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 RESUMO  

   

Arboviroses transmitidas por vetores representam uma das principais causas de 

morbimortalidade humana, entre elas as transmitidas por mosquitos Aedes 

aegypti, como a dengue, chikungunya, zika e febre amarela. No Brasil, medidas 

de controle vetorial são utilizadas há décadas, principalmente através do uso de 

inseticidas.  Alternativas convencionais de proteção individual são utilizadas 

como formas coadjuvantes para proteção contra esses vetores, entre elas o uso 

de repelentes tópicos, como o DEET (N, N-dietil-meta-toluamida). Atualmente, o 

DEET é classificado como repelente padrão-ouro devido sua eficácia e tempo de 

cobertura, entretanto, seu mecanismo de ação ainda não foi elucidado. Entre as 

diferentes vias, estudos tem mostrado uma possível ação do DEET na inibição 

de enzimas do complexo P450. O presente estudo teve como objetivo quantificar 

a variação de monooxigenases (P450) numa população resistente a inseticidas. 

Foram realizados bioensaios com o larvicida temephos, o adulticida deltametrina 

e o análogo de hormônio juvenil, pyriproxyfen em amostras de A. aegypti 

proveniente do município de Laranjeiras, Sergipe, coletados entre novembro e 

dezembro de 2018. Todos os ensaios realizados foram pareados com a linhagem 

Rockefeller, padrão de referência para suscetibilidade a inseticidas. Para a 

quantificação do grupo heme, os mosquitos foram expostos a DEET (20%), 

seguido de intervalo de descanso pós-exposição de 0h, 6h, 12h e 24h. A 

população de campo apresentou resistência moderada ao temephos (RR50 

5,89), suscetibilidade a ser confirmada ao deltametrina (taxa de mortalidade 

>80%), e suscetibilidade ao pyriproxyfen. A quantidade basal de enzimas do 

P450 foi maior na população de campo em relação à linhagem de referência. 

Esses valores podem ter relação com a elevação da atividade enzimática que 

podem estar presentes em populações de campo previamente resistentes a 

xenobióticos metabolizados por monooxigenases. Houve variação da 

quantidade de P450 ao longo do tempo de observação, independente da 

exposição ao DEET. Este estudo relevou que a população de campo apresenta 

perfil de resistência a diferentes inseticidas, quantidade basal elevada de P450 

que varia ao longo do tempo, independente do repelente, no entanto de forma 

mais acelerada que na linhagem Rockefeller.  

  

Palavras-chaves: Controle vetorial, arboviroses, repelentes, enzimas P450, 

monooxigenases, DEET, inseticidas. 
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, o quadro de doenças emergentes, transmitidas por vetores, 

tornou-se um dos grandes problemas em saúde pública, como a dengue, 

chikungunya, zika e febre amarela que apresentaram índices epidêmicos 

elevados nos últimos anos (BRASIL, 2015). 

O principal vetor para transmissão dessas doenças é o mosquito 

Aedes aegypti que apresenta uma grande capacidade de adaptação em 

áreas urbanas, principalmente em países tropicais onde as condições 

ambientais favorecem a sua proliferação, com grau significante de 

sinantropia (BESERRA et al., 2009). Os principais criadouros são recipientes 

artificiais, frequentemente presentes no domicílio ou no peri domicílio que 

servem como reservatórios de água, e podem conter partículas orgânicas 

como fonte de alimentação, e que aliados a condições climáticas ideais 

tornam-se fonte de infestação desses mosquitos (BRAGA e VALLE, 2007a; 

ZARA et al., 2016). 

A. aegypti apresenta uma elevada capacidade vetorial, com ciclos 

gonadotróficos eficientes em fêmeas e uma elevada quiescência dos ovos 

frente às alterações climáticas no meio ambiente, o que eleva o potencial de 

disseminação desses vetores, e o risco de infecção e transmissão de 

arbovírus (SCOTT et al., 1993; SILVA e SILVA, 1999). 

A dificuldade na execução de atividades de controle vetorial, assim 

como falhas na implantação de medidas de proteção individual na 

comunidade são importantes fatores que contribuem para a prevalência 

dessas doenças atualmente, como a dengue, Zika e mais recentemente a 

febre amarela (REGIS et al., 2008; NUNES et al., 2016; MARCONDES e 

XIMENES, 2015; KANTOR, 2016).  

O controle de vetores em saúde pública tem o objetivo de prevenir a 

transmissão de doenças mediante o bloqueio ou a redução do quantitativo 

vetorial, minimizando assim o risco de surtos, epidemias e a reintrodução de 

doenças reemergentes e emergentes como a Zika (BRAGA e VALLE, 2007a; 

ZARA et al., 2016). 
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1.1 Formas de controle vetorial  

 

O desenvolvimento de estratégias de controle vetorial no Brasil teve 

início entre os anos de 1902 e 1907, através da eliminação mecânica de 

criadouros e com o uso de pesticidas. Um dos principais métodos adotados 

e ainda utilizado atualmente é a aplicação de produtos químicos como 

larvicidas e inseticidas, uma prática presente ao longo desses anos, mas de 

eficiência questionável devido à seleção de populações de vetores 

resistentes (ZARA et al., 2016).  

As estratégias desenvolvidas para o controle vetorial de artrópodes 

envolvem ações de controle mecânico; químico e biológico (BELLINATO et 

al., 2016). O Controle mecânico envolve atividades como eliminação de 

criadouros e reservatórios, além do uso de telas de proteção em portas e 

janelas (MACIEL, SIQUEIRA JÚNIOR e MARTELLI, 2008). O controle 

biológico utiliza predadores como os peixes (Gambusia sp. e outros), que se 

alimentam de larvas e pupas presentes no meio aquático, e bactérias que 

liberam toxinas, como o Bacillus thuringiensis israelenses (Bti) que tem ação 

larvicida através da produção de endotoxinas proteicas (HOY, 1985; 

RITCHIE, RAPLEY e BENJAMIN, 2010; BOYCE et al. 2013). O Controle 

químico preza pela utilização de pesticidas com diferentes mecanismos de 

ação que atuam em fases distintas do vetor, a exemplo do uso de adulticidas 

e larvicidas (WHO, 1996). 

Diversas classes de produtos químicos são utilizados com base em 

seu mecanismo de ação e a fase específica que atuam, eles podem ter 

efeitos neurotóxicos, podem interferir na síntese de quitina ou atuar como 

análogos do hormônio juvenil (BELLINATO et al., 2016). Todas essas formas 

de controle devem ser empregadas de forma racional e complementar a 

medidas de vigilância e manejo ambiental, assim como o monitoramento da 

suscepitibilidade e o surgimento de resistência diante da aplicação de 

agentes químicos (BRAGA e VALLE, 2007a). 

Medidas sanitárias e de educação comunitária devem estar presentes 

em qualquer programa de controle de vetores, que consiste na aplicação de 
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medidas de proteção individual (uso de repelentes e roupas de proteção) e 

educação em saúde para a redução ou eliminação de locais propícios para 

se tornarem criadouros de mosquitos. 

 

  1.2 Aspectos gerais sobre inseticidas 

 

O programa nacional de controle da dengue (PNCD) utiliza como uma 

das suas principais ferramentas, o uso de inseticidas químicos para o controle 

de A. aegypti (BRASIL, 2009). As principais classes de inseticidas que foram 

utilizadas no Brasil incluíam os organofosforados (OP), a exemplo do 

temephos, aplicado como larvicida para o tratamento focal de criadouros, ainda 

que destinados ao armazenamento de água potável (CHAVASSE e YAP, 1997) 

e mais recentemente os análogos de hormônio juvenil, como o piryproxyfen 

(BRASIL, 2014). Atualmente os piretróides (PY), como a deltametrina e 

cipermetrina são utilizados para o controle de mosquitos adultos, além do OP 

como malathion (BRAGA e VALLE, 2007b). 

Um dos primeiros inseticidas adotados no Brasil foi o dicloro-difenil-

tricloroetano (DDT), da classe dos organoclorados que possui efeito residual 

prolongado e permanecia ativo por vários meses após ser aplicado em paredes 

e tetos de casas (BRAGA e VALLE, 2007b). Outros compostos foram 

desenvolvidos como os organofosforados, carbamatos e piretróides, e inclusos 

posteriormente no programa de controle e combate a dengue (CHAVASSE e 

YAP, 1997).  

A utilização desses compostos químicos teve início nos anos de 1950 e 

alguns continuam sendo utilizados atualmente. Entretanto, o uso abusivo 

dessas substâncias trouxe como consequência a pressão de seleção, na qual 

a resistência de mosquitos tornou-se um fator limitante para sua total eficácia 

(BRAGA e VALLE, 2007b; PAIVA, 2013; ZARA et al., 2016). 

Diversos fatores podem influenciar no desenvolvimento da resistência 

aos inseticidas, o uso doméstico excessivo, como também para o controle de 

pragas na agricultura (NYKA, 2013). Além disso, larvas que se alimentam de 

detritos vegetais ou crescem na presença de água com resíduos de 
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xenobióticos apresentam uma maior probabilidade a desenvolver mecanismos 

de resistência (DAVID et al., 2006). 

 

1.2.1 ORGANOCLORADOS 

 

  Os organoclorados constituem uma das classes de inseticidas mais 

antigas, possuem em sua estrutura orgânica, moléculas de carbono, hidrogênio 

e cloro. São subdivididos em difenil-alifáticos; hexaclorociclohexanos; 

ciclodienos; e policloroterpenos que são persistentes e de ampla aplicação 

(TURK, 1989). Seu mecanismo de ação age sobre os canais de sódio, que 

resulta num desequilíbrio entre os íons sódio e potássio presentes nos axônios 

do sistema nervoso, e impede assim a transmissão normal de impulsos nervosos 

em insetos e mamíferos (MARICONI, 1985).   

