
Sarcoptes scabiei

• Corpo Globoso

• Pernas curtas e sem 

garras

• Presença de estrias 

no tegumento
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Sarcoptes scabiei
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garras



Sarcoptes scabiei

• Presença de estrias 

no tegumento



Amblyomma cajenense

• Larva

• Possui 6 

patas



Amblyomma cajenense

• Ninfa

• Possui 8 patas

• Possui somente 

poro anal



Amblyomma cajenense

• Adulto

• Macho

• Escudo cobrindo 

quase todo o corpo

• Sulco marginal 

limitando todos os 

11 festões

• Possui poro anal

• Possui poro genital
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Amblyomma cajenense
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Amblyomma cajenense

• Possui poro 
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Amblyomma cajenense

• Possui poro 

genital



Amblyomma cajenense

• Fêmea

• Escudo 

codiforme

• Possui poro anal

• Possui poro 

genital



Amblyomma cajenense

Escudo 

codiforme



Amblyomma cajenense

• Possui poro 

anal



Amblyomma cajenense

• Possui poro 

genital



Pediculus capitis

• Tórax mais estreito 
que o abdome

• Fortes garras nas 
extremidades dos 
tarsos

• Último par de 
patas voltado pra 
trás



Pthirus pubis

• Tórax mais largo 
que o abdome

• Presença de 
metapódios 
(expansões 
laterais do 
abdome)



Pulex irritans

• Mesopleura 

não 

dividida

• Macho



Pulex irritans

• Mesopleura não 

dividida



Pulex irritans

• Macho

• Edeago 

(órgão 

copulador)



Pulex irritans

• Fêmea

• Espermateca 

transparente



Pulex irritans

• Apenas uma 

cerda no 

occipício 

(região pós-

antenal)



Xenopsylla cheopis

• Mesopleura 

dividida

• Macho



Xenopsylla cheopis

• Mesopleura 

dividida



Xenopsylla cheopis

• Macho



Xenopsylla cheopis

• Fêmea

• Espermateca 
pigmentada

• Corpo 
globoso



Xenopsylla cheopis

• Apresenta duas 

fileiras de cerdas 

em forma de V na 

região pós-antenal



Ctenocephalides sp

• Mesopleura 

dividida

• Macho



Ctenocephalides sp

• Mesopleura 

dividida



Ctenocephalides sp

• Macho

• Edeago



Ctenocephalides sp

• Fêmea

• Espermateca 

transparente

• Corpo 

globoso



Ctenocephalides sp

• Ctenídio genal

• Ctenídio 

pronotal



Tunga penetrans

• Os três tergitos 

torácicos juntos são 

menores que o 

primeiro tergito 

abdominal

• Mandíbula serrilhada

• Macho
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Tunga penetrans

• Mandíbula 

serrilhada



Tunga penetrans

• Macho

• Edeago

• Espiráculos 

respiratórios não 

hipertrofiados



Tunga penetrans

• Fêmea

• Espiráculos 

respiratórios 

hipertrofiados

• espermateca



Larvas de Culicinae
Aedes sp.e Culex sp.

Sifão respiratório



Aedes aegypti

Fêmea

•Patas manchadas

• Asas sem 

manchas

•Palpo curto

•Antena pilosa
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Aedes aegypti

•Palpo curto



Aedes aegypti

•Antena pilosa



Aedes aegypti

•Macho

Antena plumosa

Palpo longo



Aedes aegypti

•Antena plumosa



Aedes aegypti

•Palpo longo



Culex sp

•Fêmea

Asas sem manchas

Antenas pilosas

Palpos curtos



Culex sp

•Asas sem 

manchas



Culex sp

•Antenas pilosas



Culex sp

•Palpos curtos



Culex sp

•Macho
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Culex sp

•Asas sem 

manchas



Culex sp

•Antena plumosa



Culex sp

•Palpo longo



Larva de Anophelini

Sem sifão 

respiratório



Anopheles sp

•Fêmea

Asas Manchadas

Antenas pilosas

Palpos Longos



Anopheles sp

•Asas manchadas



Anopheles sp

•Antenas pilosas



Anopheles sp

•Palpos longos



Anopheles sp

•Macho

Asas manchadas

Antenas plumosas

Palpo longo



Anopheles sp

•Asas manchadas



Anopheles sp

•Antenas 

plumosas



Anopheles sp

•Palpo longo



Lutzomyia sp

Fêmea

Corpo pequeno

Asas lanceoladas

Genitália não 

bifurcada



Lutzomyia sp

•Asas lanceoladas 



Lutzomyia sp

•Genitália não 

bifurcada



Lutzomyia sp

Macho

Corpo pequeno

Genitália 

Bifurcada



Lutzomyia sp

Genitália 

Bifurcada



Simulium sp

(macho e fêmea)

Antenas



Simulium sp

Antenas com 

aspecto de 

chocalho de 

cascavel



Musca domestica

• Acinzentada

• Com quatro 

faixas 

longitudinais 

negras no tórax

• Aparelho bucal 

lambedor



Musca domestica

• Aparelho bucal 

lambedor



Stomoxys calcitrans

• Acinzentada

• Com quatro 
faixas 
longitudinais 
negras no tórax

• Aparelho bucal 
picador



Chrysomya sp

• Cor verde-
metálica

• Possui faixas 
transversais 
escuras no tórax e 
abdome



Cochliomya

• Cor verde-metálica

• Possui três faixas 

escuras longitudinais 

no tórax



Dermatobia hominis

• Robusta

• Tórax cinza-
metálico

• Abdome azul-
metálico

• Aparelho bucal 
atrofiado

• Larva: BERNE



Dermatobia hominis

• Abdome azul metálico



Dermatobia hominis – berne (larva)

• Causadora de miíases 

furunculares (em que 

não há necessidade de 

lesão prévia do 

tegumento para o 

início do processo)

• Robusta



Sarcophagidae

• Moscas de médias a 

grandes

• Cor acinzentada

• Possuem três faixas 

longitudinais negras 

no tórax

• Possuem abdome 

xadrez



Hemípteros fitófagos

• Probóscida reta e 

longa, sempre 

ultrapassando o 

primeiro par de 

patas

Hemíptero fitófago.JPG



Reduvlídeo predador

• Probóscida curta e 

curva, não 

ultrapassando o 

primeiro par de 

patas



Reduvlídeos hematófagos

• Probóscida curta e reta, 

não ultrapassando o 

primeiro par de patas

• Gênero Panstrongylus

• Gênero Triatoma

• Gênero Rhodnius



Gênero Panstrongylus

• Cabeça robusta

• Antenas 

implantadas 

próximo aos olhos



Gênero Triatoma

• Cabeça alongada

• Antenas 

implantadas num 

ponto médio entre 

os olhos e o clípeo 

(extremidade 

anterior da cabeça)



Gênero Rhodnius

• Cabeça alongada e 

delgada

• Antenas 

implantadas bem 

próximo ao clípeo



Cimex sp

• Apresenta cor 
amarronzada

• Sem asas

• Protórax mais 
largo que alto

• Macho

• Fêmea



Cimex sp

• Protórax 

mais largo 

do que 

alto



Cimex sp

• Macho



Cimex sp

• Fêmea



Protótipo
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