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SINOPSE 

No presente estudo, foi avaliado o nível de suscetibilidade de uma amostra da 

população de Aedes aegypti da cidade de Manaus, submetida a pressão de 

seleção com o biolarvicida espinosade, à base da bactéria Saccharopolyspora 

spinosa, por seis gerações. O nível de transcrição de genes possivelmente 

associados à resistência foi comparado ao longo das gerações.  

Palavras-chave: Mosquitos, controle vetorial, bioensaio, qPCR, 

Citocromo P450, receptor de GABA. 
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RESUMO 

A resistência em populações de Aedes aegypti às principais classes de inseticidas 

químicos limitou o sucesso no controle destes vetores. Desta forma, aumentou-se a busca 

por agentes de controle alternativos. O espinosade é um inseticida produzido a partir de 

metabólicos secundários da bactéria Sacharopolyspora spinosa e possui alta eficiência contra 

diversas ordens de insetos. Estudos relatam a resistência em diferentes espécies, mas os 

mecanismos não estão bem caracterizados em mosquitos. A compreensão dos processos 

que levam à resistência a este inseticida é essencial e pode servir de auxílio para os 

programas de manejo. No presente estudo, objetivou-se avaliar a perda de suscetibilidade de 

A. aegypti após pressão de seleção com espinosade e analisar o nível de transcrição de genes 

possivelmente associados à resistência na espécie. Ovos de A. aegypti foram coletados na 

cidade de Manaus e conferida a suscetibilidade da população quanto ao espinosade. Larvas 

de 3º instar foram submetidas à uma concentração subletal do produto biológico por seis 

gerações contínuas. Bioensaios foram realizados nas gerações três e seis, para avaliação da 

CL50 e a transcrição de genes do metabolismo e do local-alvo do inseticida foi avaliada nas 

gerações um, três e seis. Uma população com os mesmos critérios de criação foi utilizada, 

entretanto sem exposição ao inseticida, como grupo controle. A concentração diagnóstica do 

espinosade para A. aegypti foi reportada e poderá auxiliar no monitoramento da resistência 

em populações silvestres. A CL50 aumentou ao longo das gerações, no entanto, a razão de 

resistência apresentou índices baixos (1,13 e 2,8) na sexta geração e caracterizou a 

população como suscetível. Alto nível de transcrição do gene CYP6N12 foi detectado na 

primeira geração da população pressionada, entretanto ocorreu declínio nas gerações 

seguintes, além disso, baixa transcrição do gene Rdl foi verificada em todas as gerações 

analisadas em relação ao controle. A mudança na CL50 indica perda de suscetibilidade e isto 

alerta que em mais gerações de seleção a população pode apresentar alto índice de 

resistência. O perfil de transcrição de CYP6N12 indica que não há atividade deste gene na 

adaptação ao inseticida, entretanto o perfil do gene Rdl indica relação com a perda de 

suscetibilidade da população. Estes achados auxiliam na compreensão do processo de 

resistência na espécie e servem de base para estratégias de controle do vetor. 

 

Palavras-chave: Arboviroses, controle biológico, qPCR, citocromo P450, GABA. 
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ABSTRACT 

Resistance in Aedes aegypti populations to the main chemical insecticides classes 

limited the success in the control of these vectors. In this way, the search for alternative control 

agents was increased. Spinosad is an insecticide produced from the actinobacteria 

Saccharopolyspora spinosa secondary metabolites and has high efficiency against several 

insects orders. Studies report resistance in different species, but the mechanisms are not well 

characterized in mosquitoes. Understanding the processes that lead to resistance to this 

insecticide is essential and can be useful to management programs. The aim of the present 

study was to evaluate the loss of A. aegypti susceptibility after spinosad selection and to 

analyze the gene transcription level possibly associated with resistance in the species. A. 

aegypti eggs were collected in Manaus city and the population susceptibility to spinosad was 

confered. Third instar larvae were submitted to a sublethal concentration of the biological 

product for six continuous generations. Bioassays were carried out in third and sixth 

generations for LC50 evaluation and the transcription of the metabolism genes and insecticide 

target site was evaluated in generations one, three and six. A population with the same 

breeding criteria was used, however without exposure to the insecticide, as a control group. 

The spinosad diagnostic concentration for A. aegypti has been reported and may help the 

resistance monitoring in wild populations. The LC50 increased over the generations, however, 

the resistance ratio presented low indices (1.13 and 2.8) in the sixth generation and 

characterized the population as susceptible. High level of CYP6N12 gene transcription was 

detected in the population exposed first generation, however, there was a decline in the 

following generations, in addition, low Rdl gene transcription was verified in all the generations 

analyzed in relation to the control. The change in LC50 indicates susceptibility loss and this 

alerts that in more generations of selection the population can present high resistance ratios. 

The CYP6N12 transcription profile indicates that there is no activity of this gene in the 

insecticide adaptation, however the Rdl gene profile indicates relation to the loss of 

susceptibility of the population. These findings help to understand the resistance process in 

the specie and serve as the basis for vector control strategies. 

 

Key words: Arboviroses, biological control, qPCR, cytochrome P450, GABA. 
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1. Introdução 

Os mosquitos pertencentes à família Culicidae possuem grande importância para a 

saúde pública, pois estão envolvidos na transmissão de múltiplos agentes etiológicos, 

causadores de doenças (Nareshkumar et al. 2012; Melo et al. 2017; Terra et al. 2017; Fritzell 

et al. 2018). Esta família compreende 3.564 espécies, classificadas nas subfamílias 

Anophelinae e Culicinae, distribuídas em todas as regiões temperadas e tropicais do mundo 

(Harbach 2019; WRBU 2019). Dentro da subfamília Culicinae, o mosquito da espécie Aedes 

aegypti Linnaeus 1762 possui grande importância, devido ser o principal transmissor dos vírus 

que causam dengue, febre amarela, chikungunya e Zika (Brito e Cordeiro 2016; Gloria-Soria 

et al. 2016; Marcondes e Ximenes 2016; MS 2019). 

Este inseto é nativo do continente africano, originalmente descrito no Egito, o que lhe 

conferiu seu nome científico (Christophers 1960; Nelson 1986; Braga e Valle 2007). A sua 

distribuição para outros continentes ocorreu possivelmente por meio de navios de transporte 

de escravos durante as explorações europeias ao Novo Mundo e, atualmente, está distribuído 

nas regiões tropicais e subtropicais do planeta, onde o clima é favorável para seu 

desenvolvimento (Powell e Tabachnick 2013; Brown et al. 2014; Kraemer et al. 2015; Kamal 

et al. 2018). 

 No Brasil há relatos deste mosquito desde o final do século XIX, sendo considerado 

erradicado no ano de 1955, quando houve o combate intensificado à febre amarela urbana. 

No entanto, o aumento populacional na década de 70, associado ao crescimento desordenado 

das cidades e falhas na vigilância epidemiológica, proporcionaram condições ideais para a 

reintrodução deste vetor a partir de países vizinhos, tornando-o presente em todos os estados 

e Distrito Federal (Consoli e Lourenço-de-Oliveira 1994; Pinheiro e Tadei 2002; Braga e Valle 

2007; Carvalho e Moreira 2017; Terra et al. 2017). Na cidade de Manaus, Amazonas, sua 

introdução efetiva ocorreu em 1996, quando rapidamente se dispersou pelas áreas centrais 

da cidade, devido ao processo de urbanização desordenado e condições adequadas para o 

seu desenvolvimento (Pinheiro e Tadei 2002).  

O ciclo de vida deste inseto abrange duas fases diferentes: aquática e terrestre. Seu 

desenvolvimento é do tipo holometábolo, ou seja, compreende os estágios de ovo, larva, pupa 

e adulto. As fêmeas colocam seus ovos na parte interna de criadouros úmidos e quando 

entram em contato com água ocorre a eclosão das larvas, que passam por quatro instares 

(L1, L2, L3 e L4) até atingirem o estágio de pupa. A alimentação larval não é seletiva, pois 

muitas vezes se alimentam de matéria orgânica suspensa ou de sedimentos presentes no 

fundo dos criadouros. O estágio pupal é o momento que este inseto não se alimenta, em 

virtude de várias transformações internas que ocorrem até o período de emergência do adulto. 
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O ciclo biológico pode durar de sete a quatorze dias dependendo da temperatura, quantidade 

de alimento disponível e densidade de larvas no criadouro (Nelson 1986; Forattini 2002; 

Carvalho e Moreira 2017; Lopez et al. 2019). 

A reprodução deste inseto ocorre na fase adulta, que, morfologicamente, apresenta 

coloração preta com escamas branco-prateadas ao longo do corpo. Os machos possuem 

antenas plumosas e palpos longos e as fêmeas antenas filiformes e palpos curtos (Nelson 

1986; Consoli e Lourenço-de-Oliveira 1994; Harbach 2019; WRBU 2019). A alimentação nesta 

fase é a base de carboidratos de origem vegetal e as fêmeas adicionalmente se alimentam 

de sangue da maioria dos vertebrados, mas possuem preferência por humanos. O repasto 

sanguíneo é essencial para o desenvolvimento de seus ovaríolos e serve como fonte de 

nutrientes para a maturação dos ovos, que se completa em dois ou três dias após este 

comportamento hematófago, resultando na postura de, em média, 100 ovos a cada ciclo 

gonotrófico (Nelson 1986; Consoli e Lourenço-de-Oliveira 1994; Carvalho e Moreira 2017; 

Terra et al. 2017). O ovo é a fase mais resistente deste inseto, podendo entrar em período de 

quiescência por seis meses ou mais, quando está sob condições adversas, por exemplo, falta 

de água e baixas temperaturas, e, ainda assim, continuar viável mesmo após este tempo 

(Pinheiro e Tadei 2002; Soares-Pinheiro et al. 2017). 

O A. aegypti é adaptado ao ambiente urbano e está sempre convivendo com os seres 

humanos, utilizando recipientes frequentemente encontrados nos domicílios para realizar o 

processo de oviposição, garantindo assim, o sucesso reprodutivo da espécie (Bennett et al. 

2016; Zara et al. 2016; Terra et al. 2017). Este mosquito possui hábito diurno, alimentando-se 

preferencialmente ao nascer e pôr do sol, evitando os momentos mais quentes do dia. No 

entanto, é uma espécie considerada oportunista que pode agir fora das condições preferidas 

(Braga e Valle 2007; Carvalho e Moreira 2017). 

Esta espécie possui grande importância médica devido à característica hematófaga 

das fêmeas, que podem se alimentar de sangue humano infectado e depois picar outra pessoa 

sadia, transferindo o patógeno (Dias et al. 2010; Oliveira 2011; Zara et al. 2016; Pereira et al. 

2017; Harbach 2019). De acordo com os boletins epidemiológicos, produzidos pela Secretaria 

de Vigilância em Saúde - Ministério da Saúde, em 2018 foram registrados 265.934 casos 

prováveis de dengue no Brasil, com uma incidência de 127,5 casos/100 mil habitantes e no 

ano de 2019, até o mês de março, essa incidência já foi ultrapassada, com registros de 

273.193 casos prováveis, com incidência de 131 casos/100 mil habitantes. Em referência aos 

casos de febre de chikungunya, em 2018 foram registrados 87.687 casos prováveis, com uma 

incidência de 42,1 casos/100 mil habitantes e até o mês de março de 2019 há registro de 

15.352 casos prováveis, com incidência de 7,4 casos/100 mil habitantes. Quanto aos 

enfermos provocados pelo vírus Zika, foram registrados 8.680 casos em 2018, com taxa de 
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incidência de 4,2 casos/100 mil habitantes e no primeiro trimestre de 2019, 2.344 casos 

prováveis de Zika, com incidência de 1,1 caso/100 mil habitantes (MS 2019). 

Apesar da existência de vacina para a febre amarela urbana, não existe ainda uma 

vacina tetravalente para os diferentes sorotipos do vírus Dengue, bem como uma vacina eficaz 

contra os vírus Chikungunya e Zika. Desta forma, a principal estratégia para reduzir a 

transmissão de arboviroses e, consequentemente os casos de doenças, é a partir do controle 

vetorial (Moyes et al. 2017; David et al. 2018; Fahimi et al. 2018; Barbosa et al. 2019). 

