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RESUMO 

 
 

MAIA, P. C. R. Investigação do comportamento de tolerância ao N, N- 

dietilmetilbenzamida (DEET) em populações de Aedes aegypti (Diptera: Culicidae). 

2020. Dissertação - Faculdade de Saúde Pública da USP, São Paulo, 2020. 

 

Aedes aegypti é um mosquito de grande interesse para saúde pública, pois é o vetor de arbovírus, 

como dengue, chikungunya e Zika. Para o controle desse vetor, são utilizados o controle biológico, 

mecânico eo controle químico, com utilização de inseticidas e repelentes. Os repelentes são 

considerados uma das melhores formas de se evitar as picadas das fêmeas, sendo os mais 

comercializados aqueles que possuem N,N-dietilmetilbenzamida (DEET) na fórmula, além de serem 

um dos mais estudados atualmente. Entretanto a resitência a alguns inseticidas como o piretroide, 

pode levar à alteração na atividade locomotora dos mosquitos. Deste modo, o presente trabalho tem 

como objetivo avaliar aspectos relacionados à tolerância ao DEET e à resistência a xenobióticos em 

cepas Ae. aegypti de campo (Laranjeiras) e de laboratório (Rockefeller). Foram realizados testes de 

repelência com Ae. aegypti para a resposta ao odor humano. Em cada teste, foram utilizadas 50 

fêmeas, totalizando 700 fêmeas da população Laranjeiras e 1500 fêmeas para a população 

Rockefeller. As fêmeas foram colocadas em gaiolas de teste por cerca de duas horas, a fim de se 

adaptarem ao ambiente. Posteriormente, foi realizado o teste de repelência, que consistiu na 

exposição do mosquito a 0,5 mL de DEET (10% em etanol), este foi aplicado uniformemente pelo 

antebraço humano. Para diagnosticar a presença da mutação kdr na população de Laranjeiras foram 

analisadas 32 fêmeas dessa população. Para avaliar a atividade locomotora das fêmeas de Ae. 

aegypti Rockefeller e de Laranjeiras, foi utilizado o Drosophila Activity Monitor - Trikinetics. No 

período de setembro a novembro de 2019, foram instaladas 290 ovitrampas no município de 

Laranjeiras – SE, tendo sido verificado um total de 80,3% de palhetas com presença de ovos de 

Aedes, contabilizando 15.940 ovos. Após a realização dos bioensaios, foi possivel observar maior 

sensibilidade ao DEET nas fêmeas provinientes do campo. Além disso, também foi possivel 

observar a presença da mutação kdr e uma maior atividade locomotora nessa população. Dessa 

forma, nossos resultados sugerem que mosquitos resistentes podem ser mais suceptíveis ao DEET.  

 

Palavras-chave: Aedes aegypti, Repelentes , Resistência, Mutações, Gerações 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

MAIA, P. C. R. Investigation of tolerance behavior to N, N-diethylmethylbenzamide 

(DEET) in populations of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae). 2020. Dissertação - 

Faculdade de Saúde Pública da USP, São Paulo, 2020. 

 

Aedes aegypti is a mosquito of great interest for public health, as it is the vector of 

arboviruses, such as dengue, chikungunya and Zika. Biological, mechanical and chemical 

control, with the use of insecticides and repellents, are used against this vector. Repellents 

are considered one of the best ways to avoid female bites, being those that have N, N-

diethylmethylbenzamide (DEET) in the formula the most commercialized, as well as the 

most studied today. However, resistance to some insecticides such as pyrethroid, can lead to 

changes in the locomotor activity of mosquitoes. Thus, this study aims to evaluate aspects 

related to DEET tolerance and resistance to xenobiotics in field Ae. aegypti (Laranjeiras) 

and laboratory (Rockefeller) strains. Repellency tests were performed with Ae. aegypti for 

the response to human odor. In each test, 50 females were used, totaling 700 females from 

the Laranjeiras population and 1500 females from the Rockefeller population. The females 

were placed in test cages for about two hours in order to adapt to the environment. 

Subsequently, the repellency test was performed, which consisted of exposing the mosquito 

to 0.5 mL of DEET (10% in ethanol), which was applied evenly to the human forearm. To 

diagnose the presence of the kdr mutation in the population of Laranjeiras, 32 females from 

that population were analyzed. To evaluate the locomotor activity of Ae. aegypti 

Rockefeller and Laranjeiras females,, the Drosophila Activity Monitor - Trikinetics was 

used. In the period from September to November 2019, 290 ovitraps were installed in the 

municipality of Laranjeiras - SE, with a total of 80.3% of reeds with the presence of Aedes 

eggs, accounting for 15,940 eggs. After conducting the bioassays, it was possible to observe 

greater sensitivity to DEET in females from the field. In addition, it was also possible to 

observe the presence of the kdr mutation and greater locomotor activity in this population. 

Thus, our results suggest that resistant mosquitoes may be more susceptible to DEET. 

 

Keywords: Aedes aegypti, Repellents, Resistance, Mutations, Generations 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aedes (Stegomyia) aegypti 

 
Aedes (Stegomyia) aegypti (Diptera: Culicidae) é uma espécie de mosquito 

considerada cosmopolita, sendo encontrada em áreas tropicais e subtropicais do mundo 

(CONSOLI e LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994). Esse mosquito apresenta hábitos 

antropofílicos e endofílicos e, por isso, é altamente frequente em áreas domiciliares e 

peridomiciliares de ambientes urbanos e suburbanos (FORATTINI., 2004; LIMA- 

CAMARA et al., 2006). Os criadouros de Ae. aegypti são representados, principalmente, 

por recipientes artificiais, como tanques, pneus, vasos de planta, latas, garrafas, entre 

outros (SILVA et al ., 2006; BRAGA e VALLE, 2007; MARTINS et al., 2010; 

MARTEIS et al., 2013; BERMUDI et al., 2017). Entretanto, formas imaturas dessa 

espécie já foram encontradas em criadouros naturais, como as bromélias, axilas de 

folhas e bambus cortados (VAREJÃO et al., 2005; BRAGA e VALLE, 2007; 

CERETTI- JUNIOR et al., 2015; LIMA-CAMARA et al.,2016). 

Estudos realizados em campo apontam que Ae.aegypti apresenta, em geral, 

padrão diurno e bimodal de atividade, com os principais picos ocorrendo noscrepúsculos 

matutino e vespertino (ATMOSOEDJONO et al. 1972, CHADEE e MARTINEZ, 2000; 

LIMA-CAMARA et al., 2010). Entretanto, variações fisiológicas podem afetar a 

atividade dessa espécie, como inseminação, alimentação sanguínea (LIMA-CAMARAet 

al., 2014) e infecção por vírus dengue (LIMA-CAMARA et al. 2011) e por Zika 

(PADILHA et al., 2018). Desta forma, as fêmeas de Ae. aegypti com essas 

características apresentam uma diminuição da atividade locomotora nas médias diurnas 

(com luzes apagadas e acesas) em comparação às fêmeas que são virgens e não 

alimentadas. Além disso, já foi demonstrado que fêmeas de Ae.aegypti com perfil de 

resistência a piretroides possuem maior atividade diurna em relação às não resistentes 

(BRITO et al,.2013) 

1.2 Importância na saúde pública 

Desde o início do século XX, Ae. aegypti possui grande importância para a saúde 

pública no Brasil, pois é considerado o principal transmissor de agentes etiológicos que 

afetam diretamente o homem, como os vírus da febre amarela (YFV), dengue, 

chikungunya e Zika. No caso dos vírus dengue, Zika e chikungunya, diversos casos 

humanos são reportados anualmente no Brasil.  
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As epidemias de dengue no Brasil ocorrem todos os anos, sendo a primeira em 

1980 em Boa Vista- RR, causadas pelo sorotipo DENV 1 e DENV 4. Logo após, em 

1986, ocorreu a epidemia no estado do Rio de Janeiro e em algumas regiões do 

nordeste, desde então a dengue écaracerizada pela transmissão endêmica e epidêmica  

no país.  Nos locais endêmicos essa arbovirose possui um impacto economico e social, 

afetando todos os niveis socias, principalmente, as populações mais pobres que vivem 

em situações de riscos (NOGUEIRA et al., 2001; CÂMARA et al, 2007; BRASIL, 

2019a).  No periodo de 2003 a maio de 2019 foram reportados 11.137.664 de casos 

prováveis dessa arbovirose no Brasil, sendo que é possivel destacar cinco anos de 

epidemias, como o ano de 2008 , 2010, 2013, 2015, 2016 que foram marcados pela 

reintrodução de novos sorotipos e a introdução de novos vírus. A media do coeficiente 

de mortalidade no Brasil de 2003 a 2019 foi de 3,05/100 mil habitantes, sendo que os 

estados de Goiás, Mato Grosso, Ceará, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo, 

apresentaram uma media até três vezes maior que o nacional.  

 A chikungunya foi introduzida no Brasil em 2014 , no ano seguinte foi confirmada 

a autoctonia em 35 países, incluido no Brasil, nos estados da Bahia, Amapá, Roraima, 

Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, sendo que no final de 2016, foram confirmados 

em todos os estados. Entre o ano de 2014 a 2019, foram registrados 589.076 casos 

prováveis e 495 óbitos confirmados por laboratório, sendo os anos de 2016 e 2017 com 

maior incidência de casos. As maiores concetrações de mortes por chikungunya é na 

região Nordeste, sendo que, no ano de 2017, o estado do Ceará registrou 80% dos óbitos 

do país (BRASIL, 2019a).  Em estudos realizados através de informações dos registros 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e de Formulários da VDNA 

no Rio de Janeiro, no periodo de 2015-2016, foi possivel observar que dos 112 casos 

relacionado a chikungunya e a Zika desse periodo, apresentaram manifestações como a 

síndrome de Guillain-Barré, (64,3%) e meningoencefalite (24,1%); seguida de 

encefalomielite desmielinizante aguda (8%), mielite transversa (2,7%) e neurite ótica 

(0,9%), exames laboratoriais confirmaram 43,7% dos casos, destes, 57,1% foram 

positivos para chikungunya (AZEVEDO et al., 2018). 

 Outra consequência causada por uma arbovirose é a síndrome congênita do vírus 

Zika (SCZ), causada pelo vírus Zika que foi registrado pela primeira vez no Brasil em 

2015, sendo que, no ano seguinte, foi possivel observar que todos os estados notificaram 

casos autóctones. Nesse mesmo ano, foi observado um aumento no número de casos de 

microcefalia em recém nascidos no estado de Pernabuco, sendo confirmada a relação do 
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vírus Zika posteriormente. Do ano de 2015 a 2019, foram notificados 17.642 de casos 

prováveis da SCZ, destes 19,3% confirmados e 3,9%  denominados prováveis para a 

relação com a infecção durante a gestação. Em relação ao número de casos dessa 

arboviroses em todos os estados do Brasil, entre os anos de 2016 a 2019, já foram 

notificados cerca de 239.634 casos prováveis da doença, sendo que houve uma 

diminuição do número de casos no ano de 2017 e 2018 em relação ao ano de 2016. 

Apesar dessa diminuição no ano de 2019, foi possivel observar que 24,8% de casos de 

Zika foram registrados em mulheres grávidas (BRASIL, 2019a).A erradicação dessas 

arboviroses é um problema para a Saúde Pública, como é possivel observar nos novos 

casos de febre amarela no Brasil . 