Um dos organoclorados mais conhecidos é o DDT, sintetizado por Zeidler 

em 1874, foi considerado um potente inseticida. Inicialmente foi utilizado na 

prevenção de epidemias de tifo transmitidas por piolhos e era pulverizado 

diretamente na pele da população, posteriormente começou a ser usado para 

eliminação do vetor da malária, tendo seu uso expandido para o controle de 

pragas na agricultura (KONRADSEN et al., 2004; MARICONI, 1985).  Entretanto, 

doses mais altas do produto começaram a ser utilizadas para manter seu poder 

residual de qualidade, e sua persistência no ambiente passou a ser toxicamente 

negativa, tendo seu uso proibido (TURK, 1989). 

 

1.2.2 ORGANOFOSFORADOS 

 

A classe de OP comporta em sua composição química o fósforo, e são 

inseticidas mais recentes que os organoclorados. São subdivididos em alifáticos, 

como o malathion e o temephos; os derivados de fenil, como o fenitrotion; e os 

heterocíclicos, a exemplo do clorpirifos (BRAGA e VALLE, 2007b; AGUIRRE-

OBANDO, 2016). 
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Esses inseticidas apresentam alto grau de lipossolubilidade, o que facilita 

a penetração do produto em vários organismos, mas apresenta como 

desvantagem certa instabilidade química, o que exige aplicações periódicas para 

sua manutenção. No Brasil esses compostos foram utilizados desde 1967, com 

uso intensificado após a epidemia de dengue em 1986 (MACORIS et al., 2007).  

O organofosforado temephos foi utilizado para controle de pragas na 

agricultura e controle de larvas de mosquitos como o A. aegypti. Também pode 

ser utilizado como larvicida aplicado em água potável por ser biodegradável. 

Esse inseticida atua na inibição da acetilcolinesterase (AChE), uma enzima 

presente no sistema nervoso central. A inibição dessa enzima resulta no acúmulo 

de acetilcolina nas junções nervosas (ou sinapses), a qual interfere na 

interrupção da propagação do impulso elétrico. Dessa forma o estímulo do 

sistema nervoso central é mantido de forma contínua, tendo como consequência 

a paralisia e morte do inseto (RODRIGUEZ et al., 1999; BRAGA e VALLE, 2007b; 

DA SILVA et al., 2015).  

Devido uso contínuo de temephos nos programas de controle de vetores, 

estudos para resistência de A. aegypti foram realizados inicialmente em São 

Paulo, 1987, e teve confirmação do status de resistência após a implantação do 

Plano de erradicação de A. aegypti em 1997 e 1998. (MACORIS et al., 1999; 

MACORIS et al., 2003; BESERRA et al., 2007; DA SILVA et al., 2015). Em 1999, 

a pulverização com PY foi empregada para o controle de A. aegypti adultos na 

maioria do país (MACORIS et al., 1999). O plano de erradicação de A. aegypti, 

no entanto, não obteve o resultado esperado, visto que a principal ferramenta 

utilizada foi o controle químico, com uso de pesticidas e inseticidas, aos quais os 

mosquitos já mostravam sinais de resistência (MACORIS et al., 2003; BESERRA 

et al., 2007).  

Na região do nordeste, foi registrada em 2001, a resistência ao temephos 

em populações de A. aegypti na capital de Aracaju e Barra dos coqueiros 

(BARRA et al., 2004). 
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1.2.3 PIRETRÓIDES 

 

Os piretróides são compostos sintéticos, estáveis e produzidos a partir de 

uma substância natural, o piretro. Esses compostos são biodegradáveis, e 

apresentam baixa toxidade em mamíferos, além de baixo impacto ambiental 

quando aplicado em pequenas doses (AYDIN et al.,2005). 

Os PY são divididos em quatro gerações, sendo a primeira lançada no 

mercado em 1949 com o nome de aletrina, um composto sintético de alta 

complexidade até seu produto final. A segunda geração teve sua produção entre 

os anos de 1965 a 1973, representada pela tetrametrina, já a terceira geração 

incluiu a permetrina, que se tornou um dos primeiros piretróides de uso agrícola. 

A quarta e última geração demostrou uma alta eficácia em baixas doses, nesse 

grupo estão presentes a cipermetrina e deltametrina, entre diversos outros 

(SODERLUND, 2008). Esses PY como a deltrametrina e cipermetrina são 

compostos mais utilizados no controle de mosquitos adultos no Brasil desde 

1999 (BRAGA et al., 2004; AGUIRRE-OBANDO et al., 2016).  

Esses compostos atuam sobre os canais de sódio presente nas 

membranas dos neurônios, eles retardam o potencial de ativação e inativação 

dos canais de sódio através de uma série de descargas na membrana axial. Um 

dos efeitos apresentados sobre insetos é a paralisia imediata, efeito denominado 

de “Knock down”-, noucate em português, que ocorre quando moléculas do 

inseticida se ligam diretamente aos canais de sódio e impedem o seu 

fechamento, dessa forma ocorre um bloqueio na transmissão de impulsos 

nervosos (SODERLUND, 2008; CHOOVATTANAPAKORN et al., 2017). 

No Brasil, os primeiros casos de resistência a PY foram registrados em 

1999 em Goiás e São Paulo, e em 2001 nos estados de Alagoas, Sergipe e Rio 

de Janeiro (MACORIS et al., 1995). No entanto, a resistência a PY teve 

repercussão em todo o país posteriormente (LUNA et al., 2004; LINSS et al., 

2014; LIU, 2015). 
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1.2.4 CARBAMATOS 

 

Os carbamatos formam compostos amplamente eficazes, e são utilizados 

como inseticidas e pesticidas sintéticos. Começaram a ser produzidos em escala 

industrial a partir de 1950, e hoje somam um grupo com mais de 14 tipos de 

inseticidas comercializados, no entanto, para a saúde pública apenas o propoxur 

e bendiocarb podem ser utilizados (BRAGA e VALLE, 2007a). 

 Seu mecanismo de ação é similar aos compostos OP, que atuam na 

inibição da enzima acetilcolinesterase, e levam ao acúmulo de acetilcolina na 

sinapse nervosa de insetos, causando paralisia na passagem de impulsos 

nervosos, e posteriormente a morte, no entanto, essa reação é facilmente 

reversível nesse grupo de compostos (ARAÚJO, 2013). 

Um dos principais representantes do grupo dos carbamatos é o propoxur, 

um importante inseticida de ação rápida e efeito prolongado que passou a ser 

utilizado no combate a vetores (BRACCO, 1997). Atualmente, alguns estudos 

vêm observando o efeito sinérgico da interação entre proproxur e o DEET 

(repelente sintético) quando utilizados juntos, situação em que o inseticida 

apresentou maior taxa de mortalidade na população de A. aegypti exposta (ABD-

ELLA et al., 2015; CORBEL, 2009). Diante desses achados, novas alternativas 

para o combate ao vetor tem sido propostas para um uso futuro, como o uso 

associado de inseticidas e repelentes em doses menores, como uma nova 

ferramenta de controle vetorial. 

 

1.2.5 REGULADORES DE CRESCIMENTO (IGR) 

 

 Devido à grande pressão de seleção que os inseticidas vêm causando 

nos últimos anos, medidas alternativas para o controle de vetores estão sendo 

desenvolvidas. Os IGR são conhecidos como a terceira geração de inseticidas. 

São compostos sintéticos que apresentam altos níveis de atividade e eficácia no 

controle de várias espécies de insetos, em diferentes habitats (BORGES  et al., 

2012). Eles atuam em fases específicas do desenvolvimento de insetos, 

provocando alterações na morfogênese, no desenvolvimento embriológico, na 
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reprodução, diapausa, mutações e alterações comportamentais (ESTRADA e 

MULLA, 1986). 

 O grupo das benzol-fenil-ureias atua na inibição da síntese de quitina nos 

insetos, e como resultado impede a formação da cutícula no início de cada muda, 

a exemplo do diflubenzuron e o do triflumuron, larvicidas recomendados pela 

OMS (BORGES  et al., 2012). 

O diflubenzuron (DFB) substituiu gradualmente o temephos, em 2009, 

para o controle químico das larvas de A. aegypti como uma estratégia de rotação 

larvicida, que deve ocorrer a cada 3-4 anos, a fim evitar a seleção de indivíduos 

resistentes. Amostras de mosquitos obtidos entre 2010 e 2012 confirmaram o 

status suscetível de todas as populações avaliadas ao DFB e confirmaram sua 

eficácia para o controle químico (BELLINATO et al., 2016).  

Outro grupo pertencente a essa classe são os compostos relacionados ao 

hormônio juvenil natural de insetos ou conhecido como análogos de hormônio 

juvenil (AHJ). Esses compostos atuam diretamente no sistema endócrino dos 

insetos modificando os processos de muda, metamorfose e reprodução 

(RESENDE e GAMA, 2006). Os AHJ são classificados em hormônio 

protoracicotrópico, ecdisona, ou ‘hormônio da muda’ que atua na indução da 

muda; e o hormônio juvenil (HJ) que confere o caráter juvenil aos estágios 

subsequentes (FEINSOD e SPIELMAN, 1980; ESTRADA e MULLA, 1986). 

Os resultados obtidos por Estrada e Mula (1986) sobre A. aegypti em 

experimentos com AHJ apresentaram baixa mortalidade sobre as formas 

larvárias com maior tempo de desenvolvimento, entretanto o efeito maior de 

mortalidade foi verificado em pupas e na inibição de emergência do adulto. O 

methoprene é um dos AHJ mais antigos e atua inibindo o desenvolvimento das 

características adultas do inseto, o qual atrasa seu desenvolvimento e prolonga 

os estádios larvários, principalmente ao final do 4º estádio larvário (RESENDE e 

GAMA, 2006). 

Atualmente o pyriproxyfen (PPF) é utilizado principalmente em criadouros 

de vetores com importância epidemiológica, como mosquitos A. aegypti. Ele 

pode ser encontrado na forma líquida ou em grânulos que liberam seu principio 
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ativo. Atua como um regulador de crescimento através do desequilíbrio 

hormonal, alterando a embriogênese, metamorfose e a taxa de emergência de 

algumas espécies de mosquitos. Seus efeitos também podem incluir ação sobre 

os ovos e esterilidade em alguns insetos (VYTHILINGAM et al., 2005; MAOZ, et 

al., 2017). 