1.1 Métodos de controle vetorial 

As práticas de controle se baseiam no conhecimento da biologia do inseto, e, desta 

forma, diferentes estratégias foram desenvolvidas para controlar as formas imaturas e adultas 

de espécies vetores (Braga e Valle 2007; Zara et al. 2016, Silva et al. 2018). Conforme as 

Diretrizes Nacionais do Ministério da Saúde, o mosquito A. aegypti é combatido no Brasil 

através de métodos mecânico, biológico e químico, além de ações educativas e o manejo 

integrado, com a utilização de diferentes métodos de controle (MS 2009; Zara et al. 2016; 

Carvalho e Moreira 2017).  

A abordagem educacional consiste na conscientização da população a partir de 

conteúdos educacionais e informativos sobre a biologia do mosquito, seus locais de 

concentração e os agentes patogênicos que podem ser transmitidos. Essa medida aborda a 

participação social na adoção de práticas capazes de evitar a proliferação do vetor (MS 2009; 

Valle 2016; Zara et al. 2016; Souza et al. 2018). Outro mecanismo diretamente relacionado a 

este é o controle mecânico, que se baseia na adoção de medidas capazes de impedir a 

proliferação dos mosquitos, a partir da retirada de criadouros e instalação de telas nas 

residências, diminuindo ou eliminando o contato entre o homem e o vetor (MS 2009; 

Baldacchino et al. 2015; Zara et al. 2016; Terra et al. 2017). 

O controle biológico consiste na utilização de agentes biológicos para a redução da 

população vetorial. Entre os agentes bióticos encontrados estão algumas espécies de peixes 

e outros invertebrados aquáticos, que se alimentam de larvas e pupas, além de extratos 

botânicos e patógenos, como fungos e bactérias, que liberam substâncias tóxicas para os 

insetos (Medeiros et al. 2013; Ferreira et al. 2015; Soares-da-Silva et al. 2015; Benelli et al. 

2016; Zara et al. 2016; Huang et al. 2017; Lopez et al. 2019).  

O controle químico faz uso de produtos de origem orgânica ou inorgânica a fim de 

eliminar o vetor em sua fase imatura e adulta, com o uso de inseticidas, ou para evitar o 

contato com humanos, com o uso de repelentes. Essa estratégia é utilizada há muitos anos 
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em diferentes países, principalmente para o controle de insetos considerados pragas 

agrícolas (Brasil 2009; Zara et al. 2016; Carvalho e Moreira 2017). 

1.2 Inseticidas químicos no controle vetorial 

O uso de inseticidas químicos é a estratégia de controle mais amplamente utilizada no 

mundo, devido sua eficácia comprovada contra várias espécies de insetos (Oliveira et al. 

2017; David et al. 2018; Kandel et al. 2019). Existem quatro classes de inseticidas químicos 

considerados com ações neurotóxicas (organoclorados, organofosforados, carbamatos e 

piretróides) e uma que atua no sistema endócrino (reguladores de crescimento de insetos - 

IGRs, sigla em inglês) (Braga e Valle 2007; Carvalho e Moreira 2017; Oliveira et al. 2017).  

Na primeira classe dos considerados neurotóxicos encontram-se os organoclorados, 

inseticidas sintéticos que contém hidrocarbonetos, cloro e, alguns, oxigênio em sua estrutura. 

A sua utilização ocorreu nos anos 1940 a 1970 na agricultura, para manejo de insetos pragas 

e em domicílios, para controle de mosquitos vetores. O exemplo mais conhecido é o DDT 

(diclorodifeniltricloroetano), principal arma para o controle de insetos durante a segunda 

guerra mundial, sendo muito utilizado posteriormente no controle do mosquito transmissor do 

agente etiológico da malária (Ware e Whitacre 2004; Moreira et al. 2012; Oliveira et al. 2017; 

Rani et al. 2017). Esta classe de inseticida possui a característica de degradar-se lentamente 

no ambiente, levando ao acúmulo nos ecossistemas terrestres e aquáticos e alto grau de 

toxicidade para os animais, por isso sua utilização foi proibida em muitos países (Moreira et 

al. 2012; Jayaraj et al. 2016; Nascimento e Melnyk 2016). 

Os compostos organofosforados foram os primeiros a substituir os organoclorados no 

mercado. Estes possuem fósforo em sua estrutura, são geralmente ésteres, amidas ou 

derivados de ácido fosfórico. Além da alta toxicidade, vários deles não se acumulam nos 

tecidos e são biodegradáveis, por isto apresentam baixa persistência no ambiente, o que se 

tornou sua principal desvantagem, pois necessitam de reposição periódica. O temefós é o 

mais conhecido deste grupo e, por muito tempo foi recomendado pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) para uso em água potável (Ware e Whitacre 2004; Braga e Valle 2007; 

Moreira et al. 2012; Costa et al. 2019). 

Os carbamatos são compostos orgânicos derivados do ácido carbâmico, 

desenvolvidos por volta de 1950. São divididos em inseticidas, herbicidas e fungicidas, sendo 

os mais conhecidos carbaril, carbofuran, metiocarbe e indoxacarbe. Possuem vantagens por 

sua baixa toxicidade em mamíferos, no entanto seu intenso uso resultou em impactos a outros 

organismos do ambiente (Moreira et al. 2012; Jayaraj et al. 2016; Nascimento e Melnyk 2016; 

Oliveira et al. 2017; Silberman e Taylor 2019). 
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Os piretróides são compostos químicos obtidos a partir de uma substância natural, o 

piretro, extraído do ápice de flores do gênero Chrysanthemum e possuem vários análogos 

sintéticos. Em decorrência da elevada ação tóxica, por serem altamente ativos em 

concentrações baixas, biodegradáveis e não cumulativos, são os mais utilizados na 

pulverização interna contra mosquitos adultos (Moreira et al. 2012; Baldacchino et al. 2015; 

Liu 2015; Carvalho e Moreira 2017; Gupta et al. 2019). 

Os IGRs são inseticidas que interferem no desenvolvimento normal dos insetos. São 

divididos em dois grupos: os inibidores da síntese de quitina, que interferem na formação da 

cutícula constituída de quitina cada vez que o inseto inicia o processo de muda, e os análogos 

de hormônio juvenil, que interferem no sistema endócrino dos insetos, impedindo a 

emergência dos adultos. Os mais conhecidos desses grupos são diflubenzuron e pyriproxyfen, 

respectivamente (Braga e Valle 2007; Moreira et al. 2012; Timoumi et al. 2018). 

Apesar de eficientes no controle de insetos, muitas consequências negativas foram 

geradas pelos inseticidas químicos, como contaminação ambiental, eliminação de espécies 

não-alvo, acúmulo na cadeia alimentar e o surgimento de doenças em mamíferos 

(Nascimento e Melnyck 2016; Carvalho e Moreira 2017; Oberemok et al. 2017; Svingen et al. 

2018). Além disso, a diversidade limitada dos modos de ação e o uso indiscriminado destes 

inseticidas ocasionou a seleção de populações de mosquitos naturalmente resistentes em 

todo o mundo (Oliveira et al. 2017; Epelboin et al. 2018). A resistência em A. aegypti já foi 

detectada para todos os inseticidas químicos, gerando problemas para os programas de 

controle vetorial (Ponce-Garcia et al. 2016; Dias et al. 2017; Boyer et al. 2018; David et al. 

2018; Garcia et al. 2018; Su et al. 2019). 

1.3 Resistência a inseticidas 

A resistência é definida como a capacidade de um organismo em tolerar determinada 

concentração de um produto, que seria tóxica e letal a outros indivíduos da mesma espécie, 

em condições normais (Braga e Valle 2007; Casida e Durkin 2015; Buckingham et al. 2017 

Dias et al. 2017).  Esta é uma característica que envolve fatores genéticos, ecológicos, 

comportamentais e fisiológicos. Em termos genéticos, a resistência é provocada por um ou 

mais alelos, ditos como alelos de resistência, que ocorrem de maneira natural nos indivíduos. 

É um processo de adaptação e tem característica herdável, em que indivíduos com alelos de 

resistência, quando submetidos a pressão exercida pelo inseticida, tendem a passa-los a sua 

prole, aumentando a frequência destes alelos na população (Braga e Valle 2007; David et al. 

2018; Karunaratne et al. 2018).  

Existem três mecanismos principais envolvidos na resistência a inseticidas: 

penetração reduzida, resistência metabólica e alterações no sítio-alvo (Moyes et al. 2017; 
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Kandel et al. 2019; Saavedra-Rodriguez et al. 2019). Alguns insetos podem ainda reconhecer 

superfícies expostas a inseticidas e promover alterações em seu comportamento, diminuindo 

a tendência de entrar em tais locais ou modificando horário de repasto sanguíneo. Sugere-se 

que este seja outro mecanismo de resistência, no entanto não é muito elucidado (Paiva 2006; 

Piccoli 2010; Yahouedo et al. 2017; Zalucki e Furlong 2017). 

 A resistência por penetração reduzida ocorre por mudanças na espessura ou na 

composição proteica do exoesqueleto dos insetos, dificultando a entrada das substâncias 

tóxicas. A rapidez com que a população apresenta resistência depende das características 

dos inseticidas e do estágio de vida que o inseto se encontra. Este processo geralmente está 

associado a outros mecanismos elucidados, pois isoladamente confere apenas baixos níveis 

de resistência (Braga e Valle 2007; Yahouedo et al. 2017; Balabanidou et al. 2018; 

Karunaratne et al. 2018). 

A resistência metabólica envolve genes de detoxificação, que expressam enzimas 

responsáveis por metabolizar compostos inseticidas, em produtos menos tóxicos ao 

organismo. Isto pode ser conseguido a partir de modificações bioquímicas que afetam a 

estrutura destas enzimas, tornando-as mais eficientes, ou pelo aumento na quantidade de 

enzimas já disponíveis, provocado pela regulação da expressão gênica, acelerando o 

processo de desintoxicação (Braga e Valle 2007; Faucon et al. 2015; Paiva et al. 2016; Moyes 

et al. 2017; Karunaratne et al. 2018; Saavedra-Rodriguez et al. 2019). Este mecanismo de 

resistência já foi relatado em populações de mosquitos vetores para as quatro principais 

classes de inseticidas químicos (Moyes et al. 2017; Amelia-Yap et al. 2019). 

Inúmeros genes relacionados a este processo já foram descritos para mosquitos, a 

partir do sequenciamento do genoma completo e mostraram estar em constante evolução, 

fato que possibilita adquirir resistência. As principais enzimas envolvidas no metabolismo de 

xenobióticos são esterases, glutationa S-transferases (GSTs) e as monooxigenases 

dependentes de citocromo P450 (P450s) (Liu 2015; Paiva et al. 2016; Moyes et al. 2017; 

Amelia-Yap et al. 2019; Saavedra-Rodriguez et al. 2019).  

A família das P450s é uma das maiores presentes em todos os organismos vivos e é 

composta por hemoproteínas envolvidas no metabolismo de muitos compostos endógenos, 

como feromônios e hormônio juvenil em insetos, desempenhando funções importantes no 

crescimento e reprodução. Além disso, participam do metabolismo de compostos exógenos, 

por processos de monooxigenação. Sua diversidade é conferida pela existência de múltiplos 

genes, cuja expressão está relacionada com o estágio de desenvolvimento do organismo ou 

com a presença de reguladores, conferindo muitas isoformas das enzimas (Hemingway e 

Ranson 2000; Olsen e Sieghart 2009; Liu et al. 2015; El-Garj et al. 2016; Smith et al. 2016). 
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São enzimas de fase 1, pois reconhecem e atuam diretamente no composto exógeno e com 

a atividade de monooxigenase adicionam um átomo de oxigênio no composto, liberando o 

substrato para as enzimas de fase 2 (Braga e Valle 2007; Bellinato e Martins 2016; Zhao et 

al. 2017).  

O metabolismo oxidativo aumentado, provocado pelo aumento na expressão destas 

enzimas, já foi demonstrado estar relacionado à resistência de mosquitos a muitos inseticidas, 

como a resistência a piretróides observada em populações de A. aegypti (Komagata et al. 

2010; David et al. 2013; Gong et al. 2017; Moyes et al. 2017; Karunaratne et al. 2018) 

Outro mecanismo que pode levar à resistência ocorre por alterações estruturais no 

sítio-alvo dos inseticidas, dificultando ou impedindo a ligação do composto inseticida (Liu 

2015; Rocha et al. 2015; Moyes et al. 2017; Karunaratne et al. 2019). Além disso, outra 

adaptação encontrada em algumas espécies inclui modificações no nível de transcrição de 

mRNA dos alvos de inseticidas, alterando assim, a quantidade de ligantes disponíveis (Beggel 

et al. 2012; Bauer et al. 2013; Yin et al. 2016). 