 No Brasil, o vírus da febre amarela pode ocorrer em dois ciclos distintos: o silvestre 

e o urbano. O ciclo urbano ocorre em grandes centros, em áreas antropizadas, tendo o 

homem como o principal hospedeiro e o mosquito Ae. aegypti como principal vetor 

(CONSOLI; LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994; NORONHA; CAMACHO, 2017; 

CAVALCANTE; TAUIL, 2017). Já o ciclo silvestre da febre amarela possui como 

hospedeiro amplificador os primatas não humanos, sendo que o homem pode participar 

do ciclo como um hospedeiro acidental. Os principais vetores são algumas espécies de 

mosquitos do gênero Haemagogus e Sabethes, que possuem os hábitos estritamente 

silvestres (HEVÉR et al., 1986; BRASIL, 2018b).  

 O ciclo urbano da febre amarela não ocorre no Brasil desde 1942, quando foi 

registrado pela última vez no município de Sena Madureira, no estado do Acre (LIMA, 

1985; VASCONCELOS, 2002; VASCONCELOS, 2003). Em contrapartida, o Brasil 

vem registrando vários casos humanos de febre amarela silvestre nos últimos anos: de 

julho de 2017 a abril de 2018, por exemplo, foram confirmados 1.127 casos de febre 

amarela silvestre no país, sendo que 328 vieram a óbito (BRASIL, 2018c). As pessoas 

infectados por esse vírus, são aquelas que tiveram uma passagem por área silvestre ou 

em regiões de mata consideras de riscos, sem a devida vacinação (BRASIL, 2018c). 

Outro fator a ser considerado é o aumento das áreas de risco para a infecção pelo vírus 

da febre amarela, no início do ano de 2017, 88 municípios brasileiros foram incluídos 

como área de recomendação para a vacinação pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) (CAVALCANTE; TAUIL, 2017). Devido à relevância do vetor na transmissão 

desses arbovirus para a saúde pública, inúmeras campanhas já foram desenvolvidas para 

a erradicação ou controle de Ae.aegypti no Brasil ao longo dos anos. 
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1.2.1 Controle de Ae. aegypti no Brasil 

A primeira campanha que eliminou parcialmente o Ae. aegypti ocorreu, 

indiretamente, em 1690, porém, diferentemente das que ocorreram posteriormente, esta 

foi direcionada, principalmente, para a erradicação da febre amarela que, na época, 

pensava-se ser transmitida pelo ar. Desta forma, essa campanha tinha como objetivo a 

purificação do ar, através da queima de ervas aromáticas, de tiros de artilharia e da 

limpeza das ruas. Mesmo sem o conhecimento epidemiológico da doença, essas 

recomendações afetavam diretamente o desenvolvimento do mosquito, mas não o 

suficiente para reduzir a epidemia, que ainda perdurou por 10 anos (FRANCO., 1969; 

TEXEIRA e BARRETO., 1996). 

Somente em 1881, Ae. aegypti foi identificado como o vetor do vírus da febre 

amarela (EXPOSITO, 1971) e, em 1906, esse mesmo mosquito foi associado ao ciclo da 

dengue,tendo essa relação confirmada em 1908 (CENTERS FOR DISEASE 

CONTROL, 1979). Essas informações forneceram um embasamento técnico-científico 

adequado para iniciar a primeira campanha voltada diretamente para a eliminação do 

Ae. aegypti, liderada pelo pesquisador Emílio Ribas, nas cidades de Sorocaba, em 1901, 

São Simão, 1902 e Ribeirão Preto, 1903, focando, principalmente, na eliminação dos 

criadouros desse mosquito (FRANCO, 1969). Já no Rio de Janeiro, em 1903, Oswaldo 

Cruz iniciou sua campanha de eliminação da febre amarela, que tinha como principais 

objetivos evitar que os mosquitos picassem os doentes e impedir a proliferação do Ae. 

aegypti, por meio da eliminação dos criadouros (FRANCO,1969). 

 Apesar dessa campanha não ter conseguido erradicar o Ae. aegypti, ela conseguiu 

debelar os casos de febre amarela urbana no Rio de Janeiro em 1904, sendo considerada 

eliminada da cidade em 1907 (TEXEIRA e BARRETO., 1996). Em 1955, o Brasil 

participou de uma campanha de erradicação do Ae. aegypti nas Américas, conseguido 

eliminar o último foco dessa espécie no dia 2 de abril do mesmo ano (TEXEIRA e 

BARRETO, 1996). Entretanto, entre 1963 e 1969, foi verificada a reintrodução dessa 

espécie no estado do Pará e depois no Maranhão. Tais focos foram rapidamente 

controlados, mas, em 1976, devido à falta de uma vigilância continuada e ao 

crescimento exacerbado da população, houve a reinfestação do Ae. aegypti, dessa vez 

com rápida expansão pelo país (AMARAL e TAUIL,1983; TEXEIRA e 

BARRETO,1996; BRAGA e VALLE, 2007; ZARA, et al 2016). Atualmente, essa 

espécie é encontrada em todos os estados brasileiros (BRAGA e VALLE, 2007; ZARA, 

et al 2016). 
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Entre todas as arboviroses cujos agentes etiológicos são transmitidos pelo Ae. 

aegypti, somente a febre amarela e a dengue possuem vacinas como profilaxia. A vacina 

da febre amarela, 17D, é considerada uma das mais seguras e eficazes feita por vírus 

vivos atenuados (VASCONCELOS, 2003; BRASIL, 2018d), enquanto a vacina 

registrada para a dengue é considerada apenas 60% eficaz, recomendada somente para 

pessoas que nunca tiveram contato com os quatro sorotipos do dengue (BRASIL., 

2020e). Até o momento, não há vacina disponível para Zika e chikungunya. Dessa 

forma, a melhor maneira de reduzir a morbidade e a mortalidade causadas por essas 

doenças é controlando o mosquito vetor desses arbovírus (BRASIL., 2017f). 

O controle de Ae. aegypti é um grande desafio para a saúde pública, 

principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil, pois a falta de 

infraestrutura das cidades, relacionada, por exemplo, à coleta de lixo e ao abastecimento 

de água irregulares, não colaboram para o êxito dos métodos aplicados (HALSTEAD, 

1988; COELHO, 2008; ZARA et al., 2016). Neste caso, é necessária uma análise para 

melhor compreensão da população local desse mosquito, incluindo sua diversidade 

genética e sua distribuição espaço-temporal, além de um estudo aprofundado a respeito 

dascidades (ENDERSBY et al., 2011; CAMPOS etal., 2012; RASˇIC ́ et al., 2014; 

RASˇIC ́et al., 2015).Para o controle do Ae.aegypti, com consequente diminuição dos 

casos humanos das doenças relacionadas a este vetor, utiliza-se, normalmente, alguns 

métodos, como o controle mecânico, biológico e químico (BRASIL,2001f). 

 

1.2.2 Controle mecânico 

 

O controle mecânico de vetores no Brasil tem sido desenvolvido por agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE), com auxílio 

da população (BRASIL., 2006g; ZARA et  al.,  2016). Esse método tem  como  objetivo 

a  detecção, eliminação e drenagem de reservatórios naturais e artificias que possam 

abrigar ovos de Ae. aegypti, reduzindo, assim, a população desse mosquito. Além disso, 

esse método também busca instalar telas em portas e janelas, consequentemente 

diminuindo o contato homem-vetor (BRAGA e VALLE, 2007; BRASIL., 2009h). 

Controle mecânico também é realizado por fábricas e importadoras pneumáticas, que 

têm como apoio legal a Resolução Conama nº 258, cujo objetivo é a coleta e descarte 

adequado de pneus inservíveis nas cidades, assim gerando uma diminuição desse tipo de 

criadouro (BRASIL, 1999i; BRASIL,2009h). 
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1.2.3 Controle biológico 

 
 

O controle biológico é realizado a partir da utilização de seres vivos que atuem 

como inimigos naturais do vetor, seja durante a fase imatura ou adulta. Mosquitos do 

gênero Toxorhynchites, copépodos e peixes da espécie Gambusia affinis alimentam-se 

de larvas e pupas de Ae. aegypti e são exemplos de controle biológico para essa espécie 

de mosquito (ROSE, 2001; BRAGA e VALLE, 2007; ZARA, 2016). Outro método é a 

utilização do bacilo da espécie Bacillus thuringiensis israelensis (Bti), que pode 

proporcionar um controle a curto prazo de algumas espécies de Aedes (LACEY, 2007; 

BRAGA e VALLE, 2007; BOYCE et al., 2013), devido à sua capacidade de liberar 

endotoxinas protéicas, que irão agir no intestino das larvas, causando o rompimento da 

membrana e, consequentemente, a morte do inseto (BOYCE et al.,2013), entretanto não 

há evidencias que esse método isolado possua impacto a longo prazo na redução do 

vetor (ZARA, 2016). 

 Entre diversas outras espécies de peixes larvófagas, os machos da espécie Betta 

splendens se destacam, pois são capazes de consumir cerca de 400 larvas de Ae. aegypti 

por dia (CAVALCANTI et al., 2007). No ano de 2000, em 10 municípios do estado do 

Ceará, houve uma grande campanha na implementação de peixes predadores em 

reservatórios de água dentro dos domicílios, sendo que, na capital Fortaleza, em 2007, 

existiam, aproximadamente, 419.000 residências com peixes em seus reservatórios 

(CAVALCANTI et al., 2007). Outro exemplo de utilização de controle biológico é 

apresentado por Toohey et al. (1985) que, em 1985, liberaram 2.000 fêmeas da espécie 

Toxorhynchites amboinensis em duas áreas distintas de Fiji. Em 10 meses, essa espécie 

conseguiu se estabelecer em uma das regiões e controlou cerca de 80% da populaçãode 

Ae. aegypti em latas e pneus (TOOHEY et al., 1985). 

 

1.2.4 Controle Quimico  

 

O controle químico é efetuado através do uso de substâncias químicas para o 

controle dos vetores nas suas fases larvais e adulta, sendo esse método um dos últimos a 

serem utilizados na saúde pública (BRASIL, 2001f). Os inseticidas foram estudados e 

aperfeiçoados durante a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de controlar a 

malária, piolhos e outras pragas. Um dos primeiros inseticidas com alta duração a ser 

criado foi o organoclorado DDT (diclorodifeniltricloroetano) (D'AMATO et al., 2002; 



15 

 

 

 

 

 

FLORES et al.,2004). 

A utilização dos inseticidas químicos ou orgânicos possui normas técnicas para 

uso, redigidas por grupos técnicos da Organização Mundial da Saúde (OMS), que 

orientam quais produtos, dosagens e métodos devem ser utilizados. Tais inseticidas 

devem ser utilizados de forma consciente, pois o uso indiscriminado pode gerar 

desequilíbrio ambiental (BRAGA e VALLE, 2007; BRASIL, 2009c; ZARA, 2016). 

Diversos inseticidas já foram utilizados em grande escala: inicialmente, os 

organoclorados, seguidos por organofosforados, carbamatos, piretroides, e toda uma 

série de derivados de triazinas (LARA e BATISTA,1992). 

 

1.2.4.1 Organoclorados 

 

 
Os organoclorados são inseticidas que possuem carbono, hidrogênio e cloro na 

sua composição. São classificados em quatro grupos: difenil-alifáticos; 

hexaclorociclohexanos; ciclodienos; e policloroterpenos (WARE e WHITACRE, 2004; 

BRAGA e VALLE, 2007). Apesar dos diversos estudos realizados, não se sabe ao certo 

qual é o mecanismo de ação do DDT. É de conhecimento que seu efeito atinge os canais 

de sódio e potássio, desequilibrando a distribuição destes no corpo dos insetos e, 

consequentemente, danificando os impulsos nervosos, provocando, assim, paralisia 

seguida de morte, gerando o efeito “knockdown” (D’AMATO et al., 2002; WARE e 

WHITACRE, 2004; BRAGA e VALLE, 2007). 