Estudos recentes apontam o uso do PPF como uma alternativa de 

rotatividade entre outros inseticidas que apresentam taxas confirmadas de 

resistência, como os piretróides e organofosforados. Monnrat et al. (2012), 

simulou condições de campo utilizando larvas de A. aegypti para avaliar o 

tratamento com PFF 0,01ppm e 0,02ppm numa população resistente a 

temephos. Ambas as doses apresentaram 100% de controle sobre a taxa de 

emergência em adultos da população em estudo, o que confirmou que o PPF 

pode ser uma boa alternativa para o manejo de populações resistentes a outros 

inseticidas. 

Estudos recentes estão aprofundando as várias formas de uso do PFF, 

devido seus múltiplos mecanismos de atuação, através de desequilíbrio 

hormonal, alterações na metamorfose e/ou emergência de mosquitos adultos. 

Além disso, o PFF tem desempenhado efeito direto sobre as formas juvenis 

(larvas e pupas) e na esterilização e fecundidade de fêmeas expostas 

previamente ao PFF (VYTHILINGAM et al., 2005; MAOZ, et al., 2017). 

Abad-franch et al. (2015), demostraram em seu estudo, uma ferramenta 

que poderá auxiliar no controle vetorial, principalmente de A. aegypti e A. 

albopictus que utilizam diversos locais de reprodução, e que por vezes são 

negligenciadas durante as campanhas de controle vetorial. Através de grânulos 

de PPF foi possível que fêmeas da espécie A. aegypti disseminassem pequenas 

quantidades do AHJ para diferentes locais de reprodução. O resultado foi um 

aumento de 10 vezes na mortalidade juvenil (87,9%) dessa espécie, e uma 

diminuição na taxa de emergência nos locais que foram monitorados, uma 

estratégia que pode ajudar a reduzir os altos índices de arboviroses transmitidas 

por esses vetores. 

1.3 TIPOS DE RESISTÊNCIA 
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De acordo com a OMS a resistência é definida como uma habilidade de 

determinada população tolerar uma dose de inseticida que em condições 

normais, levaria a morte (WHO, 1979). A resistência em insetos tem sido 

detectada para a maioria das classes de inseticidas, o que torna uma 

preocupação diante da importância que os inseticidas químicos ainda 

representam nos programas de controle vetorial (ZARA et al., 2016). 

A resistência a inseticidas resulta de um processo de pressão seletiva de 

uma população com a seleção de indivíduos que apresentam alelos resistentes, 

e a redução dos indivíduos que possuem alelos susceptíveis, dessa forma um 

pequeno número de indivíduos apresentam características que permitem sua 

sobrevivência quando expostos a doses de inseticidas normalmente letais 

(IRAC, 2010; AGUIRRE-OBANDO et al., 2016). 

Diversos mecanismos estão envolvidos no processo de resistência, 

dentre eles, a resistência comportamental aos locais com presença de 

substâncias tóxicas; a redução na penetração do inseticida; a modificação do 

sitio-alvo de ligação do inseticida e o aumento do metabolismo por ação de 

enzimas de desintoxicação (BROGDON e McALLISTER, 1998; PETHUAN et al., 

2007; GUIRADO et al., 2009). A resistência metabólica e a modificação no sitio-

alvo representam as duas formas principais de resistência em reposta a 

organofosforados e piretróides (SODERLUND, 2008).  

Estudos iniciais sobre resistência de A. aegypti a inseticidas no Brasil 

datam do ano de 1995, nos quais populações do estado de São Paulo e do 

Nordeste foram avaliadas quanto seus status de resistência a OP e PY 

(MACORIS et al. 2007). Posteriormente diversas pesquisas foram realizadas a 

fim de detectar outras populações de A. aegypti resistentes e a sua distribuição 

pelo território brasileiro (PETHUAN et al., 2007; REGIS et al., 2008; 

POUPARDIN et al., 2008; BONA et al., 2012; PAIVA, 2013; NYKA, 2013; 

NUNES, 2016; BELLINATO et al., 2016). Os resultados apresentados nesses 

estudos indicaram resistência e a necessidade de implantar programas de 

monitoramento da susceptibilidade de A. aegypti aos inseticidas de uso padrão, 

principalmente ao temephos, malathion e fenitrotion, organofosforados que 

foram utilizados na rotina do programa de controle da dengue (MACORIS et al., 
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1999; LIMA et al., 2003; BRAGA et al., 2004; BRAGA et al., 2007b; BELLINATO 

et al., 2016).  

 

1.4 MECANISMOS DE RESISTÊNCIA 

1.4.1 Modificação do sitio-alvo de ligação do inseticida 

 

O mecanismo que envolve alterações no sitio-alvo decorre da participação 

de aminoácidos específicos que reduzem a ligação do inseticida em seu local de 

ação. A participação desses aminoácidos depende do mecanismo de ação de 

cada classe de inseticida, a exemplo dos organofosforados que atuam sobre a 

acetilcolinesterase em sinapses nervosas, e os organoclorados e piretróides que 

atuam em canais de sódio presente em neurônios (LIMA et al., 2011).  

O funcionamento correto do canal de sódio permite a transmissão normal 

dos impulsos nervosos e, quando em contato com o inseticida, ocasiona a morte 

do inseto (NYKA et al., 2013). Porém, mudanças estruturais podem ocorrer em 

locais específicos dos canais de sódio, o que reduziria a afinidade de ligação do 

inseticida no seu local de ação (LIU, 2015). 

A interação entre algumas classes de inseticidas pode resultar em 

resistência cruzada, como a que ocorre em organoclorados e piretróides, devido 

seu mecanismo de ação apresentar similaridade no local de ação desses 

inseticidas (LIU, 2015). 

Uma redução no efeito knockdown dos piretróides tem sido observada ao 

longo do tempo de sua utilização no controle de vetores que pode esta associada 

com alterações no sitio-alvo de ação do inseticida. Essas alterações são 

resultantes de mutações na sequência de nucleotídeos presentes nos canais de 

sódio, e já foi identificada em mosquitos A. aegypti (SODERLUND, 2008; NYKA, 

2013; LINSS et al., 2014; AGUIRRE-OBANDO et al., 2016). 

2.0 Resistência metabólica 
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A resistência metabólica ocorre através de alterações na atividade de 

enzimas de desintoxicação, como esterases (EST), as oxidases de função mista 

(MFO), e as glutationa S-transferases (GST), além de outras famílias de enzimas 

que também podem estar envolvidas, tal como a UDP glucosil-transferases 

(UGTs) (BROGDON e McALLISTER, 1998, BERGE, FEYEREISEN e AMICHOT, 

1998; HEMINGWAY et al., 2004; LIMA et al, 2011, CHANG et al., 2017). 

Essas enzimas estão associadas ao processo de metabolização de 

xenobióticos em organismos vivos, e possuem relação com os mecanismos de 

resistência mais comuns em insetos (BROGDON e McALLISTER, 1998).  A 

resistência metabólica é um processo dinâmico que envolve a participação de 

diversas enzimas, por níveis aumentados ou melhorados da atividade 

enzimática, a fim de neutralizar a agressão química causada por essas 

substâncias (BRAGA e VALLE, 2007b; HEMINGWAY et al., 2004). 

A atividade enzimática pode ser consequência de uma superexpressão 

ou modificação na estrutura de uma ou mais enzimas que podem pertencer ao 

mesmo grupo ou atuar sinergicamente com diferentes grupos enzimáticos 

(BRAGA e VALLE, 2007b).  

As esterases ou carboxilases (CCEs) atuam na hidrólise de ligações de 

ésteres, e representam uma família de mais de 40 genes em mosquitos 

(STRODE et al., 2008). A atuação dessas enzimas está associada à 

metabolização de organofosforados e piretróides em mosquitos (HEMINGWAY 

et al., 2004). Em A. aegypti foi demostrado, in vitro, que as CCEs que são 

capazes de metabolizar piretróides nessa espécie (NAKAMURA et al., 2007; 

SOMWANG et al., 2011).  

O grupo da Glutationa-S-transferases está representado nos insetos por 

mais de 30 genes diferentes (RANSON et al., 2005; STRODE et al., 2008). Os 

níveis elevados de GST têm sido frequentemente envolvidos na resistência a 

piretróides e organoclorados (STRODE et al., 2008; RANSON et al., 2005; 

MULLER et al., 2008; MARCOMBE et al., 2012).  Particularmente para A. 

aegypti, já foi demonstrado aumento da resistência à deltametrina concomitante 

ao aumento de enzimas GSTe7 e GSTe2 (LUMJUAN et al., 2011).   
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1.4.3 Monooxigenases do citocromo P450 

 

As monooxigenases do citocromo P450 são responsáveis pela 

metabolização de inseticidas através de reações de hidroxilação e oxidação. 

Esse grupo possui mais de 62 superfamílias reconhecidas em animais, plantas 

e insetos (SEIXAS et al., 2017). Os insetos possuem pelo menos quatro dessas 

famílias de oxidases reconhecidas (4, 6, 9,18) responsáveis pela resistência 

metabólica a inseticidas, principalmente aos piretróides (BERGE; FEYEREISEN; 

AMICHOT, 1998; SCOTT, 1999). 

As monooxigenases dependentes do citocromo P450 (monooxigenases) 

formam um importante sistema metabólico de catabolismo e anabolismo de 

xenobióticos e compostos endógenos (SCOTT, 1999). O grupo P450 pode 

metabolizar inúmeros substratos e realizar múltiplas reações oxidativas. Esse 

metabolismo é um mecanismo comum pelo qual os insetos, entre eles os 

mosquitos, tornam-se resistentes aos inseticidas, além disso, apresentam outros 

papéis funcionais como o crescimento, desenvolvimento, alimentação, proteção 

contra xenobióticos e tolerância a toxinas vegetais (SEIXAS et al., 2017). 

Os citocromos P450 são agrupados de acordo com a homologia da 

sequência de aminoácidos, nomeados pela sigla CYP e enumerados de acordo 

com a sequência a qual pertencem (NELSON et al., 1996). Recentemente 

genomas identificados revelaram uma grande expansão da família do gene P450 

com mais de 160 CYP identificados em A. aegypti. Foram encontrados ainda, 

nesses mosquitos, cluster de genes P450 constituído por 18 genes da família 

CYP6 e 16 genes da família CYP9, essas famílias estão relacionadas com o 

aumento da produção de enzimas P450 (STRODE et al., 2008, MULLER et al., 

2008, NELSON, 2013).  