Baixos níveis de transcrição do gene que codifica a subunidade α2 do receptor 

nicotínico de acetilcolina foi relacionado à resistência de Musca domestica a um 

neonicotinóide, sugerindo que seja o local alvo deste composto, e a expressão diminuída a 

nível de mRNA e de proteína da subunidade α8 foi ligado à resistência em Nilaparvata lugens 

ao imidaclopride, sem nenhuma mutação no receptor ter sido detectada (Markussen e 

Kristensen 2010; Zhang et al. 2015). 

Os genes que atuam nesse mecanismo são classicamente conhecidos como 

candidatos à resistência, pois expressam proteínas receptoras das toxinas (Després et al. 

2014a, 2014b; Bonin et al. 2015). Muitos inseticidas atuam no sistema nervoso central, por 

isso são muito estudados os canais de sódio e os receptores de neurotransmissores.  O ácido 

γ-aminobutírico (GABA) é o principal neurotransmissor inibitório em vertebrados e 

invertebrados. Em insetos, é essencial na locomoção, em processos olfativos e na regulação 

do sono e da agressão. Seus receptores são sítios-alvo de muitos inseticidas, que se ligam a 

eles alterando o fluxo normal de íons cloro para o meio intracelular, gerando impulsos 

espontâneos que levam à morte (Liu 2015; Nakao 2016; Karunaratne et al. 2018; Menard et 

al. 2018; Meng et al. 2018b).  

O receptor de GABA possui uma enorme variedade de subunidades descritas em 

vertebrados, no entanto, em insetos apenas quatro tipos foram relatados, conhecidos como 

RDL, LCCH3, CG8916 e GRD. Destes, a subunidade RDL é amplamente estudada desde a 

sua descoberta em Drosophila melanogaster e de seu papel na resistência a muitos 

inseticidas (Buckingham et al. 2017; Menard et al. 2018; Meng et al. 2018b). 
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Mutações gênicas pontuais não silenciosas que geram insensibilidade da subunidade 

RDL às toxinas são bem caracterizadas. A substituição de um aminoácido alanina por serina 

ou por glicina, nesta subunidade, é a principal mutação encontrada associada a resistência 

de insetos para alguns inseticidas químicos, todavia, outras mutações também já foram 

relatadas (Low et al. 2015; Nakao 2016; Buckingham et al. 2017; Karunaratne et al. 2018). No 

entanto, diferentes processos podem estar envolvidos neste mecanismo de resistência, como 

mudança na expressão de alvos dos inseticidas, sugerindo assim que mais estudos devem 

ser realizados (Meng et al. 2018a; Janer et al. 2019). 

A resistência já foi relatada em mosquitos a todas as classes de inseticidas químicos. 

Neste contexto, aumentou-se a busca por alternativas eficientes e ambientalmente seguras 

para a redução da população vetorial (Benelli et al. 2016; Moyes et al. 2017; Shaw e 

Catteruccia 2018; Lopez et al. 2019). Desta forma, há uma busca constante por 

microrganismos entomopatogênicos e dentre estes, a bactéria Sacharopolyspora spinosa 

Merts e Yao 1990 possui eficácia comprovada no combate de várias espécies de importância 

para agricultura, veterinária e saúde pública (Del Rio-Galvan et al. 2016; Raghavendra e 

Velamuri 2018; Sadanandane et al. 2018). Nos últimos anos mostrou bons resultados em 

ações de controle de mosquitos, como os que pertencem aos gêneros Anopheles, Culex e 

Aedes, e por isto se tornou um inseticida importante para utilização pelos programas de 

controle, no entanto, é necessário a avaliação dos riscos (Salgado 1998; Hertlein et al. 2010; 

Bacci et al. 2016; Del Rio-Galvan et al. 2016; Dias et al. 2017; Marina et al. 2018). 

1.4 S. spinosa como agente entomopatogênico 

A bactéria gram-positiva encontrada no solo, S. spinosa, produz metabólitos naturais 

durante sua fermentação aeróbica, denominados espinosinas, que possuem atividade 

inseticida (Mertz e Yao 1990; Sadanandane et al. 2018; Fernandes et al. 2019). Os maiores 

componentes da fermentação desta bactéria são as espinosinas A e D, no entanto outras 

mais são produzidas em menor quantidade e, além disto, vários análogos sintéticos já foram 

produzidos a partir da espinosina A. Estas moléculas fazem parte do grupo das lactonas 

macrocíclicas, cuja estrutura está representada na Figura 1. O produto comercial à base deste 

agente microbiano, conhecido como espinosade, é composto das espinosinas A e D na 

proporção 85:15, respectivamente, por possuírem maior atividade inseticida (Salgado 1998; 

Dias et al. 2017; Kirst 2010; Raghavendra e Velamuri 2018). 
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Figura 1. Estrutura molecular das espinosinas A (1) e D (2). Fonte: Kirst 2010. 

As espinosinas atuam no sistema nervoso das larvas, ligando-se, a princípio, aos 

receptores nicotínicos de acetilcolina como agonistas, causando a abertura dos canais de 

sódio, e, posteriormente, aos receptores do GABA como antagonistas, provocando o 

fechamento dos canais de cloro. A enzima acetilcolinesterase, uma das responsáveis por 

promover o equilíbrio do fluxo de íons, degradando a acetilcolina quando necessário, não 

consegue reconhecer e degradar as toxinas, levando à constante entrada de cátions (Na+) 

nas células e falta de ânions (Cl-), provocando hiperexcitação e colapso do sistema nervoso, 

o que gera contrações musculares involuntárias, seguida de paralisia e morte do inseto 

(Salgado 1998; Kirst 2010; Bacci et al. 2016; Raghavendra e Velamuri 2018; Sadanandane et 

al. 2018; Ureña et al. 2019).  

Apesar de neurotóxicas, as espinosinas atuam de forma diferente dos inseticidas 

químicos conhecidos, pois interagem com os receptores nicotínicos de acetilcolina e com os 

receptores do GABA, simultaneamente (Kirst 2010; Dias et al. 2017). Além disso, alguns 

estudos relatam que estas atuam em sítios alostéricos nos receptores nicotínicos de 

acetilcolina, tornando seu modo de ação ainda mais exclusivo (Orr et al. 2009; Kirst 2010; 

Bacci et al. 2016; Ureña et al. 2019). 

A toxicidade do espinosade pode ser causada por ingestão e por contato direto, 

podendo afetar os diferentes estágios de desenvolvimento do inseto, desde o ovo até o adulto 

(Hertlein et al. 2010; Kirst 2010; Khan et al. 2014; Bacci et al. 2016; Raghavendra e Velamuri 

2018). Apesar de não apresentar efeitos mutagênicos, teratogênicos ou neurotóxicos em 

mamíferos (Dias et al. 2017; Grant et al. 2018; Mossa et al. 2018; Raghavendra e Velamuri 

2018), este inseticida não é seletivo e pode apresentar efeitos no meio ambiente e na fauna 

associada. Além disso, existe a preocupação de selecionarem indivíduos resistentes após 

intenso uso pelos programas de controle (Fernandes et al. 2019; Martínez et al. 2019; 

Monteiro et al. 2019).  
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A resistência provocada após pressão de seleção em laboratório já foi demonstrada 

em muitas espécies, tais como no mosquito C. quinquefasciatus (Su e Cheng 2012, 2014), na 

traça-do-tomateiro Tuta absoluta (Campos et al. 2014), na lagarta-do-cartucho Spodoptera 

frugiperda (Okuma et al. 2018) e na mosca M. domestica (Khan et al. 2014). No campo, níveis 

altos de resistência já foram relatados no mosquito A. albopictus em diferentes populações no 

Paquistão, ao longo de dois anos (Khan et al. 2011). Além disso, populações de A. aegypti 

coletadas em regiões distintas da cidade de Vientiane, capital de Laos, apresentaram 

resistência moderada a este inseticida (Marcombe et al. 2018) e o trabalho de Su et al. (2019) 

detectou perda de suscetibilidade em uma população de A. aegypti na Califórnia, EUA, que 

foi moderadamente exposta ao produto biológico em campo. 

Até o momento, a resistência cruzada, processo que permite o inseto adquirir 

resistência a diferentes inseticidas pelo mesmo mecanismo de ação, não foi observada entre 

este biolarvicida e outros produtos sintéticos, pertencentes a diferentes classes, reforçando 

seu sítio de ação alostérico nos receptores nicotínicos, diferente dos demais (Sparks et al. 

2012; Dias et al. 2017; Raghavendra e Velamuri 2018). 

Entender o processo que leva à resistência por um determinado inseticida é essencial, 

pois auxilia os programas de controle a desenvolver novas estratégias em campo (Sparks et 

al. 2012; Su et al. 2019). Muitas pesquisas explorando a informação genética que envolve os 

mecanismos de resistência ao espinosade e seu efeito, têm sido realizadas para uma 

variedade de insetos, no entanto, estes mecanismos podem ser variáveis, dependendo da 

espécie e origem geográfica (Khan et al. 2014; Khan 2018; Shaw e Catteruccia 2018; 

Fernandes et al. 2019; Ureña et al. 2019). 

Devido à perda de suscetibilidade estar demonstrada em muitas espécies de 

mosquitos, envolvendo várias classes de inseticidas, é relevante avaliar novos produtos mais 

eficazes e, além disso, é aconselhável monitorar o potencial desenvolvimento de resistência 

antes que ocorra em populações de mosquitos em campo, a fim de auxiliar táticas de manejo. 

Neste contexto, torna-se importante averiguar a taxa de resistência em larvas de A. aegypti, 

após pressão de seleção, com o formulado à base da bactéria S. spinosa, em condições 

subletais e analisar a transcrição de genes possivelmente associados ao desenvolvimento de 

resistência, a fim de entender o seu mecanismo. Estas informações irão possibilitar a 

elaboração de estratégias de controle alternativas para a população de A. aegypti, 

principalmente a proveniente da cidade de Manaus, Amazonas, uma vez que atualmente o 

cenário empregado para o controle de vetores na cidade ainda não inclui a utilização deste 

produto biológico. 
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2. Objetivos 

2.1 Geral 

Avaliar a transcrição diferencial de genes associados à resistência de Aedes aegypti 

ao biolarvicida espinosade (Saccharopolyspora spinosa), ao longo da pressão de seleção, em 

condição de laboratório. 

2.2 Específicos 

 Verificar o nível de suscetibilidade da população de A. aegypti da cidade de 

Manaus ao produto biológico.  

 Avaliar o nível de suscetibilidade da população de A. aegypti nas gerações F3 

e F6, a partir da determinação da concentração letal mediana (CL50) do larvicida biológico.  

 Analisar o nível de transcrição dos genes de resistência a inseticidas CYP6N12 

(Citocromo P450) e Rdl (receptor de GABA) em larvas da primeira, terceira e sexta geração, 

oriundas da população controle e da população submetida ao biolarvicida. 
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3. Material e métodos 

3.1 Coleta de ovos de A. aegypti em campo 

Ovos de A. aegypti foram coletados em campo, autorizado por SISBIO/21264-4/2017 - 

2018, com o auxílio de armadilhas de oviposição denominadas ovitrampas (Fay e Eliason, 

1966), constituídas de um recipiente de plástico de coloração preta e formato arredondado, 

com capacidade para 500 mL. No interior de cada armadilha foi adicionada uma palheta de 

Duratree, marca Eucatex®, de 3 cm de largura por 12 cm de comprimento, posicionada 

verticalmente, e 300 mL de uma solução atrativa constituída de infusão de gramínea (10%), 

preparada a partir da fermentação de capim Colonião (Megathyrsus maximus Jacq) em água 

de poço artesiano por sete dias em temperatura ambiente (Reiter et al. 1991). 

As armadilhas foram instaladas em todas as seis zonas administrativas da cidade de 

Manaus (Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro-Oeste e Centro-Sul), visando obter insetos de toda 

a cidade e com menor grau de parentesco, objetivando evitar endocruzamento, o qual poderia 

influenciar na mortalidade destes espécimes durante os testes, em condições de laboratório. 