 O DDT foi utilizado em larga escala por programas de erradicação da malária 

durante um grande período (1946-1970), porém seu uso foi proibido em diversos 

países.Em janeiro de 1970, a Suécia foi o primeiro país a banir a utilização do DDT, 

enquanto somente em 1971, o Brasil começou a restringir a utilização desse produto em 

seu território. Essas medidas foram tomadas devido à permanência do DDT no ambiente 

e por ficar acumulado no organismo e tecidos de humanos e de outros animais 

(D’AMATO et al., 2002; CHEN e ROGAN, 2003; FLORES et al., 2004; DAGLIOGLU 

et al.,2010). 

 

1.2.4.2 Organofosforados 

 

Os organofosforados são todos os inseticidas que possuem fósforo na sua 

composição, sendo divididos em três subgrupos: os alifáticos (malation, vapona, vidrin, 
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entre outros); os derivados de fenil (etil e metil paration, fenitrotion, entre outros); e os 

heterocíclicos (clorpirifos, clorpirifos-metil, entre outros). Os organosfosforados foram 

descobertos depois dos organoclorados e possuem diversas vantagens em relação a 

estes, sendo, assim, bastante utilizados na saúde pública (OLIVEIRA et al., 2017). 

Entretanto, esse grupo de inseticidas apresenta uma grande toxicidade para os 

vertebrados em relação aos organoclorados, mesmo quando estão em baixas 

concentrações, além de apresentar uma maior instabilidade química, necessitando, 

obrigatoriamente, de renovações periódicas (WARE e WHITACRE,2004). 

Um dos organofosforados que foi bastante utilizado no controle de larvas de 

mosquitos, inclusive de Ae. aegypti, é o Temephos. Este larvicida começou a ser 

aplicado no Brasil em 1967. A OMS indica a utilização desse larvicida em água potável, 

pois apresenta uma baixa toxicidade em mamíferos e baixa fixação no meio ambiente 

(BRASIL, 2011j). Porém, sua utilização precisa ser limitada, por sua moderada e alta 

toxicidade a pássaros e organismos marinhos, respectivamente (CAMARGO et al., 

1998; LIMA et al 2006; CRIVELENTI et al,2010). 

O temephos inibe irreversivelmente a acetilcolinesterase, enzima responsável por 

catalisar a hidrólise da acetilcolina em ácido acético e colina, interrompendo a 

transmissão dos impulsos nervosos nos insetos. Entretanto, quando expostos ao 

larvicida, há um acúmulo de acetilcolina nas junções nervosas, acarretando uma 

hiperatividade nervosa, sinapses aleatórias, distorção muscular, colapso nervoso, 

paralisia e morte do inseto (IBRAHIM et al., 1998). Em diversos estados do Brasil 

como São Paulo (MARCORIS et al., 1999), Distrito Federal (CARVALHO et al., 2004) 

Campo Grande (CAMPOS et al., 2003), Minas Gerais (HORTA et al., 2011), Rio de 

Janeiro, Sergipe, Alagoas (BRAGA et al., 2004; LA CORTE et al., 2016) e Ceará 

(LIMA et al., 2006) já foram constatados a resistência dos mosquitos ao Temephos. 

 

1.2.4.3 Carbamatos 

 
Os carbamatos são substâncias derivadas do ácido carbâmico. Esse grupo de 

inseticida começou a ser utilizado em 1951, entretanto, somente em 1956, o primeiro 

ácido foi extraído, sendo o carbaril o mais comercializado (WARE  e WHITACRE, 

2004; HEMINGWAY e RANSON, 2005). Esse inseticida foi um grande sucesso por sua 

baixa toxidade em mamíferos e à sua alta capacidade no controle dos insetos (WARE e 

WHITACRE, 2004). Os carbamatos geram a carbamilação, que é a inibição da ação da 
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AChE, acumulando a acetilcolina nas terminações nervosas, porém essa inibição é 

reversível, tornando a ação similar aos organofosforados (WARE e WHITACRE, 2004; 

HEMINGWAY e RANSON, 2005). Apesar de funcionarem de formas similares nos 

sistemas biológicos, é possível notar duas diferenças marcantes entre essesinseticidas: 

(1) os carbamatos são fortes inibidores da acetilcolinesterase e apresentam seletividade 

pronunciada com a AChE de algumas espécies; e (2) a inibição da AChE pelos 

carbamatos é reversível, ao contrário dos organofosforados (WARE e WHITACRE, 

2004; BRAGA e VALLE, 2007). 

 

1.2.4.4 Piretroides 

 
Os piretroides são derivados de uma substância natural, o piretro, extraída de 

plantas pertencentes à família Compositae, espécie Chrysanthemun cinerariaefolium, 

podendo ser considerados um dos inseticidas mais antigos, pois há relatos de seu uso na 

Mesopotâmia (ROMAN e OLIVEIRA, 1983; PAIVA e MENEZES, 2003; BRAGA e 

VALLE, 2007). Os piretróides podem ser definidos quimicamente como ésteres 

compostos por um radical ácido e um radical álcool, ambos com carbonos assimétricos 

(ROMAN e OLIVEIRA., 1983). São substâncias não cumulativas, ativas em pequenas e 

grandes doses, biodegradáveis, era ramente causam algum tipo de toxicidade em 

pássaros e em mamíferos, apesar de causarem irritações na mucosa destes. Em 

contrapartida, esse produto é altamente tóxico para os animais marinhos (BRAGA e 

VALLE.,2007). 

A primeira síntese do composto natural piretro deu origem ao ácido crisantêmico 

e às ciclopentalonas, sendo estes os pontos principais para o desenvolvimento dos 

piretróides sintéticos. Em 1949, o primeiro composto sintetizado foi a Alestrina, que se 

tornou um dos compostos sintetizados mais utilizados no mercado (WARE e 

WHITACRE, 2004). Esse composto possui um bom desempenho em realizar o efeito 

knockdown nos insetos, porém eles conseguem realizar a desintoxicação desse produto. 

Além disso, a Alestrina não é considerada fotoestável, sendo utilizada somente como 

inseticida doméstico (ROMAN e OLIVEIRA, 1983). Em 1967, a Resmetrina foi 

sintetizada na Inglaterra, tendo demonstrado um melhor efeito letal nos insetos, mas 

compartilhando com a Alestrina a característica de nãoser fotoestável. Somente em 

1973, foram sintetizados os primeiros piretroides sintéticos fotoestáveis (ROMAN e 

OLIVEIRA, 1983; PAIVA e MENEZES, 2003; BRAGA e VALLE., 2007). 

1.2.4.5 Reguladores de crescimento (IGR) 
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Os reguladores de crescimento funcionam como inseticidas fisiológicos, sendo 

biodegradáveis e não acumulativos no ambiente. Os IGRs atuam no mecanismo de 

desenvolvimento, metamorfose e reprodução dos insetos, interferindo em seu 

desenvolvimento endócrino (FOURNET et al., 1993; PERRY et al., 1998; BATRA et 

al., 2005), que altera a produção de quitina nos insetos. Além disso, pode causar 

diversas alterações no inseto adulto, causado por doses subletais, diminuido as chances 

de vida desse inseto (VASUKI, 1992; MARTINS et al., 2008; BELINATO et al., 2009). 

Dessa forma, possuem uma atividade eficaz no controle de mosquitos, podendo 

ser considerado uma nova geração de inseticidas com uma perspectiva favorável no 

controle de insetos (MULLA et al., 1989; FOURNET et al., 1993). Como é possivel 

observar nos compostos derivados do benzoil-fenil-uréias, que tem ganhado atenção no 

controle de insetos, este por sua vez teve sua função descoberta em 1970 , derivando 

assim o desenvolvimento do diflubenzuron o primeiro BPU utilizado no controle de 

insetos, além do triflumuron, indicados pela OMS como larvicidas eficientes (GRAF, 

1993 CHAVASSE e YAP.,1997; MERZENDORFER; ZIMOCH, 2003; CHEN et al., 

2005). Podem ser utilizados em locais onde há uma resistência ao teméfos, entretanto, 

não é recomendavel a utilização desse produto em água potável, dificultando, assim, a 

utilização desse produtos em recepientes destinados ao armazenamento de água para o 

consumo humano (MARTINS e SILVA., 2004).  

 

1.3 Resistência a inseticidas químicos 

 

 
O uso indiscriminado de diferentes produtos químicos para o controle ou 

erradicação de mosquitos, inclusive Ae. aegypti, nos últimos anos fez com que eles 

ficassem constantemente expostos, levando, consequentemente, a uma resistência em 

algumas populações desses vetores. A resistência a inseticidas, de fato, representa um 

prejuízo para uma das formas de controle vetorial na sociedade. A OMS define uma 

população resistente a inseticidas quando os insetos são expostos a uma alta dose de 

inseticida que, em condições normais, seriam letais para uma população susceptível a 

inseticidas (ARAGÃO,1971; SUBRAMANYAM e HAGSTRUM, 1996; BRAGA e 

VALLE., 2007). A resistência é um evento conhecido, aproximadamente, desde 1908, 

quando a espécie Aspidio tusperniciosus (Diaspidídeo) demonstrou resistência a 

aplicações de calda sulfocálcica, utilizada em diversos momentos no combate aos 

insetos sugadores (ARAGÃO,1971). 
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 A resistência de algumas populações de vetores a determinados produtos químicos 

pode ocorrer como resposta a fatores genéticos e operacionais que podem ser 

caracterizados pela pressão seletiva ou por imperícia dos métodos de controle (BRASIL, 

1976i; CARVALHO et al., 2004). A resistência pode ter uma base bioquímica, quando 

está é associada ao local-alvo da interação com o inseticida, fazendo com que este não 

se ligue ao seu sítio específico (BRAGA e VALLE., 2007). Outra forma é através das 

enzimas de desintoxicação (resistência metabólica), quando os níveis aumentados ou 

atividades modificadas de esterases, oxidases ou glutationas S-transferases (GST) 

impedem que o inseticida alcance seu local de ação (BROGDON e 

MCALLISTER.,1998). 

 

1.3.1 Alteração dosítio-alvo 

 

Os mosquitos expostos aos inceticidas neurotransmissores organoclorados, 

orgonofosforados, carbamatos e os piretroides sofrem alterações nos seus sítios alvos, 

comisso, há uma dificuldade na interação do inseticida como sistema nervoso do inseto, 

resultando em uma resistência a esses produtos (HEMINGWAY e RANSON., 2000; 

BRAGAeVALLE.,2007). Um exemplo da alteração do sitío-alvo é a resistência causada 

pela pouca afinidade com a acetilcolinesterase (AchE), que é o resultado da ação direta 

dos orgonofosforados e carbomatos que geram um desequilibrio da ação AchE na 

acetiocolina presente na fenda sináptica, desta forma os impulsos nervosos não cessam e 

os canais de sódio na célula pós-sináptica permanecem abertos, gerando a morte do 

inseto (HEMINGWAY e RANSON, 2000; BRAGA e VALLE, 2007). O receptor do 

ácido gama-aminobutírico (GABA) é responsável por impedir a entrada de íons de cloro 

no meio intracelular é alterado com a utilização dos orgonoclorados. Essa alteração é 

acarretada pela mutação de um par de base receptor, causando a substituição de um 

aminoácido (alanina por serina), sendo essa mutação presente na espécie Ae. aegypti 

(THOMPSON et al .,1993; HEMINGWAY e RANSON,2000). 