Vários genes de desintoxicação, como os P450s, pertencentes às 

subfamílias CYP6Z, CYP9J ou CYP6M foram descritos como metabolizadores 

de piretróides, e estão amplamente distribuídos entre diferentes populações de 

A. aegypti a nível mundial (MARCOMBE, 2009; STRODE et al., 2008; 

MARCOMBE et al., 2012; STEVENSON et al., 2012). 
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Saavedra-Rodriguez et al. (2008) confirmaram que genes que codificam 

enzimas de desintoxicação desempenham um papel significativo na resistência 

aos piretróides em A. aegypti. Ensaios bioquímicos em adultos mostraram que a 

resistência a deltametrina parecia estar associada a níveis mais altos de P450, 

confirmando resultados anteriores obtidos por Marcombe et al. (2009). A 

transcrição excessiva dos genes que codificam o P450 tem sido frequentemente 

associada à resistência a inseticida à base de metabólitos em insetos. Nos 

mosquitos, a subfamília CYP6Z foi previamente associada à resposta ao 

piretróide, carbamatos e organoclorados (POUPARDIN et al., 2010). 

A atuação do complexo P450 também se mostrou associada ao efeito 

sinérgico observado entre o repelente DEET e inseticidas (BONNET et al., 2009). 

O DEET é capaz de produzir um efeito bifásico durante a transmissão do 

potencial de ação em fendas pós-sinápticas, o que possibilita maior amplitude 

de excitação nos três primeiros minutos. Esse efeito pode ser explicado como 

uma ação anticolinérgica. Dessa forma o DEET pode ser considerado como um 

inibidor reversível de colinesterases (CORBEL et al., 2006).  

 

1.5 DEET E MECANISMOS DE AÇÃO 

O repelente mais utilizado atualmente é o DEET, considerado padrão-

ouro em termos de eficácia e duração. Trata-se de um repelente sintético, usado 

como produto tópico para humanos, o qual pode ser utilizado com segurança em 

crianças e adultos (PELLEGRINO et al., 2012). 

Embora seja um dos repelentes mais utilizados, seu mecanismo de ação 

ainda é controverso.  Várias hipóteses foram discutidas e apresentaram 

diferentes resultados. Há duas proteínas de receptores odorantes de importância 

em A. aegypti, a saber: AaOR2 e AaOR8, localizadas nas antenas e nos palpos 

maxilares, respectivamente (BOHBOT et al., 2007). Repelentes como o DEET 

podem ativar as proteínas AaOR2, e inibir as AaOR8, o que demonstra os 

diferentes sítios e recepetores olfativos que o  DEET pode atuar (BOHBOT; 

DICKENS, 2010). 
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O DEET pode causar também um efeito potencialmente tóxico na 

transmissão neural do inseto devido a interações sinérgicas entre moléculas e 

receptores neurais, o que levaria a alterações eletrofisiológicas em diferentes 

sítios presentes no sistema nervoso central com consequente aversão ao 

hospdeiro-alvo (LAPIED et al., 2006). 

Mosquitos A. aegypti são sensíveis à detecção de odores atrativos 

presentes no suor de seres humanos, como o ácido láctico e ao 1-octen-3-ol 

(TAKKEN e KLINE, 1989; KLUN, 2006). A percepção dessas substâncias pelos 

mosquitos seria bloqueada na presença de alguns repelentes, como o DEET, 

que é capaz de se ligar aos receptores localizados nos palpos maxilares do 

mosquito, bloqueando a identificação de 1-octen-3-ol. Portanto seria possível 

reduzir a atração do mosquito por hospedeiros alvos com redução dos 

receptores ativos para os quimioatraentes (DITZEN et al., 2008).  

Syed e Leal (2008) realizaram experimentos com mosquitos Culex 

quinquefasciatus e A. aegypti para avalair a interação entre a resposta dos ORNs 

presentesa nas sensilas dos mosquitos ao DEET e ao 1-octen-3-ol. Eles 

desmostram a detecção ativa do DEET, contrariando a hipótese de que o DEET 

interferiria na detecção de outros compostos nos ORNS, mas que cada um deles 

teria receptores próprios (DITZEN e PELLEGRINO, 2008). 

Foram também demostrados traços genéticos hereditários que sugerem 

insensibilidade comportamental ao DEET em A. aegypti expressos por um 

fenótipo de resistência que induz alterações nas funções das sensilas, como por 

exemplo, a codificação de proteínas ligantes de odorantes que levaria à redução 

do transporte DEET/receptor (STANCZYK et al., 2010).  

Entretando as mudanças no comportamento de insetos após a exposição 

a determinados compostos, sugerem alterações nas respostas dos ORNs 

presentes nas antenas por uma resposta dose-dependente de exposição ao 

DEET, explicado por fatores não genéticos (SANFORD e TOMBERLIN, 2011). 

Dessa forma é possível que a pré-exposição a este composto pode alterar 

as respostas comportamentais através deste mecanismo ou outros ainda não 

demonstrados (BARBAROSSA et al., 2007; STANCZYK, 2013). 
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Outro possível mecanismo de ação do DEET seria através de receptores 

de papilas gustativas (GRNs), que foi testado em populações de moscas da 

espécie Drosophila melanogaster. Foi observada uma interação entre as 

moléculas de DEET e os GRNs (GR33a, GR66a e GR32a) que refletiu 

diretamente no comportamento de evasão das moscas, denominado de 

antifelling (LEE, et al., 2010). Esses resultados afetaram diretamente a hipótese 

de Ditzen et al. (2008), na qual a detecção de DEET só era possível na presença 

ORNS, e um co-receptor específico, Or83b. Portanto, os ORNs não são os 

únicos responsáveis pela detecção primária do DEET. 

Recentemente foi identificado um aminoácido polimórfico no domínio do 

receptor Or59b numa cepa de D. melanogaster do Brasil, que pode causar uma 

insensibilidade à ação inibitória nas enzimas responsáveis pela ligação entre os 

receptores de odores e as moléculas de DEET (WICHER et al., 2008, 

PELLEGRINO et al., 2012). Dessa forma o DEET pode atuar como uma molécula 

que causa “confusão” na interação entre odor-ligante presente no sistema 

olfativo dessa população, pois apresenta insensibilidade no reconhecimento de 

moléculas de DEET com receptores olfativos específicos (PELLEGRINO et al., 

2012). 

No entanto ainda existem diferenças entre os efeitos eletrofisiológicos 

demostrados por Ditzen et al. (2008), nos resultados dose-dependentes 

apresentados por Syed e Leal (2008), no comportamento frente à pré-exposição 

a repelentes, demostrado no estudo de Barbarossa et al. (2007), e, mais 

recentemente, o efeito inibitório sobre as enzimas do complexo P450 quando os 

mosquitos são expostos ao DEET, presente no estudo de Ramirez et al. (2013). 

Enzimas do complexo P450 parecem ter participação no que tange ao 

mecanismo de ação do DEET (CONSTANTINO, 1999), principalmente quando 

atuam em sinergismo com alguns inseticidas, potencializando o efeito inibitório 

sobre as enzimas do complexo P450. Dessa forma, a busca pela compreensão 

do mecanismo de ação do DEET se dá em diversas vertentes e permanece 

aberta para novas interpretações.  



29 
 

2 JUSTIFICATIVA  

 

A problemática abordada no presente estudo envolve a complexidade da 

compreensão dos mecanismos de resposta dos vetores aos compostos 

químicos empregados para seu controle ou evitação. Com efeito, o sistema 

olfatório de A. aegypti tornou-se um campo de ampla investigação pelos diversos 

mecanismos de resistência, como também pela interação entre os receptores 

olfativos envolvidos no mecanismo de resposta aos repelentes. 

Desta forma, este estudo justifica-se em virtude da necessidade de 

entender se existe relação entre a exposição de mosquitos A. aegypti ao 

repelente DEET e a variação nos níveis enzimáticos do complexo P450, visto 

que as quantidades dessas enzimas podem estar alteradas em populações 

expostas a inseticidas, como os piretróides e organofosforados.  

Se a exposição ao DEET interage com enzimas do complexo P450 ou 

amplia a expressão gênica para essa superfamília de genes desintoxicantes, 

isso terá importantes repercussões futuras quanto ao uso de produtos químicos 

para proteção pessoal e controle químico desses vetores, uma vez que 

alterações nos níveis de enzimas relacionadas com a resistência a inseticidas 

poderão também alterar a resposta dos mosquitos aos repelentes. 

  



30 
 

3 OBJETIVOS 

 

Geral 

 

• Verificar a existência de associação entre a exposição ao DEET e 

alteração na quantidade das enzimas P450 em população de Aedes 

aegypti resistente a inseticidas 

 

Específicos 

✓ Quantificar as proteínas do complexo P450 em populações de A. aegypti 

de campo e na linhagem de laboratório (Rockefeller) após exposição ao 

DEET; 

✓ Avaliar o perfil de resistência das formas larvárias de uma população de 

campo de A. aegypti a inseticidas organofosforados e análogos do 

hormônio juvenil; 

✓ Avaliar o perfil de resistência das formas adultas de uma população de 

campo de A. aegypti a inseticidas piretróides; 

✓ Verificar possíveis associações entre a resistência a inseticidas e a 

resposta da quantidade de enzimas do complexo P450 ao DEET. 
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MANUSCRITO EM PREPARAÇÃO 

 

Título do artigo: Avaliação da resposta de monooxigenases à exposição ao 

repelente DEET em população de Aedes aegypti resistente a inseticidas.  

 

Revista: INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY. INSS 0965-

1748. 

 

Situação: em preparação. 