Em cada zona administrativa foram escolhidas áreas com maior densidade vetorial, adotando 

como base o resultado do Levantamento Rápido do Índice de Infestação por A. aegypti 

(LIRAa) de 2017, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA (SEMSA/Prefeitura 

de Manaus 2017). Nos pontos de coleta foram determinadas 30 residências aleatoriamente, 

localizadas em quarteirões diferentes, onde os moradores foram informados sobre os 

procedimentos para a instalação das armadilhas e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido - TCLE (Anexo 1). Em cada casa foi instalada uma armadilha, no 

peridomicílio, a nível do solo, protegida do sol e da chuva, onde não possuía movimentação 

de pessoas e animais constantemente. 

As amostragens foram realizadas de dezembro de 2017 a janeiro de 2018 (estação 

chuvosa), perfazendo cinco semanas, das quais na primeira semana foi realizada a instalação 

de todas as armadilhas e a cada sete dias as palhetas foram recolhidas para instalação de 

outras novas, totalizando 120 palhetas em cada zona da cidade. Após a retirada das palhetas, 

estas foram encaminhadas para o insetário do Laboratório de Controle Biológico e 

Biotecnologia de Malária e Dengue (LCBBMD), situado no Campus I do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (INPA), onde foram identificadas por localidade e colocadas para 

secar. 

3.2 Criação e manutenção do insetário de A. aegypti 

Palhetas com ovos provenientes da primeira e segunda semana de coleta foram 

imersas em bandejas de plástico (45x30x7,5 cm), identificadas por zona de coleta, contendo 
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água destilada para eclosão das larvas. Após a eclosão, as larvas foram alimentadas com a 

mistura de ração para gatos (Whiskas®) e roedores (Teklab global®) na proporção 1:1, triturada 

em partículas finas. A água das bandejas foi trocada a cada dois dias, a fim de evitar a 

fermentação da ração, pois poderia prejudicar as trocas gasosas dos imaturos. Ao atingirem 

o estágio de pupa, as bandejas foram cobertas com tela do tipo filó e, após a emergência, os 

adultos foram retirados com o auxílio de um capturador de Castro e identificados por sua 

espécie e sexo, a partir de caracteres morfológicos externos, com o auxílio de chaves de 

identificação propostas por Forattini (2002), Harbach (2019) e WRBU (2019). 

Indivíduos pertencentes à espécie A. aegypti foram transferidos para gaiolas de 

papelão (17 cm diâmetro x 20 cm altura), identificadas conforme a zona de coleta e 

alimentados com água açucarada 10%, com o auxílio de algodão enrolado em gaze, mantido 

em um erlenmeyer e trocado a cada três dias. O repasto sanguíneo foi realizado duas vezes 

por semana, com um hamster (Mesocricetus auratus) anestesiado por 30 minutos, seguindo 

o procedimento aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais no INPA (CEUA: 

053/2018). 

Após o repasto sanguíneo, três copos plásticos de 100 mL, contendo 70 mL de água 

destilada e um papel filtro em cada, foram adicionados nas gaiolas, a fim de servir como 

substrato de oviposição. Após quatro dias, os papéis filtro contendo ovos foram retirados, 

colocados para secar por 72 horas (Silva e Silva 1999) e novos papéis-filtro foram colocados 

nas gaiolas. Em seguida, os ovos foram imersos em bandejas identificadas por zona, 

contendo água destilada e ração. Uma parte das larvas foi alimentada até atingirem o terceiro 

instar, quando foram utilizadas em bioensaios de concentração diagnóstica, conforme item 

3.4, e outra parte foi criada até a obtenção de adultos, quando 50 machos e 50 fêmeas, de 

cada zona, foram dispostos em uma única gaiola para cópula e obtenção de espécimes 

utilizadas nos bioensaios quantitativos (item 3.5). 

Todos os procedimentos foram realizados em insetário específico para A. aegypti com 

condições de temperatura, fotoperíodo e umidade controladas (27 ± 2 °C, 80-90% e 12L:12D). 

3.3 Bioensaios quantitativos com larvas de A. aegypti cepa Rockefeller 

A linhagem utilizada como padrão de suscetibilidade, mantida em laboratório por anos, 

livre de inseticidas, foi a cepa Rockefeller, linhagem cedida pela Superintendência de Controle 

de Endemias (SUCEN), do município de Marília, São Paulo. As larvas desta cepa foram 

utilizadas para determinar as concentrações capazes de matar entre 50 e 100% dos 

indivíduos submetidos à formulação líquida do produto biológico espinosade (NatularTM 20EC 

– 20,65% Spinosad a.i., Clarke Mosquito Control Products, Inc.). A concentração letal mediana 

(CL50) foi utilizada no cálculo de Razão de Resistência (RR) e a CL99 serviu de base para a 

realização do bioensaio de concentração diagnóstica (item 3.4).  
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A manutenção da população Rockefeller foi realizada em sala separada, com 

temperatura de 27 ± 2 °C, umidade 80-90% e fotoperíodo de 12L:12D, constituída apenas 

com espécimes pertencentes a esta cepa. Os papéis-filtro com ovos da geração 54 foram 

imersos em bandejas contendo água destilada e o procedimento de criação seguiu conforme 

descrito no item 3.2 até a obtenção de larvas de terceiro instar. 

 Os bioensaios foram realizados em quintuplicata, que consistiu em cinco copos 

plásticos contendo 150 mL de água destilada, 20 larvas, alimento e o biolarvicida. Cada grupo 

de tratamento recebeu um copo como controle negativo contendo 150 mL de água destilada, 

20 larvas e alimento. Sete concentrações foram testadas (0,4; 0,3; 0,2; 0,1; 0,08; 0,06 e 0,04 

mg/L) e repetidas três vezes, em dias diferentes, com contagem de larvas vivas e mortas após 

24 e 48 horas de exposição. Os bioensaios foram realizados em concordância com os 

parâmetros estabelecidos pela OMS, para testes de larvicidas em condições de laboratório 

(World Health Organization - WHO 2005). 

3.4 Bioensaio de concentração diagnóstica 

O dobro do valor da concentração letal (CL99), obtido a partir de bioensaios com uma 

cepa suscetível, é chamada concentração diagnóstica ou discriminatória, utilizada para 

analisar a resistência em populações de mosquitos provenientes do campo (Macoris et al. 

2005; WHO 2012, 2016). Neste estudo, os bioensaios foram realizados para avaliar se os 

insetos coletados em todas as zonas da cidade, apresentavam-se suscetíveis ao larvicida. 

Os ensaios foram preparados conforme descrito no item 3.3, no entanto, utilizando 

larvas de terceiro instar da primeira geração de cada uma das zonas da cidade 

separadamente e a concentração correspondente do produto (dobro da CL99 da cepa 

Rockefeller).  

Os experimentos seguiram os parâmetros estabelecidos pelos protocolos da OMS 

para testes de inseticida e de suscetibilidade a larvicidas bacterianos, em condições de 

laboratório (WHO 2016). Os resultados foram analisados conforme os critérios determinados 

por Davidson e Zahar (1973), Macoris et al. (2005) e WHO (2016), no qual ressaltam que a 

mortalidade de 98 a 100% indica que a população é suscetível, a mortalidade entre 80 a 97% 

indica resistência fortemente suspeitada e a mortalidade inferior a 80% indica que a população 

é resistente. 

3.5 Bioensaios quantitativos com larvas procedentes da população de A. 

aegypti coletada em campo 

As larvas utilizadas neste teste foram obtidas a partir do processo de criação e 

manutenção dos insetários, descrito no item 3.2, provenientes de ovos gerados na gaiola 

constituída de 50 machos e 50 fêmeas de cada zona da cidade. 
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Os bioensaios quantitativos foram realizados para determinação da concentração letal 

mediana (CL50), e procederam conforme descrito no item 3.3. As concentrações utilizadas 

foram baseadas nos resultados de mortalidade da cepa Rockefeller, entretanto utilizando 10 

concentrações (0,7; 0,6; 0,5; 0,4; 0,3; 0,2; 0,1; 0,08; 0,06 e 0,04 mg/L). 

3.6 Divisão dos insetários e bioensaio de pressão de seleção 

Palhetas com ovos provenientes da terceira e quarta semana de coleta foram 

utilizadas para criação do insetário, conforme descrito no item 3.2. No entanto, após a 

emergência dos adultos da geração de campo (F0), estes foram transferidos para gaiolas de 

papelão separadas, onde machos de uma zona foram colocados com fêmeas de zona 

diferente para copular, de modo que não houvesse risco de cruzamento entre parentes (Figura 

2). A transferência de adultos ocorreu duas vezes ao dia, no começo da manhã e ao final da 

tarde, a fim de evitar que os adultos machos e fêmeas da mesma zona administrativa 

copulassem entre si. 

Ovos referentes à primeira geração foram divididos em quantidades iguais para a 

criação do Insetário-Espinosade e Insetário-Controle, onde no primeiro as larvas foram 

expostas ao produto biológico espinosade e no segundo os imaturos foram mantidos apenas 

em água destilada. Após a divisão dos insetários, os ovos foram colocados em bandejas 

separadas contendo água destilada e ração. As larvas obtidas foram criadas até atingirem o 

terceiro instar, quando foram utilizadas no bioensaio de pressão de seleção. 

O experimento foi realizado em três dias diferentes, totalizando 1.500 larvas por 

combinação de cruzamento e insetário. Em cada dia, 500 larvas de terceiro instar foram 

transferidas para bacias contendo 1 litro de água destilada e alimento, identificadas conforme 

o cruzamento e o insetário a que pertenciam. Nas bacias do Insetário-Espinosade foi 

adicionada a concentração do produto biológico correspondente à sua CL50 e as larvas foram 

expostas por 48 horas. As bacias foram dispostas em sala específica para utilização de 

inseticidas, com temperatura, umidade e fotoperíodo controlados (27 ± 2 °C, 80-90% e 

12L:12D). 

Após o tempo de exposição, as larvas sobreviventes foram transferidas para bacias 

contendo água destilada limpa, sempre divididas por insetário e identificadas por combinação 

de cruzamento. Os indivíduos sobreviventes foram criados até a emergência dos adultos, que 

foram capturados, identificados conforme o sexo e distribuídos em gaiolas de papelão, de 

acordo com o esquema de cruzamento (Figura 2), para obtenção da segunda geração. Em 

todas as gerações, cada insetário consistiu de seis gaiolas identificadas de acordo com a 

combinação de cruzamento. 
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Figura 2. Esquema de cruzamento realizado para obtenção de seis gerações nos Insetários Controle e Espinosade.  F = geração; G = gaiola.
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Os mosquitos adultos foram alimentados com solução açucarada 10% e ainda foi 

realizado repasto sanguíneo com hamster (M. auratus), anestesiado por 30 minutos. Após a 

obtenção de ovos, estes foram colocados em bandejas com água destilada para eclosão das 

larvas, que foram alimentadas até atingirem o terceiro instar, quando foram utilizadas no 

bioensaio de pressão de seleção. O mesmo ciclo de atividades citado anteriormente foi 

realizado até obtenção de seis gerações (F6) e 1.500 larvas de terceiro instar do insetário-

Espinosade, de cada geração, foram expostas ao biolarvicida. 

3.7 Bioensaios quantitativos com larvas provenientes do Insetário-

Espinosade e Insetário-Controle 

Após a exposição de larvas da terceira geração ao espinosade, estas foram criadas 

até a obtenção de adultos, quando 50 machos e 50 fêmeas de cada cruzamento foram 

transferidos para uma única gaiola de papelão para copular. Os demais adultos foram criados 

conforme descrito no item 3.6. Os ovos obtidos foram colocados para secar por 72 horas e, 

em seguida, colocados em bandejas contendo água destilada e alimento, para obtenção de 

larvas. Estas foram criadas até o terceiro instar, quando foram utilizadas nos bioensaios 

quantitativos, conforme descrito no item 3.3, utilizando as mesmas concentrações descritas 

no item 3.5. Os mesmos procedimentos foram realizados com os espécimes da sexta geração. 

Os bioensaios quantitativos foram realizados a cada três gerações (F3 e F6) na 

população pressionada, a fim de avaliar a mudança da concentração letal mediana (CL50) ao 

longo das gerações, e assim, constatar se há alteração do nível de suscetibilidade dos insetos 

em relação aos espécimes da primeira geração, a partir do cálculo de razão de resistência. 

Os bioensaios também foram realizados nos indivíduos da população controle, sexta geração. 