Os principais sítios alvos dos organoclorados e dos piretróides são os canais de 

sódio que sofrem alteração quando expostos a estes inseticidas químicos. Quando há a 

interação com os inseticidas, o canal de sódio permanece aberto, com isso os impulsos 

nervosos não cessam, levando o inseto à morte (BRAGA e VALLE, 2007). A 

resistência ocorre quando há sensibilidade do canal de sódio a essas substâncias 

(HEMINGWAY e RANSON, 2000; WARE e WHITACRE, 2004). Diversas mutações 

pontuais estão sendo descritas por concidir com o fenótipo knockdown (Kdr), essas 
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estão presentes entre os segmentos IIS6 e IIIS6 no NaV. Em Ae. aegypti, são relatadas 

12 mutações não- sinônimas em nove codons diferentes, sendo essas Gly923Val, 

Leu982Trp, Ile1011Met, Ile1011Val, Val1016Ile e Val1016Gly (BRENGUES et al. 

2003; SAAVEDRA- RODRIGUEZ et al. 2007; CHANG et al. 2009; HARRIS et al. 

2010; KUSHWAH et al. 2015). A resistência ao Kdr já foi registrada em algumas 

regiões do Brasil (MARTINSet al., 2009), sendo a região nordeste uma delas (LIMA et 

al., 2011). Populações de mosquitos da espécie Ae. aegypti no estado de Sergipe já 

apresentaram heterozigotos resistentes em todos os municipios estudados 

(DOLABELLA et al., 2016). 

 

1.3.2  Resistência Metabólica 

Normalmente, o processo de desintoxicação dos xenobióticos, que são 

substâncias que difere do sistema biológico do ser vivo (GONÇALVES et al, 2014),  

ocorre em duas fases, conhecidas como Fases I e II. Na Fase I, ocorrem as reações de 

oxidação, redução e hidrólise, enquanto na Fase II, ocorrem as reações sintéticas ou de 

conjunção (LANDIS e MING HO, 1995; BRAGA e VALLE, 2007). A resistência a 

compostos químicos associada a enzimas ocorre tanto na Fase I, com as 

monooxigenases e esterases, quanto na Fase II, com a glutationa S-transferases 

(BRAGA e VALLE, 2007). 

As monooxigenases dependentes do citocromo P450 (CYP450-monooxigenases) 

são onipresentes e encontradas em diversos seres vivos, fazendo parte do catabolismo e 

do anabolismo de xenobióticos em insetos. Desta forma, é uma via comum na 

resistência de mosquitos a inseticidas (KARUNARATNE e HEMINGWAY, 2001; 

HEMINGWAY et al., 2004; WILLIAMS et al., 2019). As monooxigenases estão 

presentes, principalmente, no corpo gorduroso e nos túbulos de Malpighi dos insetos 

(BERGE et al., 1998; KOMAGATA et al., 2010). As enzimas do CYP450 podem ser 

consideradas uma das principais superfamílias de enzimas, pois possuem um grande 

número de formas, tendo sido, por isso, criada uma nomenclatura baseada nas suas 

homologias de sequências (NELSON et al. 1996). Essa nomenclatura é mundialmente 

aceita, referindo-se à superfamília P450 como CYP, seguida por um número referente à 

família,uma letra para a subfamília e um número para espécie (NELSON et al. 1996; 

BERGE et al., 1998). 

A enzima P450 já foi relacionada a diversos relatos de resistência a xenobióticos 

em insetos, como, por exemplo em larvas de Ae. aegypti coletadas em Singapura. Tais 



21 

 

 

 

 

 

larvas demonstraram uma resistência de 1650 vezes à permetrina na sua décima geração 

que, por sua vez, é um dos inseticidas piretroides mais utilizado no controle de 

mosquitos (KASAI et al., 2014). Alguns genes dessa cepa resistente mostraram-se super 

expressos nos estágios larval e adulto, após a realização da PCR quantitativa em tempo 

real. Foi possível observar que as isoformas CYP9M6 e CYP6BB2, possivelmente, 

foram capazes de desitoxicar a permetrina para a 4'-HO-permetrina (KASAI et al., 

2014). As enzimas P450 estão relacionadas com efeito sinérgico com o DEET e 

inseticidas (BONNETetal., 2009). Ramirez et al (2012) realizaram estudos pilotos para 

observar a ação inibitória de repelentes conhecidos na P450. Para isso, foram incubadas 

doses únicas desses repelentes com enzimas P450 de fígados de coelhos por dez 

minutos. Esses experimentos mostraram que o DEET inibe 60% dessas enzimas, esses 

estudos se mostraram significativos, levando à realização de outros testes com óleos 

essenciais (RAMIREZ et al.,2012). 

As esterases são enzimas que influenciam diretamente na resistência dos 

mosquitos a inseticidas, atuando no sistema nervoso central, na proteólise e no 

metabolismo hormonal desses insetos (ALDRIDGE, 1953). As classes de esterases que 

colaboram para essa resistência são carboxilesterases e as colinesterases. 

As carboxilesterases estão presentes na desintoxicação dos inseticidas, sendo a 

resistência oferecida por elas através da amplificação do número de genes ou através do 

aumento da atividade de ação de mecanismo (ANTHONY et al., 1995). No processo da 

colinesterase, a resistência ocorre devido à mutação gênica, sendo esta a responsável 

pela resistência à AchE. Com isso, é gerada a resistência aos inseticidas, principalmente 

aos organofosforados e carbamatos, que têm como alvo principal a AchE (FIELD et 

al.,1988; OAKESHOTT et al., 1993; HEMINGWAY e KARUNARATNE, 1998). 

Já as GST são enzimas multifuncionais que estão presentes em diversas funções. 

Nos insetos, essas enzimas participam da desintoxicação dos xenobióticos, catalisando o 

ataque nucleofílico da glutationa reduzida (GSH) nos centros eletrofílicos dos 

compostos lipofílicos (HEMINGWAY e RANSON, 2000; BRAGA e VALLE,2007). 

Essas enzimas participam da resistência dos insetos a produtos químicos (RANSON e 

HEMINGWAY, 2005). É possível verificar a presença dessas enzimas em duas espécies 

de mosquitos: Anopheles gambiae, que apresenta diversas GST elevadas em populações 

resistentes ao DDT; e Ae. aegypti, que possui duas GST elevadas, sendo super expressas 

em todos os tecidos, exceto nos ovários das fêmeas (PRAPANTHADARA et al .,1995). 

 

1.4 Métodos individuais de proteção: Os repelentes 
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 Diversos mecanismos de proteção individual podem ser adotados pelo homem para 

evitar a picada das fêmeas de Ae. aegypti, como o uso de calças e blusas de mangas 

longas e a aplicação de repelentes (STEFANI et al., 2009). No caso do vírus Zika 

especificamente, que pode causar anomalias graves em recém-nascidos quando as 

gestantes são infectadas, o governo brasileiro incentivou o uso de repelente por mulheres 

grávidas, promovendo a distribuição do produto às beneficiadas pelo programa bolsa 

família, a fim de que as chances de sequelas consequentes da infecção descaíssem 

(BRASIL, 2017s; MELO et al.,2019).  

Os repelentes são substâncias que podem ser sintéticas ou naturais. Sua função 

principal é produzir uma camada de vapor com um odor forte, quando aplicados sobre a 

pele e roupas, para desmotivar os mosquitos a picarem o homem (PAULA et al., 2004; 

STEFANI et al.,2009; RIBAS e CARREÑO,2010). A utilização de repelentes teve seus 

primeiros relatos na sociedade Greco-Romana, considerados uma das melhores formas 

de se evitar a picada, doenças e reações imunoalérgicas causadas por mosquitos. 

Entretanto, alguns fatores relacionados ao homem e ao ambiente podem interferir na 

eficácia do repelente, como o ácidolático, o suor, gás carbônico, ingestão de álcool, 

idade, odor e locais mais quentes e úmidos (GUPTA e RUTLEDGE.,1989; STEFANI et 

al., 2009). 

 Os repelentes naturais derivados de plantas são utilizados em diversas comunidades 

do mundo (BUENO e ANDRADE, 2010). São várias as famílias de plantas que 

possuem características para repelir os insetos, como Myrtaceae,Verbenaceae, 

Lamiaceae, Poaceae, Meliaceae, Caesalpiniaceae, Fabaceae, Rutaceae, Zingiberaceae 

(MACIEL  et  al.,  2010;  BUENO e ANDRADE,  2010;  MAIA e MOORE,  2011). No Brasil, 

o consumo de repelentes naturais tem aumentado consideravelmente e isso pode estar 

relacionado com a diversidade e riqueza de flora que o país apresenta. Outros países 

também vêm utilizando produtos com componentes derivados de vegetais, como óleos e 

extratos essenciais, pois têm a vantagem de apresentaram compostos não tóxicos e 

biodegradáveis na formulação (KRINSKI et al., 2014). Entretanto, os repelentes que 

possuem componentes sintéticos são os mais utilizados, podendo ser espaciais 

(adorantes) ou de contato (saborizantes), tendo o modo de ação “cheirar e evitar” e 

“saborear e ir embora”, respectivamente (LEAL et al., 2017). Dentre os repelentes 

sintéticos, o N,N- dietilmetilbenzamida (DEET) é bastante comercializado, além de ser 

um dos mais estudados atualmente (PAULA et al.,2004; NASCIMENTO et al.,2017). 
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Muitos autores sugerem que o DEET atinge diretamente os neurônios receptores 

olfativos dos mosquitos, dificultando a localização dos seres humanos (DITZEN et al., 

2008; SYED e LEAL, 2008; MAIA e MOORE, 2011). 

O DEET foi desenvolvido e patenteado pelos Estados Unidos em 1946, para ser 

utilizado pelo exército em áreas infestadas com insetos (U.S. ENVIRONMENTAL 

PROTECTION AGENCY, 1980; SELIM et al., 1995). Atualmente, é considerado o 

“padrão ouro” dos repelentes, mesmo sendo comercializado há mais de 64 anos 

(FRADIN, 1998; DOGAN et al., 1999; DEGENNARO, 2015). Comparando com 

diversos produtos botânicos e óleos essenciais, o DEET é considerado superior em 

relação ao tempo de duração (FRADIN e DAY, 2002; MIOT et al., 2004; PAGE et al., 

2009). Em relação a outros repelentes sintéticos, o DEET é considerado igualmente 

superior, como foi observado por Leal et al. (2017), que reportaram que o DEET obteve 

um resultado de proteção na primeira picada significativamente superior à picaridina, 

quando testados a 1%. No estudo realizado por Qualls et al. (2012), o DEET também se 

mostrou superior na duração de proteção contra a primeira picada de mosquitos 

positivos para Sindbisvirus (SINV), seguido pela picaridina, 2-U e óleo de eucalipto-

limão. 

 Entretanto, experimentos pioneiros realizados como Ae. aegypti demostraram 

que o DEET pode não inibir completamente a ação, reduzindo somente a intensidade da 

abordagem do mosquito. Além disso, alguns mosquitos dessa espécie mostraram-se 

insensíveis quando expostos ao DEET (STANCZYK et al., 2010), sendo que alguns 

desses indivíduos transmitiram essa característica para a prole (RUTLEDGE et al.,1994; 

BOECKH et al., 1996; STANCZYK et al., 2010). A resistência de algumas populações 

de vetores por determinados produtos químicos pode ocorrer como resposta a fatores 

genéticos e operacionais. Sendo assim, a resistência é uma característica genética de 

cada população, pois são levados em consideração os produtos aos quais esses insetos 

foram expostos. Além disso, a sensibilidade do DEET pode variar dentro da própria 

espécie, dependendo do local de origem de cada cepa (RUTLEDGE et al., 1978; 

MACIEL et al., 2010). 