32 
 

 

AVALIAÇÃO DA RESPOSTA DE MONOOXIGENASES À EXPOSIÇÃO AO 

REPELENTE DEET EM POPULAÇÃO DE AEDES AEGYPTI RESISTENTE A 
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Resumo 

Arboviroses transmitidas por vetores representam uma das principais causas de 
morbimortalidade humana, entre elas as que são transmitidas por Aedes aegypti, 
como a dengue, chikungunya e zika. O DEET é classificado como repelente 
padrão-ouro devido sua eficácia e tempo de cobertura, entretanto seu 
mecanismo de ação ainda não foi elucidado. Entre diversos mecanismos, 
estudos têm mostrado uma possível ação do DEET por meio da inibição de 
enzimas do complexo P450. Foram realizados bioensaios com temephos, 
deltametrina e pyriproxyfen para avaliação da suscetibilidade, e quantificação de 
monooxigenases em fêmeas de A. aegypti expostas ao DEET. Houve resistência 
moderada ao temephos, suscetibilidade a ser confirmada a deltametrina e 
suscetibilidade ao pyriproxyfen. A quantidade basal de enzimas do complexo 
P450 foi maior na população de campo em relação à linhagem de referência. 
Houve variação da quantidade de P450 ao longo do tempo, independente de 
exposição ao DEET. Não houve diferença entre os grupos expostos e não 
expostos ao DEET, mas a população de campo apresentou produção maior de 
monooxigenases quando comparada com a linhagem suscetível. Este estudo 
relevou que a população de campo apresenta perfil de resistência a diferentes 
inseticidas, quantidades alteradas de P450 e que respondem mais rapidamente 
ao longo de 24h quando exposta ao DEET. 
. 
 

Palavras-chaves: Controle vetorial, arboviroses, repelentes, enzimas P450, 
monooxigenases, DEET, inseticidas. 
 

1. Introdução 

As doenças transmitidas por vetores representam uma das principais 

causas de morbimortalidade humana, entre elas as arboviroses transmitidas por 

mosquitos Aedes aegypti, como a dengue, chikungunya, Zika e febre amarela. 

No Brasil, organofosforados e piretróides são utilizados contra A. aegypti há 
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décadas e desde 2009 reguladores de crescimento de insetos também são 

empregados no controle da forma larvária (BRASIL, 2009; BRASIL, 2014).   

Medidas de controle vetorial vêm sendo desenvolvidas ao longo dos anos, 

no entanto o perfil de resistência de A. aegypti apresenta-se cada vez mais 

heterogêneo, e altos níveis de resistência aos inseticidas têm sido atingidos 

(BRAGA e VALE, 2007b, VALLE, 2019). Alternativas convencionais de proteção 

individual são utilizadas como formas coadjuvantes para proteção contra esses 

vetores, entre elas o uso de repelentes tópicos, como os a base de DEET (N, N-

dietil-meta-toluamida) (SYED e LEAL, 2008). 

Atualmente, o DEET é classificado como repelente padrão-ouro devido 

sua eficácia e tempo de cobertura, entretanto, seu mecanismo de ação ainda 

não foi totalmente elucidado. Esse repelente sintético parece agir tanto a nível 

olfativo, através de receptores de neurônios olfativos, como por via de contato 

através de receptores gustativos (DITZEN et al., 2008; LEE et al., 2010; 

DEGENNARO, 2015). Mosquitos A. aegypti possuem um sistema olfativo 

complexo e sofisticado que permite uma interação ampla por diferentes vias 

quando em contato com o DEET.  

No entanto, enzimas do complexo P450, um importante sistema 

desintoxicação e metabolização de diversos xenobióticos, parecem ter 

participação no que tange ao mecanismo de ação do DEET (CONSTANTINO, 

1999; RAMIREZ et al., 2013). A hipótese central formulada a partir de estudos 

de sinergismo entre repelentes e inseticidas seria a de que o DEET 

provavelmente atuaria como um inibidor de enzimas do complexo P450 

(BONNET et al., 2009). 

Tem sido observado aumento no nível de toxidade no sistema nervoso 

central de insetos concomitante com a redução de enzimas do complexo P450 

(BONNET et al., 2009). O DEET é capaz de produzir um efeito bifásico durante 

a transmissão do potencial de ação em fendas pós-sinápticas, o que possibilita 

maior amplitude de excitação nos três primeiros minutos. Esse efeito pode ser 

explicado como uma ação anticolinérgica. Dessa forma o DEET pode ser 

considerado também como um inibidor reversível de colinesterases (CORBEL et 

al., 2006). O efeito inibitório sobre as enzimas do complexo P450 foi observado 

em mosquitos expostos a repelentes naturais e ao DEET (RAMIREZ et al. 2013) 

e também em carrapatos expostos aos DEET (KOLOSKI et al., 2019). 
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 A transcrição excessiva dos genes que codificam o P450 tem sido 

frequentemente associada à resistência a inseticida em insetos. Os níveis 

elevados de atividade P450 foram observados em populações de mosquitos 

resistentes aos piretróides, como os CYP9J32, J24, J26 e J28, metabolizadores 

de piretróides em A. aegypti (HEMINGWAY et al., 2004; MARCOMBE et al., 

2009; STEVENSON et al.,2012; DUSFOUR et al., 2015; FAUCON et al., 2015), 

com alta capacidade de ser induzida por uma ampla variedade de xenobióticos 

(POUPARDIN et al., 2008, FEYEREISEN, 2011). 

A resistência a inseticidas químicos é múltipla e amplamente distribuída 

entre populações de A. aegypti as quais podem apresentar níveis alterados de 

enzimas P450, o que pode, por sua vez, interagir de forma diversa com outros 

xenobióticos, como o DEET. Diante disso, o presente estudo foi desenhado a fim 

de identificar uma possível relação entre a quantidade de enzimas do P450 em 

população de A. aegypti resistente a inseticidas quando expostos ao repelente 

DEET. 

2. Materiais e métodos 

2.1 População e área de estudo 

A população de campo de A. aegypti utilizada no presente estudo foi 

obtida a partir de ovos coletados no munícipio de Laranjeiras, situado na zona 

litorânea do estado de Sergipe. A cidade de Laranjeiras (10º48'23" sul, 37º10'12" 

oeste) apresenta área total de 162.280 km², com densidade populacional de 

165,78 hab./km² e estimativa populacional de 29.130 habitantes no ano de 2017 

(IBGE, 2017).  

Para comparabilidade dos experimentos realizados foi utilizada a 

linhagem Rockefeller, referência de suscetibilidade a inseticidas (WHO, 1998; 

WHO, 2016), proveniente de colônias mantidas no insetário do Laboratório de 

Entomologia e Parasitologia Tropical (LePaT), da Universidade Federal de 

Sergipe (UFS), essa linhagem foi utilizada como parâmetro para controle interno 

nos bioensaios realizados.  

As amostras de campo foram recolhidas através de ovitrampas que 

consistem em pequenos recipientes de plástico, na cor preta, com capacidade 

de 500 ml, e que contém uma palheta para que oviposições fossem realizadas 

(JAKOB e BEVIER, 1969). Um total de 85 ovitrampas foram distribuídas em 
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domicílios sorteados aleatoriamente, no período de novembro a dezembro de 

2018. As armadilhas foram posicionadas preferencialmente em locais 

sombreados e altos, no peridomicilio e eram inspecionadas semanalmente 

durante três semanas. 

2.2 Bioensaios  

Foram utilizadas três classes de inseticidas em diferentes estágios de 

desenvolvimento dos mosquitos (WHO, 1998; WHO, 2016), larvas no estádio L3 

e L4 jovens para temephos e pyriproxyfen, e adultos para deltametrina. Todos 

os bioensaios de resistência foram realizados em triplicata em dias diferentes. 

2.3 Ensaios de resistência a inseticidas 

2.3.1 Bioensaio com temephos 

Foram realizados bioensaios de dose-resposta com o inseticida temephos 

Pestanal® (Sigma-Aldrich) com larvas susceptíveis da colônia Rockefeller e de 

campo, geração F1, de acordo com os procedimentos padronizados pela OMS 

(1998). Em cada experimento, diferentes concentrações foram testadas, a fim de 

determinar a concentração letal que mata 50%, 90% e 99% (CL50, CL90 e CL99) 

das larvas. Cada bioensaio consistia de 28 amostras, sendo 24 experimentais 

(quatro replicas, seis concentrações) e 4 controles com 1mL de etanol. Cada 

amostra continha 20 larvas em copos com 250 ml de volume total. Para a 

linhagem Rockefeller foi utilizada a faixa de concentração de temephos de 0,002 

a 0,012mg/L. Para a população de campo, após triagem inicial, foi fixada a faixa 

de concentração de temephos de 0,024 a 0,052 mg/L. A leitura foi realizada 24h 

após a exposição e foram consideradas mortas larvas incapazes de permanecer 

na lâmina d’água, mesmo que ainda apresentassem movimento. 

A razão de resistência (RR) foi calculada pela divisão da CL50 da 

população de campo pela CL50 da linhagem susceptível, e os resultados foram 

interpretados da seguinte forma, quando a RR foi <5 a população de campo foi 

considerada susceptível; RR entre 5- 10 resistência moderada, e RR for > 10, 

altamente resistente (WHO, 2016). 

2.3.2 Bioensaio com Pyriproxyfen 
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A concentração padrão utilizada foi a dose recomendada de campo, D= 

0,01mg de ingrediente ativo/Litro para avaliar a suscetibilidade das larvas ao 

pyriproxyfen (WHO, 2016; BRASIL, 2014). Assim 12 amostras foram separadas 

para cada ensaio, sendo: 8 expostas ao pyriproxyfen e 4 controles. Cada 

amostra foi constituída por 20 larvas em 250 ml de volume total. Foi utilizado o 

total de 480 larvas por bioensaio, considerando as populações sensíveis e de 

campo. As larvas foram alimentadas diariamente com ração para peixe 

Tetramin® (Tetra Marine Granule). 

Os recipientes contendo as larvas foram mantidos em temperatura entre 

25 e 28ºC e umidade entre 70 e 80%. A leitura dos testes foi realizada 

diariamente até a morte ou emergência de todos os mosquitos.  

2.3.3 Bioensaio com deltametrina 

Os bioensaios foram realizados com fêmeas com idade entre 4-5 dias pós-

emergência e não alimentadas com sangue, provenientes da geração F1 da 

população de campo coletada, além da suscetível. A técnica empregada foi a 

das garrafas impregnadas com o inseticida (CDC, 2017).  