A razão de resistência (RR) na população pressionada foi calculada com base nos 

critérios descritos pelo protocolo WHO (2016), que determina a razão entre a CL50 da cepa 

estudada pela CL50 de uma cepa suscetível e também com base em critérios descritos por Su 

e Cheng (2012, 2014), a partir da comparação da CL50 em referência àquela de uma 

população controle, constituída de indivíduos da mesma espécie e não pressionados com o 

inseticida. A análise foi realizada com os indivíduos da terceira e sexta geração, assim, 

utilizou-se as fórmulas a baixo:  

RR = CL50 Insetário-Espinosade 

           CL50 Cepa Rockefeller 

RR =        CL50 Insetário-Espinosade 

                CL50 antes da seleção com espinosade 

A população foi caracterizada conforme descrito no protocolo WHO (2016), o qual 

especifica baixo nível de resistência quando a RR apresentar valor inferior a 5, resistência 

moderada quando o valor permanecer entre 5 a 10 e resistência quando for superior a 10. 
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3.8 Extração de RNA total e síntese de cDNA 

Nas análises moleculares foram utilizados pools consistindo de 25 larvas que 

sobreviveram após o bioensaio de pressão de seleção, descrito no item 3.6. As larvas das 

gerações um, três e seis de cada insetário foram transferidas para microtubos de 2,0 mL, as 

quais tiveram toda a água residual retirada e, após isto, foram congeladas em freezer -80 ºC. 

O RNA total foi extraído utilizando o protocolo do reagente TRizol® (Invitrogen, Thermo 

Scientific) seguindo as orientações do fabricante, com modificações. Após a retirada das 

amostras do freezer, foram adicionados em cada tubo 500 µL de TRizol® gelado e feita a 

maceração do material. Posteriormente, foram adicionados 100 µL de clorofórmio gelado e 

feita a homogeneização em vórtex por 30 segundos. As amostras foram incubadas em gelo 

por 3 minutos e centrifugadas a 12.000 g por 15 minutos a 4 °C. A fase sobrenadante, livre de 

resíduos celulares, foi transferida para novos microtubos, nos quais foram adicionados 500 

µL de isopropanol gelado e, após isto, foram imediatamente incubados a -80 °C por 5 minutos. 

Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 12.000 g por 10 minutos a 4 °C e o 

isopropanol foi descartado, restando apenas o pellet de RNA (RNA precipitado). 

A lavagem do RNA foi realizada a partir da adição de 1 mL de álcool etílico 75% 

(DEPC), seguida de breve homogeneização em vórtex, com pulsos de 1 segundo. A lavagem 

foi seguida de centrifugação a 7.500 g por 5 minutos a 4 °C. Posteriormente, o etanol foi 

descartado e os tubos contendo os pellets foram deixados abertos, entretanto cobertos por 

papel absorvente, por 5 minutos, a temperatura ambiente, a fim de evaporar o álcool residual. 

Após a secagem dos pellets, o RNA foi eluído em 30 µL de água RNase Free e, 

posteriormente, dividido em alíquotas, as quais foram armazenadas em freezer -80 °C para 

as análises posteriores. 

O RNA total foi quantificado e teve sua pureza conferida com o auxílio do 

espectrofotômetro NanoDrop 2000c (Thermo Scientific). Sua integridade foi avaliada a partir 

de corrida de eletroforese horizontal em gel de agarose 1%, corado com brometo de etídio 

1%, em tampão TBE 1X, a 100 v por 30 minutos. Após a corrida, o gel foi visualizado em 

transluminador de luz ultravioleta. 

Conferida a presença e integridade do RNA, as alíquotas foram tratadas com DNase 

I, Amplification Grade (Invitrogen™) a fim de evitar contaminação com DNA genômico, 

seguindo as instruções do fabricante. Posteriormente, foi realizada a construção das 

bibliotecas da fita complementar de RNAm (cDNA) a partir de primers randômicos com o kit 

High Capacity cDNA Reverse Transcription (Applied BiosystemsTM), seguindo as instruções 

do fabricante. Após tratamento, as amostras foram quantificadas em espectrofotômetro 
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NanoDrop 2000c, diluídas para solução de trabalho a 200 ng/µL e armazenadas em freezer -

20 ºC. 

3.9 Desenho e síntese de primers 

As sequências dos genes de interesse utilizadas no trabalho e as informações 

referentes a essas regiões foram obtidas a partir dos bancos de dados National Center for 

Biotechnology Information - NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) e VectorBase 

(https://www.vectorbase.org).  

O gene CYP6N12 (citocromo P450 - AAEL009124), localizado no cromossomo 2, 

possui 1.656 pb e constitui de dois éxons que codificam uma proteína com 493 aminoácidos. 

Este gene está associado a 60 variações. O gene Rdl (subunidade do receptor de GABA - 

AAEL008354) está localizado no cromossomo 2 e constitui de 5.497 pb, 10 exons e 12 

variantes de splicing. O variante selecionado (XM_001653155) possui 4.923 pb e 10 exons 

que codificam uma proteína de 533 aminoácidos. 

As regiões gênicas testadas como referência foram:  proteína ribossomal S7, proteína 

ribossomal S17 e proteína α-Tubulina, obtidas com base nos trabalhos de Telang et al. (2010) 

e Dzaki et al. (2017). Os primers dos genes RpS17 e α-Tubulin foram redesenhados e o primer 

RpS7 foi utilizado conforte desenhado pelos autores. 

A partir das sequências gênicas, foram selecionadas regiões conservadas entre todas 

as variantes e os primers foram desenhados nestas regiões com o auxílio da plataforma 

Primer Quest Tool da empresa Integrated DNA Technologies - IDT (https://www.idtdna.com). 

Os parâmetros utilizados na confecção foram: tamanho do primer de 17 a 25 pares de base 

(pb) com amplicon de 100 a 200 pb, temperatura de anelamento (Tm) de 58 a 60 °C, 

quantidade de GC máxima de 50%, concentração de Na+ de 50 mM, concentração de Mg2+ 

de 2 mM e concentração de dNTP de 0,2 mM. 

  A validação final foi realizada a partir do software online OligoAnalyzer 3.1 (IDT), no 

qual optou-se por primers com menor chance de formar estruturas secundárias, como hairpin, 

self-dimer e hetero-dimer. Desta forma, os primers deveriam apresentar energia livre de Gibbs 

(ΔG) superior a -5 kcal/mole-1 nas análises. Após a escolha dos pares, estes foram analisados 

na plataforma Primer Blast (NCBI) para confirmar seu pareamento nas sequências a serem 

amplificadas. 

A síntese dos oligonucleotídeos foi realizada pela empresa InvitrogenTM, representada 

por Thermo Fisher Scientifc, com sequências conforme a Tabela 1. 
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Tabela 1. Sequências dos oligonucleotídeos utilizados e suas especificações. ID = identificador; Fw = foward; RV = reverse; pb = pares de base; 
Tm = temperatura de melting. 

Gene Gene ID Sequência do primer (5’-3’) Amplicon (pb) Tm (°C) 

Rdl 

(Subunidade do 
receptor de GABA) 

AAEL008354 

(5570466) 

FW: TTAGGTGTAACCACTGTCTTG 

172 59,5 

RV: GTATCCGCTTCGCCATATAA 

CYP6N12      
(Citocromo P450) 

AAEL009124 

(5571529) 

FW: GGACGGAAGGAACATCTATC 

151 59,2 

RV: GGAAATCTTTCACCAGAACAC 

RpS7 

(Proteína 
ribossomal S7) 

AAEL009496 

(5572090) 

FW: TCAGTGTACAAGAAGCTGACCGGA 

118 60 

RV: TTCCGCGCGCGCTCACTTATTAGATT 

RpS17 

(Proteína 
ribossomal S17) 

AAEL004175 

(110680939) 

FW: AAGGTCATTATTGAGAAATACTACA 

122 58,6 

RV: ACGAAACCAGCGATCTT 

α-Tubulin 

(Alfa-tubulina) 

AAEL013229 

(5577489) 

FW: ATTACGGCAAGAAATCCAAG 

164 58,5 

RV: ACGGCAGATGTCATAGATAG 
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3.10 Reação em cadeia da polimerase (PCR) 

Os primers sintetizados foram inicialmente validados pela sua especificidade de 

amplificação pelo método de PCR convencional. As reações ocorreram com o kit GoTaq® 

DNA Polymerase (Promega) em volume final de 10 µL, contendo 2 µL de tampão 5X, 0,8 µL 

de MgCl2 (2 mM), 0,2 µL de dNTP (0,2 mM), 0,2 µL de primer foward (2 mM), 0,2 µL de primer 

reverse (2 mM), 0,05 µL de Taq DNA Polimerase (0,25 U/µL) e 1 µL de cDNA (200 ng/µL). As 

amplificações foram realizadas em termociclador C1000 Touch Thermal Cycler (Bio-Rad) e, 

inicialmente, foram realizados gradientes de temperatura utilizando os seguintes parâmetros 

de ciclagem: 95 ºC por 3 minutos, 40 ciclos de 95 ºC por 15 segundos, gradiente de 58 a 60 

ºC por 30 segundos e 72 ºC por 30 segundos, e extensão final de 72 ºC por 3 minutos. 

Posteriormente, padronizou-se a temperatura de melting para todos os primers a 60 °C. 

A eficácia da reação foi confirmada a partir de uma corrida de eletroforese horizontal 

em gel de agarose 2%, corado com brometo de etídio 1%, em tampão TBE 1X, a 100 v por 

30 minutos. O gel foi visualizado em transluminador de luz ultravioleta, a fim de verificar a 

presença de amplificação do alvo e ausência de produto inespecífico na reação.  

3.11 Reação em cadeia da polimerase quantitativa em tempo real (qPCR) 

As reações de qPCR foram realizadas no equipamento StepOnePlusTM System 

(Applied Biosystems™), com volume final de 10 µL, consistindo de 5 µL de Power SYBR® 

Green Master Mix (Applied Biosystems™), 0,2 µL de primer foward (2 mM), 0,2 µL de primer 

reverse (2 mM) e 1 µL de cDNA (200 ng/µL). Utilizou-se triplicatas biológicas dos insetários 

Espinosade e Controle, em três gerações (F1, F3 e F6). As análises dos genes alvos e de 

referência foram realizadas em três réplicas técnicas. 

As condições de ciclagem utilizadas foram as recomendadas pelo fabricante para uma 

corrida padrão com SYBR® Green: 95 ºC por 10 minutos, 40 ciclos de 95 ºC por 15 segundos 

e 60 ºC por 1 minuto, e uma etapa final para curva de melting de 95 ºC por 15 segundos, 60 

ºC por 1 minuto e 95 ºC por 15 segundos. 

Antes das análises de transcrição relativa, verificou-se a especificidade dos primers 

desenhados para os genes de estudo a partir de curvas de melting. As reações prosseguiram 

conforme descrito anteriormente, no entanto, utilizou-se apenas uma amostra de cDNA em 

três réplicas técnicas, para todos os primers. Posteriormente, a eficiência de amplificação 

referente a cada gene do estudo foi analisada por meio de uma curva padrão, construída a 

partir de seis diluições seriadas, no fator 1:4 da mesma amostra de cDNA, em triplicata. A 

eficiência foi calculada pelo software do equipamento (StepOne Software v2.3).  
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Detectando-se a especificidade dos primers e eficiência na amplificação dos genes, 

realizou-se as reações para avaliação da transcrição gênica. A quantificação relativa foi 

calculada pelo método comparativo 2-ΔΔCt descrito por Livak e Schmittgen (2001), no qual 

realiza a normalização dos alvos com os genes de referência. Neste método, a quantificação 

é ajustada pela eficiência de amplificação de cada gene, a partir da fórmula: (-3,32 – slope)+2.   

3.12 Análise estatística 

Os dados de mortalidade obtidos nos bioensaios quantitativos foram analisados pelo 

teste de normalidade de Lilliefors, a fim de determinar se possuíam distribuição normal ou 

não. Os que apresentaram normalidade, foram analisados pelo teste t de Student, enquanto 

os que não apresentaram distribuição normal foram submetidos ao teste de Mann-Whitney. 

Estas análises foram realizadas no programa estatístico BioEstat 5.0 e estabelecido nível de 

significância de 95% (p ≤ 0,05). Os gráficos foram expressos em forma de média da 

mortalidade da triplicata biológica ± desvio padrão. 