Nos últimos anos, os mosquitos vêm sendo constantemente expostos aos 

repelentes, podendo levar, consequentemente, à uma seleção para insensibilidade nas 

populações desses vetores. Dessa forma, haveria um prejuízo para uma das formas mais 

eficazes de proteção pessoal contra arboviroses na sociedade. Apesar da grande 

relevância dessa descoberta, pouco se sabe sobre a insensibilidade do Ae. aegypti e até 
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mesmo de outras espécies em outras partes do mundo ao DEET. Devido à grande 

importância do Ae. aegypti para a saúde pública no Brasil, faz-se necessário o 

preenchimento dessa lacuna no conhecimento acerca da tolerância das populações desse 

mosquito vetor ao DEET, bem como da manutenção desse comportamento em gerações  

posteriores dessa espécie. 
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2 HIPÓTESES 

 

 

Para este estudo, foram consideradas as seguintes hipóteses: 

 

 

1- As cepas de Ae. aegypti de laboratório (Rockeffeler) e de campo não possuem 

o mesmo nível de sensibilidade ao DEET.  

Havendo diferença na sensibilidade, foram exploradas outras diferenças entre 

as populações que possam estar associadas à sensibilidade ao DEET, como a 

resistência a inseticidase atividade locomotora: 

2- As cepas de Ae. aegypti de laboratório (Rockeffeler) e de campo diferem 

quanto à atividade locomotora. 

3- Há um aumento no número de fêmeas  insensíveis  ao longo das gerações nas 

linhagens Sensível e Insensível da população Rockeffeler.   
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3 OBJETIVOS 

 

 
 Avaliar aspectos relacionados à tolerância ao DEET e à resistência a 

xenobióticos em cepas Ae. aegypti de campo e de laboratório. 

 

 
Objetivos específicos 

 

 

- Verificar a insensibilidade das cepas de Ae. aegypti de laboratório (Rockeffeler) 

e de campo (Laranjeiras) ao DEET em condições delaboratório; 

 

 

- Investigar se a insensibilidade ao DEET é transmitida para as próximas 

gerações do mosquito; 

 

 

- Caracterizar o perfil de resistência KDR das cepas de Ae. aegypti da população 

de Laranjeiras; 

 

- Verificar o padrão de atividade locomotora das cepas de Ae.aegypti Rockeffeler 

e Laranjeiras em condições de laboratório. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Área de estudo 

O estudo foi desencvolvido no estado de Sergipe, no município de Laranjeiras 

(Latitude: -10.8032, Longitude: -37.1696; 10°48′12″ Sul, 37°10′11″ Oeste), localizado a 

4 km da capital Aracaju (Figura 1). O município possui área de 162,3 km² e tem 

população estimada de 26.903 habitantes (BRASIL, 2019l). Esse município foi 

escolhido para este estudo por possuir vários casos de arboviroses, além de apresentar 

diversos focos de proliferação de Ae. aegypti. Além disso, essa área contém informações 

prévias acerca da resistência de Ae. aegypti a xenobióticos (DOLABELLA et al., 2016; 

LA CORTE et al ., 2018; PIMENTEL et al., 2019/ dados não publicados). Além disso, 

os serviços dos ag34eyentes de edemias do municipo foram disponibilizados, desta 

forma facilitando a instalação das armadilhas nas residências. 

 

 
Figura 1- Mapa do Brasil, com destaque em cinza para o estado de Sergipe. Em 

vermelho, área do município de Laranjeiras, onde ocorreu a instalação das armadilhas 

para a coleta dos ovos de Aedes aegypti em setembro e novembro de 2019. 

 

Fonte: IBGE, 2010, sistema de referência de coordenadas: SAD69/UTM Zone 24s. 

Elaboradora: Athawana Andrade Silva, abril, 2020, São Cristóvão. 
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4.2 Coletas emcampo 

4.2.1 Instalação das Ovitrampas 
 

Os ovos de Ae. aegypti foram coletados em campo através de armadilhas de 

oviposição (ovitrampas). As ovitrampas consistem em recipientes plásticos escuros, com 

capacidade de, aproximadamente, 500 ml (Figura 2). Dentro de cada ovitrampa, foi 

fixada, com um clip, uma palheta de Eucatex com, aproximadamente, 17 cm x 3 cm, e 

com um lado áspero adequado para a posturas dos ovos de Ae. aegypti. Em cada 

palhetafoi colocado um número de identificação. Não foi utilizada a solução de feno 

devido ao seu forte odor, o que aumentaria o índice de rejeição por parte dos moradores. 

Dessa forma, foram utilizados apenas 300 ml de água em cada ovitrampa. 

 

 
Figura 2- Armadilha (Ovitrampa) instalada para a coleta de ovos da espécie Aedes aegypti na 

área peridomicíliar do município de Laranjeiras no período de setembro e novembro de 2019. 

 

 

A instalação das ovitrampas foi realizada em locais selecionados com base nas 

áreas que possuíam maiores índices de infestações de Ae. aegypti, de acordo com 

informações disponibilizadas pela Secretária de Saúde do Município, de forma a 

aumentar a probabilidade de coleta de ovos. Foram instaladas 290 armadilhas, uma por 

residência, em locais sombreados e protegidos da chuva, onde havia pouca circulação de 

pessoas e animais. 

A retirada das armadilhas foi realizada cinco dias após a instalação, para evitar 

que se tornassem criadouros para mosquitos. As palhetas foram individualmente 

colocadas em sacos plásticos e levadas para o Laboratório de Entomologia e 
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Parasitologia Tropical (LEPaT), na Universidade Federal de Sergipe, para verificação 

de positividade (presença de ovos), contagem e eclosão das larvas. Todas as palhetas 

positivas, isto é, com presença de ovos, foram mantidas em salas climatizadas, com 

temperatura de 26°C+/-1°C, umidade relativa do ar de 60-80%, e fotoperíodo de 12 

horas de claro e 12 horas de escuro (LD12:12). 

Os ovos da população Rockeffeler, utilizada para comparação, foram cedidos pelo 

Laboratório de Entomologia e Parasitologia Tropical (LEPaT), da Universidade Federal 

de Sergipe (UFS), a partir de colônia mantida desde 2015 no insetário. As fêmeas 

geradas desses ovos foram utilizadas nos bioensaios de sensibilidade ao repelente 

DEET. 

 

4.2.2 Criação e manutenção das colônias de campo e Rockefeller 

 

Todas as palhetas/cartelas contendo ovos das cepas de Laranjeiras e Rockeffeler, 

respectivamente, foram colocadas em bandejas de polietileno (35 x 20 x 6 cm), 

devidamente identificadas, contendo 1,5 L de água filtrada e 0,5 g de ração de peixe 

(Marine Granules Tetra). Após a eclosão, as larvas foram alimentadas com raçãode 

peixe. As pupas formadas foram transferidas para copos de plásticos descartáveis 

(50ml), em quantidade de, aproximadamente, 50 pupas em cada recipiente. Os copos 

com as pupas foram colocados em gaiolas do tipo Bugdorm (30 × 30 × 30 cm), onde 

também havia um algodão embebido em solução açucarada (10%), que serviu de 

alimento para os adultos após a emergência. 

Em cada dia, a gaiola com os adultos que emergiram era datada e as pupas 

restantes transferidas para outra gaiola com as pupas do dia, dessa forma era possível 

determinar a idade das fêmeas. Os machos e fêmeas eram mantidos na mesma gaiola 

para que houvesse a cópula entre eles, sendo essa livre até a separação que antecedia os 

experimentos. A identificação das espécies foi realizada no momento da separação das 

fêmeas. Foi utilizado o capturador de Castro para a identificação, feita pela observação 

dos caracteres do tórax do mosquito. 

O respasto sanguíneo das fêmeas foi realizado por meio de Glytube, seguindo 

protocolo proposto por Silva et al. (2013), com algumas alterações. Basicamente, eram 

utilizados tubos tipo Falcon (50ml), contendo 35 ml de glicerina, aquecidos a 60°C. 

Posteriormente os tubos Falcon eram colocados em pequenos sacos e amarrados com 

elásticos, enquanto as tampas, forradas com Parafilm®, continham 1,5ml de sangue. Em 
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seguida, os tubos prontos eram colocados na parte superior das gaiolas para alimentação 

das fêmeas (Figura 3). 

O sangue de carneiro utilizado foi obtido no Biotério da Universidade Federal de 

Sergipe (UFS), seguindo todos os regulamentos do comitê de ética em pesquisa com 

animal (CEPA) da UFS (N° 57/2018; ANEXO I). Após a alimentação sanguínea, um 

ovipositor, ou seja, um recipiente de plástico de cor escura e papel filtro, foi deixado,em 

cada gaiola, para a postura dos ovos, sendo que todos os ovos foram posteriormente 

contabilizados. 

 

Figura 3- Alimentação das fêmeas de Ae. aegypti em laboratório (A) Tubos Falcon 

contendo 35 ml de glicerina; (B) Tampas do tubo Falcon perfuradas na parte superior e 

revestidas com Parafilm®; (C) Tampas do tubo Falcon com 1,5ml de sangue de 

carneiro; (D) Alimentação das fêmeas de Ae. aegypti nas gaiolas. 

 

 

 

 

4.2.3. Preparação dos mosquitos para os bioensaios 

 
Para cada gaiola teste foram selecionadas 50 fêmeas de Ae. aegypti com 5 a 12 

dias de emergência, as quais eram mantidas em jejum por 12h antes do teste ocorrer. As 

gaiolas de teste foram modificadas, possuindo um dos seus lados de vidro, para melhor 

visualização dos mosquitos e um suporte de 1,5 cm na sua parte superior (Figura 4),para 

que o antebraço do voluntário não entrasse em contato com os mosquitos. As fêmeas 
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eram separadas 2 horas antes do bioensaio e colocadas em gaiolas menores e mantidas 

no laboratório para aclimatização. 

O experimento de sensibilidade foi realizado com fêmeas obtidas a partir dos 

ovos coletados em campo e os de laboratório, enquanto os experimentos de 

hereditariedade da resposta ao DEET pela população de Rockeffeler foram realizados 

com as fêmeas proveniente dos cruzamentos do primeiro experimento. 

 

Figura 4-Gaiola adaptada para os experimentos de repelência. A seta amarela mostra a 

lateral da gaiola, composta por uma placa de vidro, enquanto a seta vermelha indica o 

suporte construído para apoio do braço do voluntário, São Cristóvão, SE, 2020. 

 
 

 

 

 
4.2. 4. Testes de repelência 

 

 
O teste de repelência foi realizado de acordo com o protocolo proposto por 

Stanczyk et al., (2010), com algumas alterações. O experimento consistiu na exposição 

de fêmeas de Ae. aegypti ao DEET. Foi utilizado o antebraço do voluntário nele, foi 

aplicado, uniformemente, 0,5 mL de solução de N,N-Dietil-m- toluamida (DEET) a10% 

em etanol absoluto (Figura 5), sendo está a concentração que mais se aproxima da 

comercializada no país. 
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Figura 5. Braço do voluntário no suporte (setas vermelhas) a 1,5 cm da gaiola contendo 

fêmeas de Ae. aegypti. 

 

 

 
O antebraço do voluntário foi exposto no suporte por dois minutos, para que a 

atividade dos mosquitos pudesse ser observada. Quando expostas ao DEET, as fêmeas 

que pousavam no suporte ou sondavam o braço eram consideradas insensíveis a esse 

repelente e eram removidas com um capturador de Castro, e colocadas em uma gaiola 

separada e identificada como insensíveis ao DEET. As que não fizeram nenhuma 

tentativa foram consideradas sensíveis ao repelente e colocadas em outra gaiola também 

identificada. 