A dose diagnóstica e o tempo de exposição seguiram as recomendações 

propostas pelo Centers for Disease Control and Prevention (CDC), definido como 

12µg/frasco de inseticida num tempo determinado de 30minutos (CDC, 2017). 

Os frascos foram revestidos com 1 ml de acetona, para a garrafa controle, e os 

demais frascos com 1ml da solução a ser testada. Para cada bioensaio foi 

utilizado o total de cinco frascos de 250 ml com tampas de rosca, sendo quatro 

para os mosquitos expostos ao inseticida e um para o grupo controle (n= 20 

mosquitos/garrafa). A mortalidade foi avaliada a cada 10 minutos até a morte de 

todos os mosquitos. Foram considerados mortos os mosquitos que não 

conseguiram manter-se em pé. As populações foram classificadas como 

sensíveis quando a mortalidade foi > 98%, sensibilidade alterada quando > 80% 

e <98%, ou resistente quando <80% (WHO, 2016).  

2.3.4 Preparação da colônia e exposição ao DEET 

Fêmeas adultas com idade entre 10-12 dias, alimentadas com solução de 

sacarose a 10% foram separadas em gaiolas 30x30x30 cm, sendo quatro gaiolas 
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com 15 fêmeas para o grupo controle, e quatro gaiolas com 20 fêmeas para o 

grupo experimental. O volume de 2 ml DEET a 20% foi colocado num pedaço de 

tecido (15x10cm), o qual foi posicionado no centro de cada gaiola experimental. 

O mesmo padrão foi adotado para as gaiolas controle, com 2 ml de etanol a 80%. 

O tempo de exposição para cada gaiola seguiu o protocolo de três minutos tanto 

para os grupos controles, como para os experimentais. Após 3 minutos de 

exposição ao DEET e/ou etanol, todos os tecidos foram retirados das respectivas 

gaiolas. Os mosquitos da primeira gaiola foram processados logo após a 

exposição (ponto inicial 0h) e os demais permaneceram em repouso por 6 horas, 

12 horas e 24 horas. Após cada período de repouso, os mosquitos foram 

aspirados das gaiolas e congelados a -20ºC. 

2.3.5 Quantificação do citocromo P450 

Os bioensaios foram realizados por meio da quantificação do grupo 

Heme, que em mosquitos não alimentados com sangue, está principalmente 

associado ao citocromo P450 (HEMINGWAY, 1998). Foram utilizadas apenas as 

cabeças dos mosquitos, homogeneizadas individualmente com água destilada 

para o volume final de 100μl de homogenato. Foi distribuído 20 μL de 

homogenato da cabeça de cada mosquito na placa, em duplicata. Nos poços 

brancos (controle interno) foram adicionados 20 μL de tampão K fosfato, e nos 

poços controle positivo foram adicionados 20 μL de solução de citocromo C 

(BRASIL, 2006).  

Para a reação do grupo heme ocorrer foram adicionados respectivamente: 

60 μL de tampão K fosfato (90mM), 200 μL de solução de tetrametilbenzidina a 

0,2% (TMBZ) (Sigma-Adrich) no acetato de sódio (250mM) (TMBZ/ Acet.Na+), e 

25 μL de H2O2 a 3%. O volume final de cada poço correspondeu a 305 μL. Ao 

final da reação, a leitura do teste foi realizada a 650nm em um leitor de 

microplacas Sinergy H! (BRASIL, 2006). Para cada bioensaio foi construída uma 

curva padrão de citocromo C (0,01mg/ml) obtida mediante o emprego de 

diferentes concentrações do citocromo C (0,0-0,2µg Cit C), e os resultados 

utilizados para a quantificação de cada amostra através da equação da reta. 

Para a quantificação de proteínas totais foi utilizado 10μL do 

homogeneizado de cada mosquito das mesmas amostras e adicionado em 
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poços com 250μL do reagente de Bradford (Sigma-Aldrich) em triplicata, uma 

curva de calibração de Bradford foi produzida, com correção dos valores para 

10µl soro de albumina bovina (BRADFORD, 1976). 

3. Análise dos dados 

Para os bioensaios de resistência com temephos foi utilizado o modelo 

linear generalizado com distribuição binomial com ligação probit (COX, 1958). 

Os resultados para os bioensaios com deltametrina levaram em consideração os 

valores da média de mortalidade por intervalo de tempo e seus respectivos 

desvios padrão. Para os bioensaios com pyriproxyfen foram utilizados os valores 

da proporção de mortalidade entre larvas e pupas, e calculada a taxa de 

emergência para mosquitos adultos. 

Os resultados foram apresentados em μg de citocromo/miligrama de 

proteína total dos mosquitos (μg cit/mg ptn) (BRASIL, 2006) e calculadas as 

médias e os desvios-padrão. Comparações entre os grupos foram feitas 

utilizando o teste de Análise de Variância (ANOVA). Para os casos em que a 

ANOVA detectou diferença entre as médias, foi utilizado o teste de Tukey (1949) 

para verificar os contrastes entre as médias. Em todos os testes foi utilizado o 

software R, versão 3.6.0 e foi admitido um nível de significância de 5%.  

4. Resultados 

O total de 11.465 ovos foram coletados, e as palhetas positivas para 

presença de ovos (67%) foram selecionadas e utilizadas para a formação da 

colônia de campo (geração F1). 

 

4.1 Bioensaios de resistência a inseticidas 

4.1.1 Bioensaios com Temephos 

Os bioensaios para a linhagem Rockefeller resultaram nas concentrações 

de 0,0067mg/L para a CL50, 0,0102mg/L para CL90 e 0,0130mg/L para CL99.  

Para a população de campo, as concentrações foram mais elevadas, sendo o 

valor da CL50 estimado em 0,0395mg/L, a CL90 0,0538mg/L e CL99 0,0654mg/L. 

De acordo com resultados obtidos para RR50 e RR99 (TABELA 1), os mosquitos 

de campo apresentaram resistência moderada ao temephos. 
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Tabela 1: Concentrações letais de temephos para a linhagem susceptível, 

Rockefeller, e a população de campo, e suas respectivas razões de resistência, 

Laranjeiras, Sergipe, 2019. 

 

Inseticida População Probabilidade 

de óbito 

CL¹ 

(mg/mL) 

IC² 

95% 

(mg/mL) 

RR³ 

Temephos Rockefeller 0,50 0,0067  0,0061; 0,0073  

  0,90 

0,99 

0,0102 

0,0130 

0,0086; 0,0118 

0,0088; 0,0172 

 

 Laranjeiras 0,50 

0,90 

0,99 

0,0395 

0,0538 

0,0654 

0,0376; 0,0414 

0,0406; 0,0670 

0,0477; 0,0831 

5,89 

 

5,03 

¹Concentração Letal; ²IC= intervalo de confiança; ³ RR: Razão de resistência = 

CL de Laranjeiras/Rockefeller. 

4.1.2 Bioensaios com Pyriproxyfen 

Nos bioensaios com pyriproxyfen, utilizando a dose recomendada para 

uso em campo de 0,01 mg/L (BRASIL, 2014), foi observada a proporção 

mortalidade média de 19,2% (±8,0) na fase de larva e 80,8% (±8,0) na fase de 

pupa, sem emergência de adultos para a linhagem Rockefeller. A média de 

duração desses bioensaios foi de 4,6 dias, contados a partir do primeiro dia de 

experimento até a morte de todas as pupas. 

Para a população de campo, Laranjeiras, a proporção de mortalidade 

média foi de 3,8% (±4,5) na fase larval e 95,8% (±4,3) na de pupa e dois 

indivíduos conseguiram evoluir para fase adulta (0,4%). A média de dias para a 

realização desses bioensaios foi de 7,3 dias (Tabela 2). 

Tabela 2. Proporção de mortalidade nas populações de Aedes aegypti, linhagem 

Rockefeller (laboratório) e Laranjeiras (campo) expostas ao análogo de hormônio 

juvenil, pyriproxyfen, nos estágios de larva, pupa e emergência para fase adulta, 

respectivamente. 
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População Mortalidade 

de larvas (%) 

Mortalidade 

de pupas 

(%) 

Taxa de 

emergência 

(%) 

Média de 

dias entre 

exposição e 

final do 

bioensaio 

Rock 19,0 ± 8,0 80,8 ± 8,0 0,0 4,6 

Laranjeiras 3,8 ± 4,5 95,6 ± 4,3 0,4 7,3 

 

  

4.1.3 Bioensaios com deltametrina 

As taxas de mortalidade, ao longo do tempo, apresentaram diferenças 

entre os mosquitos de campo (Laranjeiras) e laboratório (Rockefeller). A 

linhagem de laboratório apresentou mortalidade de 100% no intervalo de 

10minutos, enquanto a população de campo só atingiu esse percentual em 

40minutos. Em 30 minutos, tempo diagnóstico, a taxa de mortalidade da 

população de campo foi de 89,2% (±2,0) (Figura 1).  De acordo com os 

parâmetros determinados pela OMS (WHO, 2016), a população de laboratório 

foi classificada como sensível, mortalidade > 98% no tempo diagnóstico, 

enquanto a população de campo mostrou sensibilidade alterada. 
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Figura 1. Proporção de mortalidade das populações de Aedes aegypti, 

linhagem Rockefeller (laboratório) e Laranjeiras (campo) expostas ao inseticida 

deltametrina, em bioensaios de garrafa. O desvio padrão está representado 

pelos intervalos acima e abaixo dos pontos representados em cada intervalo de 

tempo. 

4.2 Quantificação das monooxigenases 

Para a linhagem Rockefeller, observou-se diferença significativa entre os 

grupos tratamento e controle e o tempo após exposição (p<0,001). A quantidade 

total média observada para o grupo Heme, considerando todos os tempos de 

repouso, foi estatisticamente maior para o Controle (9,49 ± 4,1 µg CiT/ptn mg), 

em relação ao tratamento (6,3 ± 2,5 µg CiT/ptn mg) (Tabela 3).  
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Tabela 3. Concentração média de proteínas de grupo heme, em até 24 horas, 

em Aedes aegypti (linhagem Rockefeller) após exposição ao DEET. 