As concentrações letais (CL50 e CL99) foram obtidas a partir dos dados de mortalidade, 

submetidos à análise de Probit, considerando nível de significância de 95% (p ≤ 0,05) (Finney 

1981), com o auxílio do programa estatístico Polo Plus 1.0 (LeOra Software, CA, USA). Os 

valores de concentrações letais e seus respectivos intervalos de confiança foram analisados 

no teste de normalidade de Lilliefors e, posteriormente, submetidos à análise de variância 

(ANOVA), seguido do teste de comparações múltiplas de Tukey (p ≤ 0,05) e aplicado o teste 

t de Student, com o auxílio do programa estatístico BioEstat 5.0. 

Os resultados obtidos a partir da quantificação relativa dos genes, nas três gerações 

e dois insetários, foram expressos como média da triplicata técnica. A fim de determinar 

diferenças significativas, os dados foram analisados no teste de normalidade de Lilliefors e 

submetidos à análise de ANOVA, seguido do teste de comparações múltiplas de Tukey e 

aplicado o teste t de Student, com o auxílio do programa estatístico BioEstat 5.0. O nível de 

significância assumido foi de 95% (p ≤ 0,05) e os gráficos foram desenvolvidos em forma de 

média ± desvio padrão da triplicata biológica. 
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4. Resultados 

4.1 Estimativa das concentrações letais para A. aegypti cepa Rockefeller 

Os dados de mortalidade obtidos nos bioensaios quantitativos em larvas de A. aegypti 

suscetíveis, cepa Rockefeller, estão representados na Figura 3. Verificou-se que a maior 

mortalidade ocorreu em 48 horas, com diferença significativa (p < 0,05) entre os intervalos de 

observação (24 e 48 horas), em todas as concentrações utilizadas. 

 

Figura 3. Comparação da mortalidade em 24 e 48 horas de larvas de A. aegypti cepa 
Rockefeller, nos bioensaios com espinosade, em condições de laboratório. Valores expressos 
em média ± desvio padrão. Letras diferentes entre as linhas (tempo de observação) indicam 
diferença significativa de acordo com o teste de Mann-Whitney, no nível de significância de 
5%. 

A partir dos dados de mortalidade, foi realizada a estimativa da CL50 e CL99 para a cepa 

Rockefeller, nos intervalos de 24 e 48 horas, conforme apresentado na Tabela 2. A maior 

toxicidade ocorreu em 48 horas, onde verificou-se que a menor concentração ocasionou maior 

mortalidade. Diferença significativa foi detectada entre os dois intervalos de tempo para a CL50 

(p = 0,0069) e CL99 (p = 0,0417). 

Tabela 2. Toxicidade do espinosade para larvas de A. aegypti cepa Rockefeller, nos intervalos 
de 24 e 48 horas de exposição. CL = Concentração letal; IC = Intervalo de confiança; χ2 = qui-
quadrado; GL = Grau de liberdade; SE = Erro padrão. Letras diferentes nas colunas diferem 
de acordo com o teste t de Student (p ≤ 0,05). 

Intervalo CL50 (IC 95%) mg/L CL99 (IC 95%) mg/L χ2 (GL) Slope ±SE 

24 horas 0,123 a (0,113 – 0,134) 0,798 a (0,640 – 1,051) 9,1424 (5) 2,866 (0,106) 

48 horas 0,089 b (0,084 – 0,094) 0,452 b (0,398 – 0,527) 3,486 (4) 3,290 (0,151) 
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4.2 Suscetibilidade da população de A. aegypti da cidade de Manaus ao 

biolarvicida espinosade 

A concentração diagnóstica do produto biológico utilizada nos bioensaios de toxicidade 

foi de 0,904 mg/L, obtida a partir do dobro da concentração letal (CL99) da cepa Rockefeller 

no período de 48 horas. Verificou-se que a mortalidade das larvas em todas as seis zonas 

administrativas foi de 100%, indicando que a população da cidade de Manaus é altamente 

suscetível ao biolarvicida. 

4.3 Estimativa da CL50 para a população de A. aegypti da cidade de Manaus antes 

da seleção com espinosade 

A partir dos dados de mortalidade obtidos por meio de bioensaios quantitativos com 

larvas da F1 provenientes da população de campo, antes da pressão de seleção, é possível 

observar que o maior impacto de mortalidade ocorreu em 48 horas após aplicação do produto 

(Figura 4). Diferenças significativas na mortalidade entre 24 e 48 horas foram observadas nas 

concentrações de 0,04 (p < 0,001), 0,06 (p = 0,0003) e 0,08 mg/L (p < 0,001). Todavia, nas 

demais concentrações não foram detectadas diferenças (p > 0,05). 

 

Figura 4. Comparação da mortalidade em 24 e 48 horas de larvas de A. aegypti da população 
F1 de campo, nos bioensaios com espinosade, em condições de laboratório. Valores 
expressos em média ± desvio padrão. Letras diferentes entre as linhas (tempos avaliados) 
diferem entre si de acordo com o teste t de Student ou Mann-Whitney (p ≤ 0,05). 

Os dados de mortalidade foram utilizados para obter a estimativa da CL50 do 

espinosade em 24 e 48 horas (Tabela 3). Entre os dois intervalos de tempo, não houve 

diferença significativa na concentração (p > 0,05). O valor encontrado em 48 horas foi utilizado 

na exposição de larvas em todas as seis gerações.  
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Tabela 3. Estimativa da CL50 e seu intervalo de confiança, obtidos para larvas de A. aegypti 
antes da pressão de seleção, nos intervalos de 24 e 48 horas com o biolarvicida espinosade. 
CL50 = Concentração letal mediana; IC = Intervalo de confiança; χ2 = qui-quadrado; GL = Grau 
de liberdade; SE = Erro padrão. Letras iguais na coluna não diferem de acordo com o teste 
de Tukey no nível de significância de 5%. 

Intervalo CL50 (IC 95%) mg/L χ2 (GL = 3) Slope ±SE 

24 horas 0,071 a (0,032 – 0,102) 12,54 2,186 (0,134) 

48 horas 0,036 a (0,019 - 0,051) 4,831 1,956 (0,161) 

4.4 Suscetibilidade de A. aegypti após pressão de seleção ao longo de seis 

gerações 

A partir dos bioensaios quantitativos realizados nas gerações três e seis da população 

submetida à pressão de seleção com o espinosade, foi possível obter a estimativa das CL50 

e, assim, avaliar a mudança no valor desta concentração ao longo das gerações, conforme 

apresentado na Tabela 4.  

Tabela 4. Estimativa da CL50 em 48 horas e intervalo de confiança, determinados para larvas 
de A. aegypti na terceira e sexta geração, expostas ao espinosade. CL50 = Concentração letal 
mediana; IC = Intervalo de confiança; χ2 = qui-quadrado; GL = Grau de liberdade; SE = Erro 
padrão. Letras iguais entre as linhas não diferem de acordo com o teste de Tukey (p ≤ 0,05). 

Geração CL50 (IC 95%) (mg/L) χ2 (GL) Slope ±SE 

3 0,114 a (0,104 -  0,124) 1,736 3 1,977 (0,094) 

6 0,101 a (0,075 – 0,124) 7,767 4 2,427 (0,146) 

Em resposta à pressão de seleção, a CL50 obtida nos indivíduos da terceira geração 

da população pressionada triplicou em relação ao valor inicial (CL50 = 0,036 mg/L), obtido 

antes da pressão de seleção, verificando-se diferença significativa entre estas (p = 0,0019). 

Na sexta geração, a diferença encontrada em relação à terceira não se mostrou significativa 

(p > 0,05), no entanto, foi significativa em relação ao valor inicial (p = 0,0187). 

Os índices de razão de resistência na relação com a cepa Rockefeller foram de 1,28 e 

1,13 e na relação com os indivíduos antes da pressão de seleção, os índices apresentaram-

se superiores, com valores de 3,17 e 2,8 nas gerações três e seis, respectivamente. Nas duas 

gerações analisadas, a razão de resistência revelou pequena redução na suscetibilidade dos 

indivíduos pressionados, entretanto, em todas as relações a população foi caracterizada com 

baixo nível de resistência, devido apresentarem índices inferiores a cinco. 
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4.5 Estimativa da CL50 do biolarvicida espinosade na população controle 

Durante as seis gerações, a toxicidade do espinosade na população controle sofreu 

variação dentro do normal para uma cepa suscetível. A CL50 obtida em 48 horas para a 

população controle na sexta geração foi 0,068 mg/L (Tabela 5), revelando aumento 

significativo (p = 0,0297) em relação ao valor inicial (CL50 = 0,036 mg/L). No entanto, é possível 

perceber que esta concentração continuou com valor inferior à população Rockefeller, 

encontrando-se diferença significativa entre estas (p = 0,0077). 

Tabela 5. CL50 em 48 horas e intervalo de confiança, determinados para larvas de A. aegypti 
na sexta geração da população controle. CL50 = Concentração letal mediana; IC = Intervalo 
de confiança; χ2 = qui-quadrado; GL = Grau de liberdade; SE = Erro padrão. 

CL50 (IC 95%) (mg/L) χ2 (GL) Slope ±SE 

0,068 (0,062 – 0,073) 1,434 4 2,592 (0,143) 

4.6 Especificidade dos primers e eficiência da reação 

A especificidade de anelamento dos primers para os genes alvos e de referência por 

PCR convencional revelou amplificação das regiões de interesse e ausência de produto 

inespecífico. Esta especificidade foi confirmada a partir de curvas de dissociação, realizadas 

para cada par de primer, por qPCR (Figuras 5 e 6). A curva de dissociação confirma se o sinal 

de fluorescência detectado na análise é obtido apenas da amplificação do alvo ou de outros 

produtos. 

O perfil encontrado para o gene RpS17 (Figura 5B) revelou pequena amplificação 

antes do pico principal, que pode ter sido provocado por amplificação de dímeros, por isto, 

este gene foi excluído das análises. Todos os demais demonstraram especificidade para o 

alvo, detectada pela formação de um único pico no gráfico, sem sinais interferentes, o que 

revela ausência de amplificação inespecífica.  
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Figura 5. Curvas de dissociação (melting) dos primers para os genes de referência. (A) α-
Tubulin; (B) RpS17; (C) RpS7. Tm = temperatura de melting. 
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Figura 6. Curvas de dissociação (melting) dos primers para os genes alvo. (A) CYP6N12; (B) 
Rdl. Tm = temperatura de melting. 

A eficiência da reação foi determinada por meio de uma curva padrão com diluições 

seriadas para cada gene, inclusive RpS17 (Figura 7). A partir da linha de regressão da curva, 

foi obtido o valor do coeficiente de correlação (R2), que indica a linearidade entre os pontos 

da reta. Valores de R2 maiores que 0,99 indicam ótima linearidade, fornecendo boa confiança 

na correlação entre os valores. Assim, a análise das curvas-padrão demonstrou alta 

linearidade em todas as reações, com valores de R2 variando de 0,996 a 1 (Figura 7). 

Com base na inclinação da reta (slope), foram calculadas as eficiências de 

amplificação dos genes, na qual, inclinação próxima a -3,32 indica 100% de eficiência. Todas 

as reações apresentaram valores de inclinação próximos a -3,32 e as estimativas de eficiência 

variaram de 90,25 a 109,9% (Figura 7). Isto indica que os primers são considerados bons para 

reações de qPCR, pois, além de apresentarem alta especificidade (com exceção de RpS17), 

possuem eficiência de amplificação dentro da margem de erro aceitável (100 ± 10%). 
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Figura 7. Curvas padrão obtidas a partir dos genes de referência e dos alvos. (A) α-Tubulin; 
slope: -3,23; R2: 0,998; Eficiência: 104%. (B) RpS17; slope: -3,348; R2: 0,999; Eficiência: 
98,9%. (C) RpS7; slope: -3,58; R2: 1; Eficiência: 90,25%; (D) CYP6N12; slope: -3,297; R2: 
0,996; Eficiência: 101%. (E) Rdl; slope: -3,105; R2: 0,996; Eficiência: 109,9%. CT = ciclo 
Threshold. 

4.7 Transcrição relativa do gene CYP6N12 

Em relação aos indivíduos da população controle, o nível de transcritos do gene 

CYP6N12 sofreu pequenas alterações ao longo das seis gerações (Figura 8). Na terceira 

geração, o nível mostrou-se reduzido em relação à primeira, no entanto, não houve diferença 

significativa entre ambas (p > 0,05).  Na sexta geração, houve o maior nível de transcritos 

deste gene em relação às outras gerações, apesar disto, não houve diferença significativa 

entre as gerações (p > 0,05). 