 Após a classificação das colônias em linhagens sensíveis (LS) e insensíveis (LI) ao 

DEET, as fêmeas foram colocadas para a reprodução,estabelecendo, assim, a próxima 

geração de fêmeas que foram testadas (Figura 6). Os procedimentos de experimentação 

e de separação para o posterior cruzamento das gerações seguintes foram realizados 

somente na população de Rockefeller, enquanto que as cepas coletadas em campo só 

foram utilizadas no primeiro experimento, devido ao baixo número de ovos disponivel 

para a manuteção da proxima geração. 

 

4.2.5. Bioensaios de sensibilidade ao DEET 

 

 Para os bioensaios de sensibilidade ao DEET foram utilizadas duas cepas de Ae. 

aegypti, sendo uma de campo e a outra de laboratório. Normalmente, eram realizados 
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quatro experimentos por voluntário, dois de cada cepa, dependendo da disponibilidade 

de fêmeas no dia do bioensaio. 

 

4.2.6. Seleção da sensibilidade ao DEET na população Rockeffeler 

 
 

Os bioensaios para a seleção da sensibilidade foram realizados até a terceira 

geração na população Rockeffeler. Após cada bioensaio, as fêmeas eram separadas em 

gaiolas de acordo com a sua resposta (sensibilidade ou insensibilidade) ao DEET e, em 

cada geração, as fêmeas sensíveis da linhagem Insensível e as fêmeas insensíveis 

linhagem Sensível eram descartadas. As fêmeas de cada linhagem eram alimentadas 

para produção de ovos, os quais a seu tempo, eram colocados para a eclosão para a 

continuação dos bioensaios das gerações posteriores (Figura 6). 
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Experimento 1: Parental 

1500 Fêmeas 

Linhagem Insensível Linhagem Sensível 

Experimento 4: F3 Experimento 4: F3 

Figura 6- Esquema de seleção das linhagem Sensível e Insensível da população 

Rockeffeler após a realização dos experimentos de repelência ao DEET. São Cristovão, 

2020. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Sensíveis 

Experimento 3: F2 

Insensíveis 

Sensíveis Insensíveis Sensíveis Insensíveis 

Experimento 3: F2 

Sensíveis Insensíveis 

Experimento 2: F1 
Experimento 2: F1 
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4.2.7. Voluntários 

 

Todos os voluntários eram saudáveis, tinham entre 18 e 50 anos, não possuíam 

alergia a repelentes e não estavam gestantes. Os voluntários eram orientados a não fazer 

uso de nenhum produto de fragrância, como cremes, perfumes, repelentes ou fumar no 

dia teste. Todos os voluntários receberam um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido,comtodasasinformaçõesnecessárias,seguindorecomendaçõesdosComitês de 

Ética da Faculdade de Saúde Pública da USP (Nº 2.728.268; Anexo II e colocar no 

Anexo) e da Universidade Federal de Sergipe (Nº 3.303.611; AnexoIII). 

Todos os voluntários foram expostos a fêmeas de Ae. aegypti, para verificar a 

atratividade para os mosquitos, com isso foi selecionado um de quatro voluntários. 

Sendo que na primeira etapa todos foram utilizados, na mesma frequência nas duas 

populações.  Para a segunda etapa dos experimentos, foi utilizado somente um 

voluntário, devido a questões logisticas.     

 

    4.3. Avaliação da frequência da mutação KDR em Ae. aegypti 

 
Foram analisadas 32 fêmeas da espécie Ae. aegypti população de laranjeiras,para 

diagnosticar a presença da mutação kdr. Os DNAs genômicos foram extraídos 

utilizando a técnica proposta por Ayres et al. (2002) com algumas modificações. 

Os mosquitos foram macerados individualmente em microtubos de 1,5 ml 

juntamente com 180 µl de Digestion Buffer e 20 µl de proteinase K e a mistura colocada 

no vórtex rápido. A amostra foi colocada em banho-maria à 55°C por 30 minutos. Após 

isso, centrifugou-se a solução a 15.000 rpm por 3 minutos. O sobrenadante foi retirado e 

transferido para um novo microtubo e adicionado 20 µl de RNAse A, vortexando 

brevemente e incubando à temperatura ambiente por 2 minutos. Foram adicionados 

200µl de GenomicLysis e vortexando para obter uma solução homogênea. O DNA foi 

precipitado pela adição de 200 µl de Etanol 96-100% ao lisado. Em seguida, foi 

realizada a transferência do conteúdo do tubo para a coluna de extração acoplada a um 

tubo coletor e centrifugado a 10.000 rpm por 1 minuto. O sobrenadante foi descartado e 

lavado com 500 μl de Wash Buffer 1 e centrifugado mais uma vez a 10.000 rpm por 1 

minuto. O sobrenadante foi descartado e adicionado 500 μl de Wash Buffer 2 e 

centrifugou-se em velocidade máxima por 3 minutos. Por fim, colocou-se a coluna de 
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extração em um novo tubo coletor, o DNA foi ressuspendido em 100 μl de Elution 

Buffer (TRIS-EDTA, 10:1 mM) e centrifugou-se a velocidade máxima por 1 minuto. 

Após a extração de DNA, as amostras foram armazenadas até sua utilização nas reações 

dePCR. 

Para detectar a mutação Val1016Ile, a reação de PCR foi realizada utilizando os 

seguintes primers alelo-específicos desenvolvidos por Saavedra-Rodriguez et al.: um 

específico para o alelo mutante (5’-GCG GGC ACA AAT TGT TTC CCA CCC GCA 

CTG A-3”), um específico para o alelo selvagem (5’-GCG GGC AGG GCG GCG GGG 

GCG GGG CCA CAA ATT GTT TCC CAC CCG CAC CGG-3’). Em microtubos de 

0,5 ml colocouse 12,5 μl de Master Mix® (Taq DNA polimerase, dNTPs, MgCl2, 

Tampão), adicionouse 8,5 μl de água Mili-q® autoclavada e 1 μl de cada primer. Depois 

de homogenizar, transferiu-se 23 μl dessa solução para cada microtubo e adicionou-se 2 

μl de DNA extraído. Para observar se houve contaminação da amostra, foi utilizado um 

controle negativo contendo 23 μl da solução e 2 μl de água Mili-q® autoclavada. A 

amplificação foi realizada em termocicladorVeriti® (AppliedBiosystems) sob as 

seguintes condições: por 5 minutos a 95°C para a desnaturação inicial, seguido de 30 

ciclos de 1 minuto a 95°C para desnaturação, 1 minuto a 60°C para anelamento, 1 

minuto a 72°C para extensão. Uma temperatura final de extensão de 72°C a 5minutos e 

a reação finalizada a 4ºC a 59:59 minutos. A separação dos produtos da reação da PCR 

será realizada por eletroforese em gel de agarose a 4%. A presença de banda única de 

98pb indica indivíduo homozigoto dominante–susceptível, a presença de duas bandas de 

98 e 78pb representa indivíduo heterozigoto–susceptível, enquanto a presença de banda 

única de 78pb indica indivíduo homozigoto recessivo –resistente. 

 

4.4. Atividade Locomotora 

 
O sistema de análise de atividade (Drosophila Activity Monitor - Trikinetics) foi 

utilizado para a análise da atividade locomotora das fêmeas de Ae. aegypti Rockefeller e 

de Laranjeiras. As fêmeas foram colocadas individualmente em tubos de vidro, abertos 

em ambas as extremidades, com 10 mm de diâmetro e 8 cm de comprimento. Na 

preparação do tubo para atividade locomotora, um pequeno chumaço algodão embebido 

com solução açucarada 15% foi colocado em uma das extremidades. Após colocação do 

mosquito, ambas as extremidades do tubo foram vedadas com “parafilme”. Esses tubos 

ficaram organizados em monitores contendo 32 canais cada. 
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Cada tubo contendo um mosquito fica localizado em um canal (unidade de 

monitoramento individual) e sua movimentação pode ser detectada e registada cada vez 

que o indivíduo atravessava o feixe de luz infravermelho, localizado no meio do tubo. 

Os monitores contendo 32 tubos cada foram colocados dentro de uma incubadora, com 

temperatura e fotoperíodo controlados, e conectados a um computador por cabos. Para 

quantificação da atividade, foi utilizado o programa “DAMSystem data collection”, que 

registrou, em intervalos de 30minutos, o número de vezes que cada mosquito 

interrompeu o feixe de luz infravermelho (Figura7). 

Para a análise da atividade locomotora, é excluido o primeiro dia de 

experimento, pois esse dia é destinado a preparanção das fêmeas nos tubos de atividade 

locomotora, sendo assim o primeiro dia apresentado no gráfco corresponde ao segundo 

dia de experimento, para que não haja interferência de movimentação derivada do 

estresse da manipulação dos espécimes. Fêmeas que ficaram vivas até o quarto dia de 

experimento foram consideradas para as análises. 

 

Figura 7. Placa de Monitoramento de Atividade com 32 tubos contendo uma fêmea de 

Ae. aegypti em cada. Foto Pancetti, FGM (2016). 
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4.5. Análises estatísticas 

 

  Os dados foram organizados em planilhas e apresentados em tabelas e 

gráficos produzidos no pacote office Excel. Para a comparação da 

insensibilidade/sensibilidade das duas populações e ao decorrer das gerações foram 

utilizados os testes estatísticos Mann-Whitney e Kruskal-Wallis, respectivamente. 

Quando o teste de Kruskal-Wallis indicou a rejeição da hipótese nula, foi aplicado o 

teste de comparações múltiplas de Dunn, para verificar a diferença estatística entre 

as gerações. Os Softwares utilizados para a elaboração dos testes foram o SPSS e o 

Bioestat. Para a atividade locomotora, foi utilizado o teste t, para comparação das 

médias de atividade total e diurna entre as populações Rockefeller e Laranjeiras. 

Para manter um equilíbrio entre as populações Rockeffeler e Laranjeiras, quando 

comparadas na primeira etapa dos experimentos, foram escolhidas 14 amostras 

aleatoriamente.  
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5 RESULTADOS 

 
5.1 Estabelecimento das colônias para os bioensaios 

 
No período de setembro a novembro de 2019, foram instaladas 290 ovitrampas 

no município de Laranjeiras – SE, para realização dos bioensaios com mosquitos de 

campo. Na análise das palhetas para positividade de ovos, foi verificado um total de 

80,3% de palhetas com presença de ovos de Aedes, contabilizando 15.940 ovos. Para a 

eclosão das larvas, os ovos foram colocados, gradualmente, para eclosão. Das larvas que 

eclodiram, 60,3% chegaram à fase de pupa. Após a triagem, três mosquitos foram 

identificados como Ae. albopictus e excluídos, sendo todos os demais Ae. aegypti. 

Nenhuma outra espécie foi identificada. 

 

5.2 Bioensaios de sensibilidade aoDEET 

 
 

No período de agosto a outubro de 2019, foram realizados os bioensaios com a 

população Rockeffeler e, de outubro de 2019 a janeiro de 2020, com a população 

Laranjeiras. Foram realizados 14 bioensaios com a população de campo, totalizando 700 

fêmeas, e 30 bioensaios com a população de laboratório, totalizando 1500 fêmeas. Com 

a finalidade de manter o equilíbrio no tamanho das amostras, foram sorteados 14 

bioensaios dentre os 30 realizados com a população Rockeffeler, para compor a sub- 

amostra dessa primeira etapa do trabalho. Não foi observada diferença estatisticamente 

significativa entre a proporção de mosquitos insensíveis na amostra total (13,2% 

insensíveis (IC95%: 8,3-18,6) e a sub-amostra (12, 9% insensíveis (IC95%: 6,0;19,7) da 

população Rockeffeler (U= 205,5; Z (U) = 0,1; p = 0, 9). 