Quantidade de monooxigenases 

(µg CiT/ptn mg)¹ 

Tempo Controle Tratamento 

Variação no intervalo 

de tempo 

Controle Tratamento 

0 
10,0 (3,2) B 5,6 (1,8) D,E 

  

6 
6,2 (2,1) C,D 6,7 (2,6) C,D 

-38,00% 19,64% 

12 
8,1 (3,4) B,C 8,1 (2,8) B,C 

30,65% 20,90% 

24 
13,6 (3,1) A 4,9 (1,2) E 

67,90% -39,51% 

Média 
geral 9,5 (4,1) A 6,3 (2,5) B 

  

(*) Letras iguais representam médias estatisticamente semelhantes, as letras comparam 

diferentes valores do grupo heme em relação ao tempo e aos grupos expostos e não 

expostos ao DEET. Os valores representados em parênteses indicam os respectivos 

desvios padrões. 
1 µg de citocromo por proteínas totais  

 

A quantidade das monooxigenases também variou significativamente em 

relação ao tempo. No grupo controle a quantidade diminuiu em 6 horas e voltou 

a crescer, atingindo pico em 24h. No grupo exposto não foi observado queda em 

6 horas, mas crescimento até o pico em 12h, com a quantidade de 

monooxigenases retornando ao nível basal em 24h (Figura 2). 
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Figura 2. Quantidade de monooxigenases, grupo Heme (µg CiT/ptn mg), 

nas populações de Aedes aegypti, linhagem Rockefeller para os grupos controle 

não-exposto e tratamento por intervalo de tempo após exposição ao DEET 20%. 

 

 

Diferentemente da linhagem Rockefeller, a população de campo 

(Laranjeiras), não apresentou diferença estatisticamente significante entre as 

médias gerais (Tabela 4), mas apresentou igualmente diferença em relação ao 

tempo (Figura 3), com maior média de monooxigenases 12 horas após a 

exposição (298,68 ± 79,41). 
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Tabela 4. Concentração média de proteínas de grupo heme, em até 24 horas, 

em Aedes aegypti (linhagem de campo) após exposição ao DEET. 

 

Quantidade de monooxigenases 

(µg CiT/ptn mg)¹ 

Tempo 
Controle 

Média (DP) 2 

Tratamento 

Média (DP) 

Variação no intervalo de 

tempo 

Controle Tratamento 

0 147,2 (72,6) B,C 129,9 (87,3) C   

6 163,8 (69,0) B,C 176,4 (69,2) B 

11,28

% 

35,80% 

12 286,8 (69,0) A 307,6 (85,3) A 

75,09

% 

74,38% 

24 153,7 (82,4) B,C 

162,4 (53,7) 

B,C 

-

46,41% 

-47,20% 

Média 

geral 187,9 (93,2) 194,1 (101,1) 

  

(*) Letras iguais representam médias estatisticamente semelhantes, as letras comparam 

diferentes valores do grupo heme em relação ao tempo e aos grupos expostos e não 

expostos ao DEET. Os valores representados em parênteses indicam os respectivos 

desvios padrões. Não houve diferença estatística entre o grupo controle e tratamento 

para a média geral. 
1 µg de citocromo por proteínas totais  

2 DP = desvio padrão 

 

Para os grupos controle e expostos, a quantidade de monooxigenases 

não diminuiu em 6 horas, mas apresentou níveis aumentados em 12h, 

retornando a quantidades similares ao nível basal em 24h (Figura 3). 
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Figura 3. Quantidade de monooxigenases, grupo Heme (µg CiT/ptn mg), 

nas populações de Aedes aegypti, linhagem Laranjeiras, para os grupos controle 

não-exposto e tratamento por intervalo de tempo após exposição ao DEET 20%. 

Em geral, a quantidade de P450 variou significativamente em relação ao 

tempo após a exposição, apresentando em todos os grupos, a maior média 12h 

após exposição ao DEET, voltando a cair a níveis semelhantes ao inicial após 

24h, exceto a linhagem Rockefeller não exposta que continuou apresentando 

taxa de crescimento na quantidade de P450 nesse tempo (Figura 2). 

Comparando-se os valores médios Citocromo/proteínas totais entre os 

grupos expostos, observa-se que a população de campo apresentou valores 

elevados (191,42 µg CiT/mgPtn) em relação à população de referência (3,47 µg 

CiT/mgPtn). Embora a quantidade média de monooxigenases tenha sido 

diferente entre as populações (p< 0,001), o padrão de distribuição ao longo do 

tempo foi semelhante (p= 0,403) (Figura 4).  
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Figura 04. Comparação da quantidade de monooxigenases, grupo Heme 

(µg CiT/ptn mg), nas populações de Aedes aegypti, linhagem Rockefeller e 

Laranjeiras, para os grupos de tratamento por intervalo de tempo após exposição 

ao DEET 20%. 

 

No entanto, o aumento na quantidade de monooxigenases foi maior e 

mais rápida na população de campo (Tabela 5). 
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Tabela 5. Concentração média de proteínas do grupo heme, segundo intervalos 

de tempo, em Aedes aegypti (linhagem de campo e de laboratório) após 

exposição ao DEET e suas respectivas taxas de aumento por intervalo de tempo. 

Quantidade de monooxigenases 

(µg CiT/ptn mg)¹ 

Tempo 

(horas) 

Rockefeller 

Média (DP) 2 

Laranjeiras 

Média (DP)  

Variação no intervalo 

de tempo  

Rockefeller Laranjeiras 

0 5,6 (1,8) 129,9 (87,3)    

6 6,7 (2,6)  176,4 (69,2)  19,64% 35,80% 

12 8,1 (2,8)  307,6 (85,3)  20,90% 74,38% 

24 4,9 (1,2) 162,4 (53,7) -39,51% -47,20% 

1 µg de citocromo por proteínas totais 

2  DP = desvio padrão 

 

5. Discussão 

Os testes realizados com a população de A. aegypti do município de 

Laranjeiras indicaram níveis moderados de resistência ao larvicida temephos e 

possibilidade de resistência, que necessita ser confirmada, ao adulticida 

deltametrina. O análogo de hormônio juvenil, pyriproxyfen, continua sendo uma 

boa alternativa de controle vetorial para A. aegypti nesse município, até o 

presente momento. 

O registro de resistência de A. aegypti a diferentes tipos de inseticidas na 

região das Américas, reflete um problema global de aumento da resistência em 

diferentes populações, enquanto o número de produtos químicos para uso em 

saúde pública é continuamente reduzido (MOYES et al., 2017). 

O organofosforado temephos foi utilizado no Brasil por aproximadamente 

40 anos como principal método químico de controle vetorial (1969-2009), embora 

a resistência a esse composto tenha sido relatada desde 1984 (BRAGA e 

VALLE, 2007a). No ano de 2009, o Programa Nacional de Controle a Dengue 

(PNCD) retirou o temephos da lista de larvicidas recomendados para o controle 

vetorial, devido à resistência a esse organofosforado ter se espalhado 
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intensamente em diferentes regiões do Brasil (LIMA et al., 2003; LIMA et al., 

2011; BESSERA et al., 2007; MACORIS et al., 2014; HORTA et al., 2011; DINIZ 

et al., 2014; DA SILVA et al., 2015; BELLINATO et al., 2016; LA CORTE et al., 

2018; VALLE, 2019). 

No estado de Sergipe, estudos realizados em 2001 mostraram 

populações de A. aegypti com moderada a alta resistência ao temephos 

(MACORIS, 2002; BRAGA et al., 2004). Ainda assim, seu uso foi mantido e 

aproximadamente 10 anos depois, níveis elevados de resistência foram 

registrados em todas as cidades de Sergipe avaliadas, com RR99 variando entre 

22,2 a 297,9 (LA CORTE et al., 2018).  

Neste estudo identificamos persistência da resistência, em nível 

moderado, com taxas RR50 > 5 (5,89), cerca de oito anos após o uso de 

temephos ter sido interrompido em Laranjeiras. 

Quanto aos experimentos utilizando o piretróide deltametrina, os 

resultados indicaram alteração da sensibilidade. De acordo com a classificação 

da OMS (WHO, 2016), a taxa de mortalidade obtida na dose diagnóstica sugere 

que mais testes sejam realizados com a população de campo, a qual apresentou 

mortalidade de 89,2% no tempo diagnóstico de 30min. Esse foi um teste simples 

usando apenas uma dose diagnóstica, mas que serve como uma ferramenta de 

monitoramento da resistência e permite inferências acerca do sucesso ou não 

do controle de campo, já que a resistência de A. aegypti a piretróides ocorreu de 

forma rápida e com aumento discrepante nas taxas de mutações KDR, e tem 

sido observada em outros países, e em diferentes regiões do Brasil (CHAVEZ, 

2005; MARTINS et al., 2009a; MARTINS et al., 2009b; CACERES et al., 2013; 

ROCHA, 2014; THONGWAT e BUNCHUN., 2015; DUSFOUR et al., 2015; LIMA 

et al., 2011; ALVAREZ et al., 2019; MONTELLA et al., 2007; BELLINATO et al., 

2016; AGUIRRE-OBANDO, 2016, GOINDIN, 2017;VALLE, 2019).  

A pressão seletiva sobre os mosquitos ocorre através da utilização 

constante de piretróides, principalmente durante as campanhas de controle da 

dengue, além do uso não registrado de inseticidas domésticos a base de 

piretróides. Além disso, alterações metabólicas em genes específicos podem 

ocorrer, o que favorece a propagação de mosquitos resistentes (MACIEL-DE-



49 
 

 

FREITAS, 2014; MARCORIS, 2014; DUSFOUR et al., 2015; DOLABELLA et al., 

2016; BELLINATO et al., 2016; ALVAREZ, 2019). Esses fatores podem contribuir 

em um dado momento para o estabelecimento de populações de A. aegypti mais 

propensas a apresentar resistência aos inseticidas aplicados. 