O nível de transcritos do gene CYP6N12 apresentou declínio entre as gerações na 

população exposta ao espinosade (Figura 8). Na primeira geração, houve nível elevado de 

transcritos, enquanto na terceira, apresentou-se cerca de cinco vezes menor, revelando 

diferença significativa entre estas (p = 0,011). Na sexta geração, o nível de transcritos deste 
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gene continuou reduzido e não houve diferença em comparação com à terceira (p > 0,05), 

porém, em relação à primeira geração observou-se diferença significativa (p = 0,012). 

 

Figura 8. Transcrição relativa do gene CYP6N12 na população controle e pressionada com 
espinosade ao longo de seis gerações. Dados expressos em média ± desvio padrão. Letras 
diferentes indicam diferença significativa de acordo com o teste de Tukey (p≤0,05). 

A comparação dos níveis de transcritos do gene nos tratamentos (controle x 

espinosade), mostrou diferença significativa na primeira geração (p = 0,014), pois é possível 

observar o aumento de cinco vezes nos indivíduos da população pressionada com espinosade 

em relação à população controle (Figura 8). Não houve diferença no nível de transcritos entre 

os insetos oriundos das duas populações na terceira e na sexta geração (p > 0,05), apesar 

de, na última, a expressão do gene na população controle apresentar-se superior à da 

população pressionada. 

O nível de transcritos nos indivíduos da população pressionada na primeira geração 

foi superior ao encontrado nos dois tratamentos em todas as gerações e mostrou diferença 

significativa em relação a todos (p < 0,05). Os demais não apresentaram diferença significativa 

entre si (p > 0,05).  

4.8 Transcrição relativa do gene Rdl 

Nos indivíduos da população controle, a transcrição do gene Rdl atingiu o nível mais 

elevado na primeira geração, no entanto, não houve diferença significativa em relação à 

terceira (p > 0,05) e à sexta geração (p > 0,05), assim como não houve diferença entre a 

terceira e a sexta geração (p > 0,05). Nos indivíduos expostos ao espinosade, houve pequena 
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oscilação ao longo das gerações, entretanto, o nível de transcritos continuou estável, visto 

que nenhuma diferença significativa foi encontrada (p > 0,05) (Figura 9).  

 

Figura 9. Transcrição relativa do gene Rdl ao longo de seis gerações, nas populações controle 
e pressionada com espinosade. Dados expressos em média ± desvio padrão. Letras 
diferentes indicam diferença significativa de acordo com o teste de Tukey (p≤0,05). 

Na figura 9 é possível observar que os níveis de transcritos do gene Rdl nos indivíduos 

da população pressionada foram inferiores aos encontrados na população controle em todas 

as gerações. No entanto, diferença significativa só foi detectada entre os dois tratamentos na 

primeira (p = 0,040) e terceira geração (p = 0,037), enquanto na sexta a diferença não foi 

significativa (p = 0,219). 

Diferenças estatísticas também foram encontradas entre a população controle na 

primeira geração e a pressionada na terceira (p = 0,048), a controle na terceira geração e a 

pressionada na primeira (p = 0,028) e entre a controle da sexta geração e a pressionada na 

primeira (p = 0,033). As demais correlações apresentaram-se não significativas (p > 0,05). 
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5. Discussão 

O espinosade é um inseticida biológico composto das espinosinas A e D, derivadas 

da fermentação aeróbica da bactéria S. espinosa (Salgado 1998; Hertlein et al. 2010; Bacci 

et al. 2016). Diferentes formulações deste inseticida são vendidas comercialmente e possuem 

uso aprovado pela OMS, inclusive para aplicação em água potável (WHO 2008; 2010). 

Entretanto, estudos já demonstraram a capacidade deste inseticida em selecionar populações 

de insetos resistentes, inclusive mosquitos (Su e Cheng 2012, 2014; Bao et al. 2014; Campos 

et al. 2014; Marcombe et al. 2018; Su et al. 2019). 

De acordo com os protocolos da OMS, a detecção de resistência em populações de 

insetos deve se basear em ensaios de toxicidade com linhagens de referência suscetíveis. Os 

estudos realizados com espinosade mostram variações nas concentrações letais obtidas em 

populações de laboratório, utilizadas como referência de suscetibilidade de A. aegypti. A 

revisão de Hertlein et al. (2010) demonstrou 14 trabalhos que apresentaram CL50 de 0,01 mg/L 

a 0,088 mg/L após 24 horas de exposição ao produto e 12 trabalhos com variação de 0,007 

a 0,06 mg/L após 48 horas de exposição. Marcombe et al. (2018) e Su et al. (2019) 

encontraram valores de CL50 em 24 horas de 0,014 mg/L e 0,0104 mg/L, respectivamente. 

Estes achados encontram-se abaixo dos estimados para a cepa Rockefeller neste estudo, 

considerando os valores obtidos nos intervalos de 24 (0,123 mg/L) e 48 horas (0,089 mg/L).  

As diferenças encontradas podem ser atribuídas aos distintos produtos utilizados em 

cada pesquisa, visto que a formulação exerce grande influência na sua atividade larvicida, 

dependendo da concentração de ingrediente ativo presente (Hertlein et al. 2010). Além disso, 

a variação nos protocolos utilizados em cada laboratório pode influenciar nos resultados (Dias 

et al. 2017; Moyes et al. 2017). O trabalho de Del Rio-Galvan et al. (2016) demonstrou CL50 

em 24 horas para uma população suscetível de A. aegypti de 0,193 mg/L, utilizando a 

formulação NatularTM EC (concentrado emulsionável), a mesma utilizada neste estudo e o 

mesmo protocolo de bioensaio. O resultado obtido foi semelhante ao encontrado para a cepa 

Rockefeller no intervalo de 24 horas. 

A maior toxicidade encontrada na população Rockefeller ocorreu em 48 horas, isto 

porque o espinosade é um inseticida de ação lenta, quando comparado a alguns inseticidas 

químicos (Hertlein et al. 2010; Khan et al. 2011) e apresenta maior atividade, gerando maior 

mortalidade cumulativa, neste intervalo de tempo. Por este motivo, a concentração letal 

avaliada em 48 horas para a cepa Rockefeller foi utilizada na obtenção da concentração 

diagnóstica, aplicada em bioensaios para detectar resistência em populações de campo 

(WHO 2016). Esta concentração é variável de acordo com o inseticida e a espécie testada. 

Até o presente momento, a concentração diagnóstica do espinosade (NatularTM 20EC) para 
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A. aegypti não foi relatada na literatura e neste trabalho foi identificado o valor de 0,904 mg/L, 

o que pode auxiliar na detecção rápida de resistência na espécie a este produto. 

A população de A. aegypti da cidade de Manaus apresentou suscetibilidade ao 

larvicida biológico. Isto porque, o espinosade, na formulação NatularTM DT (tablete), foi 

utilizado no começo do ano de 2016, no bairro Jorge Teixeira, zona leste da cidade, a fim de 

avaliar sua eficácia em tanques de água potável. Após este teste, o produto não foi mais 

utilizado pelo programa de controle local. Além disso, muitos estudos já ressaltaram que, uma 

vez que o mecanismo de ação das espinosinas é único, há menor possibilidade de existir 

resistência cruzada com as diferentes classes de inseticidas químicos (Sparks et al. 2012; 

Campos et al. 2014; Khan et al. 2014; Bacci et al. 2016; Dias et al. 2017). Este processo 

poderia gerar perda de suscetibilidade na população, no entanto, isto não foi detectado. 

Em comparação com a população suscetível utilizada, as CL50 em 24 e 48 horas 

encontradas para a população de A. aegypti da cidade de Manaus foram inferiores, no mesmo 

intervalo de tempo. Isto pode ser explicado pela diferença no background genético entre as 

duas populações (Marcombe et al. 2018), visto que a cepa Rockefeller é proveniente da 

cidade de Marília, São Paulo, e está há anos sendo criada em laboratório. No entanto, apesar 

das concentrações obtidas para cepa Rockefeller apresentarem-se superiores, esta é 

suscetível, pois não foi exposta ao espinosade e a divergência nos valores entre as linhagens 

pode simplesmente representar variações de CL50 para cepas suscetíveis (Hertlein et al. 

2010). 

O valor de CL50 em 24 horas obtido na população coletada na cidade de Manaus neste 

estudo (0,071 mg/L), foi similar ao reportado em outras populações da mesma espécie no 

Brasil, consideradas suscetíveis ao espinosade. Dias et al. (2017) coletaram indivíduos de 

seis estados e as CL50 obtidas para cada área de coleta variaram de 0,057 a 0,093 mg/L em 

24 horas, sendo destes, os coletados no estado do Pará, região Norte do Brasil, apresentaram 

os menores valores (0,057 e 0,066 mg/L), enquanto as coletas realizadas no Sudeste 

apresentaram maiores valores (0,08 a 0,093 mg/L). Por outro lado, Santos et al. (2019) 

coletaram amostras na cidade de Uberlândia, Minas Gerais e obtiveram CL50 em 48 horas de 

0,0853 mg/L, valor superior ao encontrado neste estudo (0,036 mg/L). 

Valores semelhantes de CL50 foram encontrados em 24 horas (0,069 mg/L) por 

Marcombe et al. (2018) em larvas de A. aegypti coletadas de Vientiane, Laos, no entanto, a 

população foi considerada com moderado nível de resistência ao espinosade, quando 

comparada a população referência local. Del Rio-Galvan et al. (2016) coletaram amostras de 

A. aegypti em oito zonas de Porto Rico e analisaram a CL50 em 24 horas. Uma das zonas 

apresentou valor de 0,05 mg/L e as demais apresentaram variação de 0,14 a 0,26 mg/L. 
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Apesar destas concentrações apresentarem-se superiores às obtidas para a população de 

Manaus, todas foram consideradas suscetíveis, de acordo com o cálculo de razão de 

resistência baseado na cepa referência local, revelando mais uma vez variações de CL50 para 

cepas suscetíveis. 

Estes achados revelam que populações de origens geográficas distintas respondem 

de forma diferente à presença do inseticida. Além disso, a maioria dos trabalhos comparam 

cepas mantidas há longo prazo em laboratório com populações coletadas em campo recente, 

conforme descrito nos protocolos da OMS. No entanto, isto levanta questões sobre os efeitos 

das diferentes origens entre as populações (Estep et al. 2017). Por isto, é importante realizar 

a comparação de populações com o mesmo background genético e, desta forma, neste 

trabalho, realizou-se o cálculo de RR a partir da concentração da população antes da pressão 

de seleção e a análise de expressão gênica foi comparada à uma população controle, coletada 

e mantida nas mesmas condições. 

Ao longo da pressão de seleção com espinosade, a população da cidade de Manaus 

apresentou variações no valor da CL50. No entanto, o índice de razão de resistência 

demonstrou que a população continuou suscetível ao produto após seis gerações. O mesmo 

foi verificado em C. quinquefasciatus, que apresentou níveis moderados de resistência a partir 

da 11ª geração sob pressão contínua de espinosade, com uma concentração capaz de matar 

entre 70 a 90% das larvas. Nas gerações anteriores, mudanças significativas na CL50 foram 

observadas, no entanto, a população não apresentou resistência (Su e Cheng 2012). 

A resistência ao espinosade parece necessitar de mais gerações para se manifestar, 

como verificado em Ceratitis capitata, em que alterações significativas nos níveis de 

resistência só foram detectadas após 25 gerações sob pressão de seleção, atingindo níveis 

elevados até a geração 29 (Ureña et al. 2019) e em P. xylestella que até a 10ª geração de 

seleção pouca alteração no nível de suscetibilidade foi encontrada (Yin et al. 2016) 

Níveis moderados de resistência foram obtidos a partir da segunda geração de uma 

população de M. domestica selecionada com espinosade sob concentração capaz de matar 

70% dos indivíduos. Até a décima geração níveis elevados de resistência foram detectados. 

Entretanto, a população inicial já apresentava índices de razão de resistência relativamente 

altos, indicando certa tolerância ao produto (Khan et al. 2014). Em T. absoluta elevados níveis 

de resistência também foram observados a partir da terceira geração de seleção, porém a 

colônia na qual se iniciou os testes já apresentava resistência ao produto (Campos et al. 