 A sensibilidade ao DEET variou intra e interpopulações. Metade da amostra da 

população de Laranjeiras (7 gaiolas) apresentou fêmeas completamente sensíveis ao  

DEET. Nas demais gaiolas, o número de fêmeas insensíveis, ou seja, que tentavam 

aproximar-se do braço tratado, variou de uma a, no máximo, quatro. No total, 2,7% 

(IC95%: 1,0-4,4) das fêmeas foram insensíveis e 97,3% (IC95%: 95,6-99,0) sensíveis ao 

DEET. Na população Rockeffeler todas as gaiolas apresentaram pelo menos uma fêmea 

insensível. No total, 12,9% (IC95%: 6,0-19,7) das fêmeas foram insensíveis e 87,1% 

(IC95%:80,3-94,0) foram sensíveis (Tabela 1). 
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Tabela 1. Distribuição do número de fêmeas de Aedes aegypti das populações de Laranjeiras e 

Rockeffeler,de acordo com a sensibilidade ao DEET em bioensaios de repelência, SãoCristóvão, 

SE, março de 2020. 

 

Populações 

Experimentos 
 Laranjeiras  Rockeffeler  

Sensível Insensível Sensível Insensível 
1° 50 0 47 3 

2° 50 0 49 1 

3° 48 2 45 5 

4° 50 0 47 3 

5° 50 0 46 4 

6° 46 4 48 2 

7° 48 2 31 19 

8° 50 0 47 3 

9° 47 3 48 2 

10° 46 4 41 9 

11° 49 1 43 7 

12° 50 0 27 23 

13° 50 0 45 5 

14° 47 3 46 4 
Total 681 19 610 90 

Total geral (%) 97,3 2,7 87,1 12,9 

Intervalo de confiança [95,6 ; 99.0] [ 1,0 ; 4,4 ] [ 80,3 ; 94,0 ] [ 6,0 ; 19,7] 

 

 
Quando comparadas, as duas populações testadas mostraram diferença 

estatisticamente significativa (U= 27,5; Z(U) 3,2; p = 0,001) quanto à resposta ao 

repelente. Alémdisso, as medianas das fêmeas insensíveis foram diferentes, sendo maior 

na população Rockeffeler (MR= 4) do que na Laranjeiras (MR= 0,5) (Figura 8). Desta 

forma, foi possível manter a hipótese nula, ou seja, há diferença entre as populações 

com relação à sensibilidade ao DEET. 
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Figura 8. Frequência de fêmeas de Aedes aegypti das populações de Laranjeiras e 

Rockeffeler insensíveis ao DEET em experimentos de repelência, São Cristóvão, SE, 

março de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Populações 

 

 
5.3 Frequência de mutações no canal de cálcio do tipoKdr 

 

 
Foi extraído o DNA de 32 fêmeas de Ae. aegypti da população Laranjeiras. Após 

esse procedimento, foi realizada a reação em cadeia de polimerase (PCR) a fim de 

verificar a presença da mutação Kdr (Val1016Ile) nessas fêmeas. 

Das fêmeas testadas da população de Laranjeiras, 21,9 % apresentaram genótipo 

de resistência, ou seja, apresentaram o gene mutante Val1016Ile na forma homozigota. 

Paralelamente, 21,9% das fêmeas foram heterozigotas e 56,2% foram homozigotas (sem 

o gene de resistência), sendo ambas susceptíveis a piretroides. 
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5.4 Atividade locomotora das fêmeas de Ae.aegypti 

 

 
A atividade locomotora de 160 fêmeas de Ae. aegypti foram avaliadas, sendo 83 

fêmeas da população de Laranjeiras e 77 fêmeas da população Rockeffeler.  Na Figura 

9, podemos observar que tanto as fêmeas da população de Laranjeiras quanto as 

Rockeffeler apresentaram padrão diurno e bimodal de atividade, com um pico menor no 

acender das luzes e um maior no apagar das luzes. O aumento da atividade locomotora a 

partir da metade da fase clara pode ser observado nas duas populações, nos quatro dias 

testados (Figura 9). Nos quatro dias testados, a atividade locomotora das fêmeas de Ae. 

aegypti  da população de Laranjeiras foi maior do que a de Rockefeller, bem como o 

pico do apagar das luzes (Figura 9). 

 

As fêmeas de Ae. aegypti da população de Laranjeiras apresentaram a média de 

atividade total e a média de atividade diurna significativamente maior do que as  fêmeas 

de Rockefeller (testet; t=-3,082, p=0,002 e t= -3,657, p< 0,001, respectivamente). 

Mesmo quando o pico do acender das luzes é retirado da média diurna, a atividade na 

fase clara ainda é significativamente maior na população de Laranjeiras do que 

Rockefeller (t= -3,825, p< 0,001). Apesar do pico do apagar das luzes ter sido maior na 

população de Laranjeiras, essa diferença não foi significativa (t= -1,389, p= 0,167). 

Também não foram observadas diferenças significativas entre as médias noturnas e do 

pico do acender das luzes entre as duas populações (t= -1,085, p= 0,279 e t= 0,360, p= 

0,719,respectivamente). 
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Figura 9–Atividade locomotora de fêmeas de Ae. aegypti da população de Laranjeiras (Linha 

vermelha, n=83), coletadas no período de setembro a novembro de 2019 e da população 

Rockeffeler (Linha azul, n=77). Experimento realizado sob regime de 12 horas de claro (colunas 

brancas) e 12 horas de escuro (colunas cinza) (LD 12:12), a 25°C. Fevereiro de 2020, São Paulo, 

SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5  Seleção da sensibilidade ao DEET na populaçãoRockeffeler 

 

 
No período de agosto de 2019 a março de 2020, foram realizados bioensaios de 

seleção da sensibilidade para a população Rockeffeler. O experimento iniciou com 30 

bioensaios (1.500 fêmeas), os quais foram reduzindo a depender do número de ovos 

obtidos em cada geração, das taxas de eclosão e mortalidade e questões logísticas. Na 

população Rockeffeler insensível, foram realizados 29 bioensaios (1.450 fêmeas) na 

geração F1, 13 (650 fêmeas) na F2 e 6 (282) na F3. Na população Rockeffeler sensível, 

foram realizados 12 bioensaios (600 fêmeas) na geração F1, 14 (700 fêmeas) na F2 e15 

(750 fêmeas) na F3 (Figura 10). 

 
No bioensaio inicial, 202 fêmeas (13,5%) foram insensíveis ao DEET e, após o 

repasto sanguíneo, colocaram o total de 9.036 ovos, dando origem à linhagem 

Insensível. Na geração F1, 178 fêmeas (12,3%) foram insensíveis ao DEET e colocaram 

o total de 17.558 ovos; enquanto que na F2 35 fêmeas (5,4%) foram insensíveis ao 

DEET e colocaram 3.428 ovos e na F3, 11 fêmeas (3,9%) foram insensíveis ao DEET e 

colocaram 1.523 ovos (Figura 10). 
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5.6 Seleção da sensibilidade ao DEET na população Rockeffeler 

 

 
No período de agosto de 2019 a março de 2020, foram realizados bioensaios de 

seleção da sensibilidade para a população Rockeffeler. O experimento iniciou com 30 

bioensaios (1.500 fêmeas), os quais foram reduzindo a depender do número de ovos 

obtidos em cada geração, das taxas de eclosão e mortalidade e questões logísticas. Na 

população Rockeffeler insensível, foram realizados 29 bioensaios (1.450 fêmeas) na 

geração F1, 13 (650 fêmeas) na F2 e 6 (282) na F3. Na população Rockeffeler sensível, 

foram realizados 12 bioensaios (600 fêmeas) na geração F1, 14 (700 fêmeas) na F2 e15 

(750 fêmeas) na F3 (Figura 10). 

 
No bioensaio inicial, 202 fêmeas (13,5%) foram insensíveis ao DEET e, após o 

repasto sanguíneo, colocaram o total de 9.036 ovos, dando origem à linhagem 

Insensível. Na geraçãoF1, 178 fêmeas (12,3%) foram insensíveis ao DEET e colocaram 

o total de 17.558 ovos; enquanto que na F2 35 fêmeas (5,4%) foram insensíveis ao 

DEET e colocaram 3.428 ovos e na F3, 11 fêmeas (3,9%) foram insensíveis ao DEET e 

colocaram 1.523 ovos (Figura 10). 

 

 A linhagem Sensível foi iniciada com 1.298 fêmeas (86,5%) do bioensaio inicial,as 

quais, após o repasto sanguíneo, colocaram 30.542 ovos. Na F1, 571 fêmeas (95,2%) 

foram sensíveis ao DEET e colocaram 13.994 ovos; enquanto que na F2, 631 fêmeas 

(90.1%) foram sensíveis ao DEET e colocaram 23.891 ovos e na F3, 724 fêmeas 

(96.5%) sensíveis ao DEET e colocaram 2.965 ovos (Figura 10). 
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Experimento 1: Parental 

1500 fêmeas 

Insensíveis 

11 (3.9%) 
Sensíveis 

271(96.1%) 
Insensíveis 

26 (3.5%) 
Sensíveis 

724 (96.5) 

1.523 Ovos 

Experimento 5: F4 
2.965 Ovos 

Experimento 5: F3 

Figura 11. Desenvolvimento das gerações de fêmeas de Ae. aegypti expostas ao DEET através 

de experimentos realizados com voluntários. São Cristóvão, 2020. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.428 Ovos (282 fêmeas) 

Experimento 4: F3 

23.891 Ovos (750 fêmeas) 

Experimento 4: F3 

Sensíveis 

650 (94.6%) 
Insensíveis 

35 (5,4%) 

Sensíveis 

631 (90.1%) 
Insensíveis 

69 (9.9%) 

17.558 ovos (710 fêmeas) 

Experimento 3: F2 

13.994 Ovos (700 fêmeas) 

Experimento 3: F2 

Sensíveis 

571 (95.2%) 

Insensíveis 

29 (4.8%) 
Sensíveis 

1.272(87.7%) 
Insensíveis 

178(12.3%) 

30.542 Ovos (600 fêmeas) 

Experimento 2: F1 

9.036 Ovos (1450 fêmeas) 

Experimento 2: F1 

Linhagem Sensível 

1.298 (86.5%) 

Linhagem Insensível 

202 (13.5%) 
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O número de fêmeas insensíveis na linhagem Insensível variou durante os 

bioensaios e entre as gerações, sendo que a amplitude e a mediana na geração parental 

(Md =4; AT= 31) foram superiores às das gerações F1 ( Md =2; AT= 29), F2 ( Md =0; AT= 

11) e F3 (Md= 1,5; AT= 4) (Figura 12). É possível observar que o número de fêmeas 

insensíveis e a amplitude da variação diminuiram ao longo das gerações. Foi observada 

diferença estatística significante entre as gerações testadas (H = 8,3; p = 0,0389), 

todavia com a aplicação do teste de Dunn não foi possível verificar diferenças par a par, 

sendo todas as combinações não significativas. 

 

 
Figura 11–Número de fêmeas de Aedes aegypti insensiveisao DEET da população Rockeffeler, 

linhagem Insensível em experimentos de repelência, março de 2020, São Cristóvão, SE. 