Embora a população de campo tenha sido classificada como suscetível 

ao pyriproxyfen, os resultados encontrados mostraram variação em relação à 

população de referência (Rockefeller), com menor mortalidade no estágio larval, 

ou seja, uma parcela maior dos mosquitos se mostraram capazes de mudar para 

o estágio de pupa, além do alargamento do tempo de desenvolvimento e 

mosquitos que conseguiram emergir. Assim como este, outros estudos 

apresentam discretas taxas de emergência para mosquitos adultos (NAYAR e 

ZAIM, 2002; SIHUINCHA et al., 2005; ABAD-FRANCH et al., 2015). Todavia a 

exposição das larvas ao pyriproxyfen pode comprometer a longevidade e a 

capacidade reprodutiva dos mosquitos sobreviventes, de forma que ainda que 

tenham emergido, os mosquitos podem apresentar alterações em seu fitness 

(ABAD-FRANCH et al., 2015; PESSOA, 2018). Não se pode descartar que 

alterações prévias sobre a população de campo possam estar exercendo 

pressão seletiva sobre ela, como exposição a outros inseticidas utilizados para 

controle vetorial, doses repetidas de pyriproxyfen nos mesmos criadouros e 

periodicidade de aplicação. 

A resistência aos inseticidas também esteve refletida no valor elevado do 

grupo heme, 14 vezes maior na população de campo, considerando o grupo 

controle no tempo inicial. Esse perfil pode estar associado às inúmeras pressões 

às quais a população está submetida, relacionadas às tentativas de controle da 

infestação domiciliar. Além da alteração de resistência à deltametrina e da 

resistência ao temephos, para os quais a associação com elevação das 

monooxigenases já foi identificada (SAAVEDRA-RODRIGUEZ et al., 2008; 

MARCOMBE et al., 2009; NUNES et al., 2016; GOINDIN et al., 

2017;CHOOVATTANAPAKORN et al., 2017; AMELIA-YAP et al., 2018; VALLE, 

2019), é possível que as pequenas alterações observadas nos bioensaios com 

pyriproxyfen possam também contribuir para explicar esses elevados níveis de 

monooxigenases na população de campo, uma vez que elas encontram-se 

expostas a esse regulador de crescimento por mais de quatro anos no município 
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de Laranjeiras. A superexpressão do citocromo P450 já foi demonstrada como 

associada à resistência ao pyriproxyfen em insetos (KARATOLOS et al., 2012), 

o que corrobora a hipótese de um processo de seleção em andamento. 

Recentemente, foi demostrado inibição na atividade enzimática da P450 

na presença de DEET, que reforça que o efeito inibitório é um dos possíveis 

mecanismos de ação do DEET (BONNET et al., 2009; CORBEL et al., 2009; 

RAMIREZ et al., 2012). Assim, a resposta na alteração da quantidade de 

enzimas P450 pode ser decorrente das monooxigenases envolvidas na 

resistência a piretróides, organofosforados e carbamatos devido à 

suprexpressão de genes metabolizadores de pesticidas, que pode resultar em 

níveis aumentados de proteínas e atividade enzimática do P450 (LEWIS, 2002; 

MULLER et al., 2008; DJOUAKA et al., 2008; STRODE et al., 2008; BONNET et 

al., 2009; LIU, 2015). 

Assim, nossa hipótese partiu do pressuposto que populações resistentes, 

com níveis alterados de monooxigenases, apresentariam modificação na 

resposta ao DEET, caso esse fosse parte importante no mecanismo de ação do 

repelente. Todavia, com o método empregado, não foi observada diferença na 

dinâmica temporal da resposta da P450 entre os grupos expostos e não expostos 

ao DEET, para a população de campo.  

No entanto, neste estudo, a taxa de aumento na quantidade das enzimas 

P450 mostrou elevação mais rápida na população de campo, ou seja, as 

enzimas do complexo P450 apresentaram uma resposta mais rápida nas 

populações com resistência prévia a pesticidas. Esses dados poderiam ser 

justificados pelos níveis aumentados do grupo heme na população de campo, 

resistente a inseticidas. A quantidade de enzimas da linhagem Rockefeller foi 

muito inferior à linhagem de campo, Laranjeiras, refletindo numa atividade basal 

diferente, uma vez que esses mosquitos não possuem resistência prévia a 

inseticidas. Sendo assim, ao contrário do que se poderia esperar, a população 

de campo poderia se apresentar mais sensível que a população de referência. 

Não há, no entanto, estudo semelhante utilizando populações resistentes, uma 

vez que Ramirez et al. (2012) que observaram efeito inibitório, também utilizaram 

mosquitos de laboratório. 
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Após exposição ao etanol ou ao DEET, a quantidade de monooxigenases 

apresentou aumento, com pico em 12h, e redução ao longo das 12h 

subsequentes, exceto a linhagem Rockefeller não exposta ao DEET, que 

mostrou elevação na quantidade de monooxigenases após 24h da exposição. 

Em que pese a diferença observada para Rockefeller, não se pode inferir 

mecanismos de inibição, uma vez que os valores observados foram sempre 

iguais ou maiores que as quantidades observadas no início dos bioensaios. A 

variação, ao longo do tempo, na expressão de genes que codificam enzimas 

P450 em carrapatos quando expostos ao DEET, apresentou-se compatível com 

os achados deste trabalho. Carrapatos expostos ao DEET apresentam valores 

iniciais elevados de expressão de CYP450s e valores reduzidos no final de 24h 

(KOLOSKI et al., 2019). Todavia, neste trabalho, esta variação não esteve 

associada à exposição ao DEET. 

 Entre as limitações deste trabalho podemos citar a utilização da 

quantificação por meio do grupo heme, que representa medida indireta das 

monooxigenases e não necessariamente da atividade delas.  Além disso, as 

grandes variações dos valores de P450, inclusive com valores basais diferentes 

na população de laboratório podem ter sido um fator de limitação para apontar 

diferenças entre as populações por meio das ferramentas estatísticas utilizadas.  

Fatores como a dose utilizada de DEET (20%), o tempo de exposição ao 

repelente (3min), o processamento limitado às cabeças, o jejum e estresse do 

meio a que essas populações foram submetidas no experimento, além de outros 

fatores como o tempo para a produção de proteínas e o declínio das mesmas 

por processos degradativos são fatores que podem afetar a comparabilidade 

com outros estudos na área. 

Ainda que nossos resultados não tenham demonstrado relação direta com 

a exposição ao DEET, outras técnicas que avaliem a atividade enzimática e a 

superexpressão gênica devem ser observadas para uma confirmação mais 

concreta do que foi observado nesse estudo. 
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8 CONCLUSÃO 

O presente estudo identificou que a população de mosquitos A. aegypti, 

do município de Laranjeiras, apresentou níveis moderados de resistência ao 

larvicida temephós e possibilidade de resistência que precisa ser confirmada ao 

adulticida deltametrina. Ao análogo de hormônio juvenil, pyriproxyfen, a 

população de campo mostrou-se suscetível, mas com redução da mortalidade 

no período larvário, alongamento no tempo de sobrevida dos imaturos e 

emergência de adultos. 

A identificação do perfil de resistência na população de A. aegypti no 

município de Laranjeiras, fornece informações complementares para o 

monitoramento do controle vetorial nessa região, e permite que novas 

estratégias possam ser criadas para evitar o desenvolvimento futuro de 

populações resistentes aos inseticidas utilizados, trazendo benefícios 

econômicos e de saúde para a população.  

Em relação aos ensaios bioquímicos com DEET, nossos resultados 

demostraram que não houve relação entre a variação da quantidade de enzimas 

do complexo P450 e sua interação com o repelente para a população de campo, 

mas revelaram alterações na taxa de crescimento em relação à média do grupo 

heme em diferentes intervalos de tempo, para as duas linhagens. Esses achados 

fornecem subsídios iniciais que devem ser combinados com métodos como a 

expressão gênica e a atividade enzimática para entender a dinâmica do processo 

de metabolização do DEET em populações de mosquitos resistentes a 

inseticidas. 

Se a exposição ao DEET interage em termos quantitativos com enzimas 

do complexo P450 ou amplia a expressão gênica para essa superfamília de 

genes desintoxicantes, isso terá importantes repercussões futuras quanto ao uso 

de produtos químicos para proteção pessoal e controle químico desses vetores.
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Apêndice 1. Planilha para distribuição de ovitrampas no município de 

Laranjeiras, Sergipe. 

 

Laboratório de entomologia e parasitologia tropical – LePaT 

Município:_______________________________________________________ 

Localidade:______________________________________________________ 

Agente:_________________________________________________________ 

Data:___________________________________________________________ 

Data 
da 

coleta 

Logradouro Morador Nº 
quarteirão 

Nº da 
casa 

Nº da 
ovitrampa 

Data de 
recolhimento 

P  N 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

P- positivos; N- Negativo. 
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Apêndice 2. Ficha de avaliação para bioensaio com Temephos. 

 

Data: _________ Inseticida: ________ Espécie de mosquito: ______________ 

Doses avaliadas: ________________ Tempo de exposição: _____________ 

Quantidade de larvas por copo:______________________________________ 

V- larvas vivas; M- Larvas mortas; N – numeração do copo. 

  

Concentração de 

temephos por copo 

Larvas/Copo 

N1 

Larvas/Copo 

N2 

Larvas/Copo 

N3 

Larvas/Copo 

N4 

V M V M V M V M 

1ml/ 1000µl         

0,83ml/ 830µl         

0,66ml/ 660µl         

0,5ml/ 500µl          

0,33ml/ 330µl         

0,16ml/ 160µl         

0 - Controle         
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Apêndice 3. Ficha de avaliação para o bioensaio com garrafa do CDC. 

 

Data: _________ Inseticida: ________ Espécie de mosquito: ______________ 

Dose diagnóstica: _____________ Tempo de diagnóstico: ________________ 

Quantidade de mosquito por frasco:___________________________________ 

Tempo 

de 

avaliação 

(min) 

Garrafa 

N1 

Garrafa 

N2 

Garrafa 

N3 

Garrafa 

N4 

Resultado 

garrafa 

teste 

Garrafa 

Controle 

V M V M V M V M V M V M 

0             

10             

20             

30             

40             

50             

60             

V – mosquitos vivos; M – Mosquitos mortos, N – número da garrafa. 

 

 

 

 

 

 


