos, larvas ou pupas de moscas (Insecta, Diptera) são as formas mais frequentemente

coletadas em cadáveres e, por esta razão, este estágio de vida torna-se o mais relevante para fornecer

subsídios para estimar o intervalo pós-morte (IPM) (SMITH, 1986; GREENBERG e KUNICH, 2002;

THYSSEN et al., 2018). Contudo, a identificação desta fase de vida do inseto pode se tornar complexa

devido à inexistência de descrições ou de chaves taxonômicas, mau acondicionamento das amostras,

número reduzido de taxonomistas (GREENBERG e KUNICH, 2002; AMENDT et al., 2004; THYSSEN,

2010), entre outros. 

Além das análises moleculares (THYSSEN et al., 2005; MADEIRA et al., 2016), alternativas

com foco nos aspectos morfológicos e exame direto de exemplares (e.g., NUÑEZ e LIRIA, 2016;

RABBANI e ZUHA, 2017; ELIZA e ZUHA, 2018) têm sido buscadas com o propósito de fornecer um

diagnóstico confiável particularmente para aqueles que não possuem conhecimento aprofundado em

taxonomia. O exame da parte externa das larvas é relativamente fácil e exige, no máximo, o uso de um

estereomicroscópio equipado com lentes que permitam um aumento entre 4 e 60 vezes. Já estruturas

internas como o cefaloesqueleto, localizado na porção anterior da larva, e de grande valor diagnóstico

quando comparado a outros caracteres, são somente visualizadas por meio de dissecção ou

clareamento do tegumento larval (SMITH, 1986).

Na literatura encontram-se disponíveis diversos métodos e protocolos para garantir o acesso,

montagem ou visualização do cefaloesqueleto, em geral, com pouca simplificação para alcançar o

resultado final (ISHIJIMA, 1967; SZPILA, 2010; NIGOGHOSIAN et al., 2021), exceto os propostos por

SUKONTASON et al. (2004) e NIEDEREGGER et al. (2011). Dentre os métodos de execução mais

simples e que dispensa a dissecção está o clareamento do tegumento através de ácido clorídrico (HCl)

(SUKONTASON et al., 2004), mas que pode causar agravos para a pele humana e órgãos

respiratórios.
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Considerando que é necessário treinamento e habilidade para dissecar o cefaloesqueleto, uma

estrutura bem diminuta, e que as técnicas conhecidas até o momento podem ser tóxicas, este estudo

buscou avaliar a possibilidade de uso do hipoclorito de sódio (NaCIO) para clareamento do tegumento

larval e consequente visualização da estrutura sem a necessidade de manipular o material. Em baixas

concentrações o NaClO pode ser adquirido facilmente em varejo e não oferece sério risco à saúde de

quem o manipula. A espécie modelo selecionada para conduzir os estudos foi Lucilia cuprina

(Wiedemann) (Diptera, Calliphoridae).

 

METODOLOGIA:
Indivíduos adultos de L. cuprina foram coletados no campus da UNICAMP usando armadilhas

apropriadas para coleta de dípteros muscóides (MORETTI et al., 2009), as quais continham como isca

fígado bovino (putrefeito 72h antes em temperatura ambiente). Os espécimes coletados foram levados

para o laboratório, anestesiados por aproximadamente 3 min a -20ºC, identificados (GRELLA e

THYSSEN, 2011) e depositados em gaiolas plásticas. Para estimular a oviposição, uma porção de 50 g

de carne bovina moída fresca foi oferecida para as fêmeas. Após 2h, os ovos obtidos foram

acondicionados em recipientes contendo carne bovina moída fresca, em uma proporção de 1g/ovo,

para que as larvas atingissem 96h de desenvolvimento.

Todas as larvas (N= 60) foram retiradas da dieta, lavadas em água filtrada sob agitação em

vórtex por 30 seg, mortas por imersão em água aquecida a 70ºC por aproximadamente 5 seg, e então

divididas em três grupos experimentais: [Grupo CONTROLE] larvas inteiras fixadas em álcool etílico

70% (N= 20); [Grupo TRAT-I] larvas inteiras colocadas em NaClO 2,5% (N= 20) e; [Grupo TRAT-II]

larvas seccionadas ao meio e colocadas em NaClO 2,5% (N= 20).