 

 

Gerações 

 
 

 Na linhagem Sensível, a mediana entre as gerações não apresentou grande 

variação, diferente da amplitude total, que variou de forma significante entre elas. A 

geração parental foi a que obteve os índices absolutos mais altos (Md = 46; AT= 31), 

quando comparada com as gerações F1 (Md= 47,5; AT= 5), F2 (Md= 46,5; AT= 16) e 

F3(Md=49; AT= 9), sendo que a geração F1 obteve a menor amplitude e a F3 a maior 

mediana (Figura 13). Houve variação significativa das fêmeas sensíveis entre as 

gerações testadas (H= 16,5;p= 0,0009) da linhagem Sensível, rejeitando-se a hipótese 

nula. Através da análise par-a-par entre as gerações, foi possível identificar que essa 

diferença ocorreu entre a geração parental e a geração F3 (H= 16,5; p <0,05). 
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Figura 13. Número de fêmeas de Aedes aegypti sensíveis ao DEET da população 

Rockeffeler, linhagem Sensível em experimentos de repelência, março de 2020, São 

Cristóvão, SE. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Neste estudo, foi realizada a coleta de ovos de Ae. aegypti utilizando ovitrampas, 

que possuem maior sensibilidade para a detecção dessa espécie, podendo ser utilizadas 

também no monitoramento desse vetor nas estações de transmissão do dengue e em área 

de baixa infestação (BRASIL, 2014m; CODEÇO et al., 2015; BARRETO et al., 2020). 

As coletas realizadas com ovitrampas no município de Laranjeiras- SE apresentaram 

83,3% de positividade para ovos Ae. aegypti, demonstrando alta infestação nessa região. 

Resultado similar foi encontrado por La Corte et al. (2018), que estudaram sete outros 

município do estado de Sergipe durante os anos de 2010 e 2011, e observaram que os 

municípios mais próximos da capital, Aracaju, apresentaram também alto índice de 

positividade para ovos (70%). 

A alta incidência de Ae. aegypti é a realidade de vários municípios brasileiros, e 

esse fato pode estar ligado à ocupação desordenada da população em grandes centros 
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urbanos (MAIA et al., 2019). A desigualdade socioeconômica é outro fator que 

influencia diretamente a alta densidade dessa espécie, principalmente quando a região 

possui recolhimento de resíduos sólidos insatisfatório e a má distribuição de água, assim 

aumentando o número de criadouros artificiais para o mosquito (TAUIL, 2001; 

OLIVEIRA e VALLA, 2001; LINHARES e CELESTINO, 2006; MARTEIS et 

al.,2013; MERÊNCIO et al., 2018). 

O município de Laranjeiras está na 24° posição do ranking fornecido pelo IBGE 

(2008) sobre o abastecimento de água no estado de Sergipe. Especificamente na área 

urbana, onde foram instaladas as armadilhas, 95% da distribuição é realizada pela rede 

geral de abastecimento de água, 4% por outra forma de abastecimento e 1% advém de 

poços ou nascentes na propriedade (BRASIL, 2010n). Entretanto, a falta de água era 

constante na maioria das casas da área de estudo desse trabalho, possuindo muitos 

moradores com reservatórios armazenando água em casa, o que servia de criadouro para 

as formas imaturas de Ae. aegypti. Marteis et al. (2013) observaram que 70,5% dos 

recipientes positivos para a forma imatura de Ae. aegypti em um bairro localizado na 

capital do estado de Sergipe durante os anos de 2007 e 2008 eram para armazenamento 

de água. 

 Os altos índices de positividade de Ae. aegypti podem acarretar o aumento dos 

casos de arboviroses associadas a essa espécie. Os primeiros resultados publicados pelo 

Ministério da Saúde em 2020 mostraram que, até a 7° semana epidemiológica (SE), os 

números de casos prováveis do Brasil foram superiores em relação aos anos de 2015 e 

2019 (BRASIL, 2020 r). Desta forma, é necessária a utilização de técnicas de proteção 

individual para evitar o contato com o vetor, como o uso de repelentes. Com base nos 

resultados do nosso trabalho, é possível afirmar que a utilização do DEET para a espécie 

Ae. aegypti pode ser positiva para se evitar o contato homem-vetor na área estudada. 

Em nossos experimentos, encontramos uma grande proporção de fêmeas 

sensíveis ao DEET em ambas as populações. O resultado encontrado indica 

funcionalidade positiva para o repelente testado, principalmente considerando que não 

foi avaliada a atividadede pouso efetivo no braço, mas de aproximação. É possível que 

os resultados apresentassem ainda maior sensibilidade caso os experimentos fossem 

realizados como braço dentro da gaiola, o que, todavia, não seria possível executar com 

população de mosquitos de campo em área endêmica como o Estado de Sergipe. 

Frequentemente, a proteção individual da população contra picadas de mosquitos é 

realizada através do uso de repelentes naturais ou sintéticos. Dentre os sintéticos, o mais 
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utilizado é o DEET (PAULA et al., 2004; NASCIMENTO et al., 2017). No presente 

trabalho, contrariamente ao que seria esperado, foi observado que a população de campo 

obteve menor número de fêmeas insensíveis quando expostas ao DEET em comparação 

com a população Rockeffeler. Resultados semelhantes foram encontrados por Deletre et 

al.(2019), que verificaram que a população de Anopheles gambiae de laboratório, 

susceptível a inseticidas, não mostrou repelência espacial ao DEET, enquanto que 

populações de campo dessa espécie, resistentes a inseticidas, apresentaram resultados de 

repelência. Esses resultados sugerem que fatores endógenos ligados à resistência a 

inseticidas estão também envolvidos na resposta dos mosquitos a repelentes, sendo um 

deles o DEET (DELETRE et al., 2019). 

 As mutações no local alvo podem modificar o comportamento das populações 

resistentes em comparação com as susceptíveis (DELETRE et al., 2019), modificando, 

desta forma, a relação entre o número de mosquitos resistentes a repelentes e inseticidas. 

Além disso, populações resistentes a piretroídes, organofosforados e carbamatos podem 

ter a atividade e número de enzimas desintoxicantes do complexo P450 modificadas 

devido à superexpressão dos genes metabolizadores desses inseticidas (DJOUAKA et 

al., 2008; BONNET et al., 2009; LIU, 2015.). Embora o processo ainda não esteja 

elucidado, essas enzimas mostraram-se relacionadas à atividade do DEET (JAMIREZ et 

al. 2012). 

Em estudos realizados na população de Ae aegypti de Laranjeiras pelo grupo 

LEPaT (UFS), foi possível observar que essa população resistente a inseticidas possui 

enzimas desintoxicante do complexo P450 em quantidade muito superior nas cabeças 

das fêmeas em relação à população susceptível a inseticidas. Isto pode resultar em uma 

maior sensibilidade ao DEET (PIMENTEL et al., 2019/ dados não publicados), caso 

estas enzimas façam parte da percepção do repelente pelas fêmeas. Este fator poderia 

explicar os resultados dos experimentos de repelência realizados neste estudo, com a 

população de campo mostrando maior sensibilidade em relação à população susceptível 

e também o aumento da sensibilidade na população Rockefeller, selecionado em 

laboratório, sendo observado. Todavia, a quantificação da P450 na linhagem selecionada 

não foi realizada. 

Além disso, a maior sensibilidade da população de campo pode estar relacionada 

também com a presença do gene mutante Val1016Ile, sendo que a cepa estudada possui 

homozigose (21,9%) para esse gene. Assim como os resultados encontrados por Deletre 

et al.(2019), que apontam a espécie An. gambie com essa mutação, apresentaram 
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resposta de repelência ao DEET em altas doses (0,1 (μl/cm2), corroborando com o 

presente trabalho, onde a população com essa caracteristica apresentou uma maior 

sensibilidade, diferentemente da população de referência que não foi repelida. 

As variações entre as populações resistentes e susceptíveis também são 

refletidas no aumento da atividade locomotora desses mosquitos, como foi possível 

observar nos resultados do presente estudo, nos quais os mosquitos de campo mostraram 

mais atividade durante a fase clara em relação aos mosquitos susceptíveis. Já foi 

demonstrado, em condições de laboratório, que fêmeas de Ae. aegypti com perfis de 

resistência apresentam mais atividade locomotora em relação ao controle não resistente 

(BRITO et al 2013; NAKAZATO et al. dados não publicados). Assim, esse aumento de 

atividade também poderia promover a evitação de superfícies e amplificar a resposta ao 

DEET. 

 Nos experimentos realizados ao longo das gerações na população Rockeffeler, foi 

possível identificar diminuição da insensibilidade ao DEET nos dois ramos da 

seleção.Na linhagem Sensível, foi observada redução gradual das fêmeas insensíveis, 

apresentando diferença estatisticamente significativa em F3, quando 96,5% das fêmeas 

eram sensíveis ao DEET, em contraposição com os 86,5% na geração parental. Esse 

resultado está de acordo com o esperado, uma vez as fêmeas sensíveis estavam sendo 

selecionadas. Por outro lado, ao contrário do que era esperado, a sensibilidade ao DEET 

também aumentou no ramo das insensíveis. Na geração parental, 13,5% das fêmeas era 

insensível ao DEET, mas em F3 essa proporção foi de 3,9%. RUTLEDGE et al (1994) 

obtiveram resultado semelhante em experimentos com Ae. aegypti onde foi possível 

observar diminuição na insensibilidade entre a geração parental e a sua prole, indicando 

que a variação na resposta ao repelente é multifatorial. Além disso, observaram reações 

diferentes entre as cepas e os repelentes utilizados. Assim, a reação de sensibilidade dos 

mosquitos a repelentes irá variar, como é possível observar quando comparamos os 

resultados encontrados por Stanczyk et al (2010) que observou aumento de 53-54% de 

fêmeas insensíveis ao DEET entre as gerações F0 – F2 e apontaram a insensibilidade ao 

DEET como herança dominante. No presente trabalho mostrou diminuição no número 

de fêmeas insensíveis nas gerações de ambas as linhagens em mosquitos suscetíveis a 

inseticidas, desta forma indicando diferença entre as duas cepas. Porém é necessário a 

realização de novos experimentos para melhor avaliar a insensibilidade ao logo das 

gerações dessa espécie. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 No presente trabalho, verificou-se que a população de campo resistente a inseticidas 

possui a maior sensibilidade ao DEET, sendo esse fato atrelado às diversas formas de ação 

do repelente no sistema nervoso dos mosquitos. Nossos resultados sugerem também uma 

associação entre a resistência a xenobióticos com a eficácia desse repelente na população 

estudada, entretanto são necessários mais estudos a respeito dessa temática. Além disso, foi 

possível observar que as fêmeas de campo possuem uma maior atividade locomotora, 

podendo interferir na insensibilidade dessas fêmeas ao repelente DEET. Foi possivel 

observar que a insensibilidade da população Rockeffeler ao DEET diminui ao longo das 

gerações. Assim, possivelmente há uma proteção positiva até a terceira geração, mas 

outros experimentos devem ser realizados para afirmar essa proteção nas demais gerações. 
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8 LIMITAÇÕES 

 

Devido às restrições estabelecidas perante a epidemia de COVID-19, desde março 

de 2020, não foi possível a realização dos testes de biologia molecular (Kdr) com a cepa 

Rockeffeler, os bioensaios de atividade locomotora com as linhagens selecionadas e 

nem a continuação das linhagens para a realização dos testes de repelência dos 

mosquitos. 
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ANEXO 

 

Anexo I – Certificado do Comitê de ética em pesquisa com animais (CEPA) 
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 Anexo II – Parecer comnsubstanciado do CEP da Fauculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. 
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Anexo III- Parecer comnsubstanciado do CEP da Universidade Federal de Sergipe 
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