Todas as larvas foram examinadas, individualmente, entre 24h e 168h, sob estereomicroscópio

para avaliar o grau de clareamento e a capacidade de visualização do cefaloesqueleto, quando

comparado ao procedimento operacional padrão disponível na literatura que procede com a dissecção

da amostra para acessar a estrutura (e.g., SZPILA, 2010).

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Os resultados obtidos entre os diferentes tratamentos para clarificação do tegumento larval e

visualização do cefaloesqueleto estão resumidos na Tabela 1 e Figura 1. Infelizmente, o produto final

não foi satisfatório. Além da pouca visibilidade do cefaloesqueleto, a partir de 48h de imersão em

NaClO, o tegumento larval começou a apresentar manchas oxidativas (marrom-avermelhadas), os

espiráculos respiratórios posteriores ficaram mais escurecidos e notou-se uma certa constrição nos

botões espiraculares localizados na porção ventral dos peritremas (Fig. 2).

SUKONTASON et al. (2004) e NIEDEREGGER et al. (2011) obtiveram resultados mais

promissores, embora no primeiro caso as soluções usadas sejam mais tóxicas e no segundo método o

clareamento não é duradouro, mas suficiente para permitir uma rápida e completa visualização.
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Diversas técnicas de clareamento de tegumento também têm sido exploradas para outros organismos,

tais como para observação da rádula de planorbídeos (Mollusca, Gastropoda). DESLANDES (1951),

por exemplo, teve bastante êxito com o uso de hidróxido de sódio (NaOH) para diagnosticar, junto com

outras características além da rádula, caramujos hospedeiros intermediários do Schistosoma mansoni.

Este produto pode ser potencialmente interessante para ser testado em larvas de moscas, levando em

conta sua baixa toxicidade, mas não é tão acessível quanto o NaClO usado neste estudo.

Procedimentos
antes do

clareamento

Grupos
experimentais

Tempo de fixação

Larva 24 h 48 h 72 h 120 h 168 h

lavagem em
água filtrada sob

agitação em
vórtex a 30 seg,
mortas em água

aquecida

CONTROLE
(álcool 70%) I 1 0/1 0/1 NA 1

TRATAMENTO
NaClO (2,5%)

I 1 1 1 NA 1

S 1 1 NA 1 NA

Tabela 1. Grau de clarificação do tegumento de larvas de Lucilia cuprina variando a forma da larva e o tempo de exposição
ao agente clareador. Note que em: I= larva inteira; S= larva seccionada; 0= sem visualização do cefaloesqueleto; 1=

visualização parcial, NA= amostras não analisadas.

Figura 1. Graus de variação para
visualização do cefaloesqueleto de
larvas de terceiro estádio de Lucilia
cuprina após diferentes tratamentos.
Em A= com uso de protocolo padrão da
literatura, após dissecção; de B-D foram
aplicados tratamento de clareamento do
tegumento, e em B= não visível, C=
com visualização parcial, e D=
visualização total da estrutura usando
outro agente clarificante proposto por
NIEDEREGGER et al. (2011).
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Figura 2. Aspecto das larvas de terceiro estádio
de Lucilia cuprina sem (A e B) e após (C e D)
tratamento com NaClO. Em: A e C= espiráculos
respiratórios posteriores; B= tegumento larval; D=
manchas oxidativas no tegumento.

CONCLUSÕES:

Embora o hipoclorito de sódio comercial (NaClO 2,5%) seja acessível e pouco tóxico para ser

usado rotineiramente em laboratório, infelizmente não foi promissor para garantir um clareamento do

tegumento de larvas de moscas necrófagas de modo a permitir a completa visualização do

cefaloesqueleto. A falta de acessibilidade à estruturas internas, diminutas e com grande valor

diagnóstico pode contribuir com o impedimento taxonômico no campo forense e impedir a conclusão

de uma perícia criminal. Por isso, novos investimentos devem ser feitos para superar obstáculos

metodológicos tal como é o exame de larvas atualmente.
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