2014). 

A rapidez com que uma população desenvolve resistência a um inseticida depende da 

quantidade de genes envolvidos, do grau de dominância do (s) alelo (s) e dos mecanismos 
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relacionados (Khan et al. 2014; Liu 2015; Bolzan et al. 2019). Os estudos com espinosade 

indicam que a resistência pode estar associada a um único gene recessivo ou com dominância 

incompleta e não ligado ao sexo (Campos et al. 2014; Khan et al. 2014; Su e Cheng 2014; 

Zimmer et al. 2016; Ureña et al. 2019). Quanto ao mecanismo envolvido, a resistência por 

modificação no local alvo é a mais encontrada, entretanto em muitas espécies é relatada 

resistência metabólica e penetração reduzida (Sparks et al. 2012; Bao et al. 2014; Yin et al. 

2016; Gao et al. 2018; Ureña et al. 2019). 

Diversos trabalhos em diferentes espécies de insetos detectaram resistência a 

inseticidas químicos através da desintoxicação metabólica, mediada pelo aumento na 

expressão de genes pertencentes à família citocromo P450 (Liu et al. 2015; 

Choovattanapakorn et al. 2017; Estep et al. 2017; Ishak et al. 2017; Moyes et al. 2017; Antony 

et al. 2019; Badolo et al. 2019). Em A. aegypti, 160 genes desta família são cataliticamente 

ativos (Strode et al. 2008; Oakeshott et al. 2010) e os pertencentes aos grupos CYP4, CYP6 

e CYP9 são os mais envolvidos no metabolismo de xenobióticos e resistência a inseticidas 

(Poupardin et al. 2008; Seixas et al. 2017; Gao et al. 2018). 

A exposição ao espinosade pode ter causado aumento na taxa metabólica das larvas 

de A. aegypti na primeira geração deste estudo, evidenciado pelo aumento no nível de 

transcritos do gene CYP6N12, o que pode estar associado a uma tentativa de resposta rápida 

contra o composto exógeno. A participação deste gene no processo de resistência já foi 

demonstrada por tratamento subletal com diferentes inseticidas químicos (Strode et al. 2012; 

Reid et al. 2014; Lima et al. 2015; Seixas et al. 2017). 

A primeira ação contra as moléculas exógenas no organismo ocorre mediada por 

enzimas de desintoxicação, a fim de transformá-las em produtos menos tóxicos e excretá-las. 

Isto pode ocorrer a partir de modificação bioquímica, elevando a atividade enzimática, ou por 

acionamento dos mecanismos regulatórios, provocando o aumento na produção de enzimas 

(Faucon et al. 2015; Moyes et al. 2017; Karunaratne et al. 2018). A atividade desintoxicação 

ocorre em três fases, na primeira fase as enzimas monooxigenases da família P450 atuam 

diretamente na molécula exógena, liberando o substrato para a segunda fase, na qual outras 

enzimas estão envolvidas (Berenbaum e Johnson 2015; Bellinato e Martins 2016; Zhao et al. 

2017). Assim, a exposição a xebonióticos pode induzir a transcrição de genes P450 (Liu et al. 

2015), o que foi encontrado na primeira geração de exposição ao larvicida. 

Nas gerações subsequentes a transcrição foi reduzida, revelando níveis similares aos 

encontrados na população controle, possivelmente devido à baixa eficiência das enzimas em 

degradar os compostos inseticidas ou a manifestação de outro mecanismo de adaptação. As 

reações de desintoxicação dependem da estrutura química das moléculas alvo e podem estar 
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sujeitas a muitas variáveis (Zhao et al. 2017). Como encontrado por Despres et al. (2014a, 

2014b), as enzimas de desintoxicação não estão envolvidas na degradação de compostos 

Bti, cristais proteicos com atividade inseticida, pois as toxinas são moléculas grandes que 

exigem tratamento por endopeptidases.  

Estudos com o sinergista químico butóxido de piperonila (PBO), um inibidor do 

complexo enzimático citocromo P450, em Helicoverpa armigera e C. capitata avaliaram que 

a resistência ao espinosade não é afetada pela inibição da atividade dessas enzimas (Ahmad 

et al. 2019; Ureña et al. 2019). O mesmo foi encontrado em larvas de A. aegypti expostas ao 

espinosade, no entanto, em adultos expostos, o PBO foi altamente sinérgico (Paul et al. 2006), 

sugerindo que a atividade das P450s envolvidas no metabolismo desse inseticida é diferente 

em larvas e adultos. 

A análise do padrão de expressão em dois genes da família das GSTs, outro grupo de 

enzimas de desintoxicação, indicou aumento transcricional após 12 e 24 horas de exposição 

de A. aegypti ao espinosade, no entanto após 72 horas de exposição houve declínio na 

transcrição do gene (Zhao et al. 2017), o mesmo padrão encontrado neste estudo com P450, 

revelando que a transcrição dos genes que codificam enzimas de desintoxicação diminui ao 

longo da exposição. Os autores justificam que estes genes possuem grande importância nos 

processos biológicos, fisiológicos e comportamentais, dessa forma, alterações na transcrição 

poderiam afetar todos esses processos e não seria vantajoso para as larvas. 

O aumento no nível de expressão de diferentes genes da família das P450s foi 

associado à resistência ao espinosade em algumas espécies, como M. domestica e P. 

xylostella (Markussen e Kristensen 2010; Gao et al. 2018; Zhang et al. 2019). Entretanto, o 

gene CYP6N12 não foi analisado em nenhum dos trabalhos e, além disso, o mecanismo 

molecular de resistência a um inseticida pode variar em diferentes espécies. 

Os dados obtidos em diferentes trabalhos sugerem que a resistência envolvendo 

modificações no local alvo exerce maior influência na resposta ao espinosade, comparada à 

resistência envolvendo reações de desintoxicação (Sparks et al. 2012; Khan et al. 2014; Ureña 

et al. 2019). Embora o local exato do sítio de ligação das espinosinas ainda não seja 

conhecido, sabe-se que estas atuam em sítios alostéricos dos receptores nicotínicos de 

acetilcolina e secundariamente no receptor de GABA (Orr et al. 2009; Bacci et al. 2016; 

Zimmer et al. 2016). 

A subunidade RDL é a principal formadora dos canais de cloro controlados por GABA 

(Buckingham et al. 2017). Substituições de aminoácidos neste receptor mostraram seu papel 

na resistência a inseticidas (Ffrench-Constant et al. 2000; Du et al. 2005; Nakao 2016; Janer 

et al. 2019). Além das mutações, outro mecanismo de adaptação encontrado em muitas 
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espécies provocado pela exposição a condições subletais de inseticidas inclui alterações no 

nível de transcrição de mRNA (Beggel et al. 2012; Bauer et al. 2013; Yin et al. 2016; Wang et 

al. 2018). 

No presente trabalho, o perfil de transcrição do gene Rdl sofreu alteração em resposta 

ao estressor. Menor nível de transcrição do mRNA foi observado na população exposta ao 

espinosade em comparação à população controle. O baixo nível de expressão de proteínas 

alvo pode ter reduzido a afinidade de ligação do larvicida, porém esta hipótese só pode ser 

confirmada a partir da medição da atividade proteica, pois o nível de mRNA de um gene nem 

sempre se relaciona precisamente com o nível de proteína (Zhang et al. 2015, 2018). A 

redução na transcrição do gene de uma subunidade do receptor nicotínico de acetilcolina foi 

detectada na resistência de Rhyzopertha dominica ao espinosade, entretanto, além da 

diferença no nível de transcritos, mutações foram encontradas nas subunidades do receptor 

e os autores sugeriram que outras análises devem ser realizadas para determinar a relação 

de suscetibilidade e transcrição de mRNA (Wang et al. 2018).  

Estudos avaliando a ação e expressão de genes do receptor GABA na resistência ao 

espinosade são escassos. A participação de um gene do receptor foi detectada em uma 

população de P. xylostella exposta por 10 gerações consecutivas ao espinosade. Ao longo 

das gerações, a população apresentou perda de suscetibilidade, mas não atingiu resistência 

e o nível de transcritos do gene foi baixo em relação a população controle, o mesmo perfil 

encontrado no presente trabalho com o gene Rdl. Em paralelo a criação da cepa exposta por 

10 gerações, uma cepa com resistência comprovada ao espinosade foi avaliada quanto à 

transcrição do gene.  Altos níveis de transcritos foram detectados, indicando uma tendência 

em aumentar a transcrição quando a população atinge resistência. Este fato revelou a 

participação do gene no processo de perda de suscetibilidade (Yin et al. 2016). 

Em contrapartida, Taylor-Wells et al. (2015) avaliaram a atuação direta do espinosade 

na subunidade RDL, a partir de um sistema de expressão em oócitos de Xenopus laevis e 

verificaram que o inseticida não teve efeito observável nesta subunidade. No entanto, indicou-

se que outros subtipos de receptores podem estar presentes em diferentes neurônios e 

envolvidos neste processo. 

Os trabalhos relacionados à resistência ao espinosade concentram-se no receptor 

nicotínico de acetilcolina, com os quais verificou-se deleções gênicas, modificações pós-

transcricionais alteradas ou polimorfismos de nucleotídeos únicos no gene que codifica a 

subunidade α6, que parece ser o local de ação das espinosinas neste receptor. Mutações 

nulas no gene Dα6 em D. melanogaster conferem altos níveis de resistência (Perry et al. 

2007), além disso, a produção de proteínas truncadas (Baxter et al. 2010; Rinkevick et al. 
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2010) e mutações pontuais alterando aminoácidos na subunidade α6 também estão 

associados à resistência ao espinosade em diferentes espécies (Puinean et al. 2013; Bao et 

al. 2014; Silva et al. 2016; Zimmer et al. 2016; Ureña et al. 2019). Rinkevich e Scott (2012) 

mostraram que a redução da transcrição do gene Dα6 em neurônios colinérgicos e nos tecidos 

musculares de D. melanogaster diminuiu a suscetibilidade ao espinosade. 

Embora as espinosinas ajam inicialmente nos receptores nicotínicos de acetilcolina, a 

toxicidade do espinosade requer a ligação com os receptores de GABA, como parte do seu 

mecanismo de ação. No entanto, existe uma escassez de informações sobre o papel deste 

receptor no mecanismo de resistência ao espinosade.  

A avaliação e detecção de resistência a inseticidas é importante para retardar o 

aparecimento desta característica em populações de campo. Além disso, entender o processo 

que leva à resistência é essencial para auxiliar os programas de controle. Desta forma, mais 

estudos são necessários para elucidar os mecanismos que podem levar à insensibilidade ao 

espinosade. 
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6. Conclusão 

A concentração diagnóstica determinada neste estudo poderá auxiliar na detecção 

rápida de populações de A. aegypti de campo resistentes ao espinosade e, assim, contribuir 

para os programas de controle na rotatividade de inseticidas.  

A população de A. aegypti coletada na cidade de Manaus não apresentou resistência 

ao espinosade após seis gerações de pressão de seleção. No entanto, o índice de razão de 

resistência revelou pequena perda de suscetibilidade, isto indica que um processo adaptativo 

ocorreu em resposta à exposição subletal do larvicida e, com isto, a população pode atingir 

alto nível de resistência a este produto dentro de mais algumas gerações. Desta forma, mais 

gerações são necessárias para detectar o desenvolvimento de resistência. 

O perfil de transcritos do gene CYP6N12 pode indicar que este não participa do 

processo de metabolização das espinosinas. Na primeira geração a transcrição deste gene 

foi elevada, provavelmente devido ao aumento na atividade metabólica das larvas, associado 

ao primeiro contato com o inseticida. Nas gerações subsequentes a transcrição diminuiu e 

isto pode estar relacionado ao aparecimento de outras enzimas responsáveis pela 

desintoxicação ou outro mecanismo de adaptação. 

Infere-se que o gene Rdl pode estar envolvido no processo de perda de suscetibilidade 

ao espinosade devido ao baixo nível de mRNA em relação à população controle. Isto indica 

que a baixa expressão das proteínas alvo pode reduzir a afinidade com o inseticida. 

Entretanto, mais pesquisas devem ser realizadas para avaliar se há baixo nível proteico e, 

assim, confirmar a hipótese e determinar o papel exato dos receptores de GABA neste 

processo. 
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ANEXO I 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Projeto de Pesquisa: Susceptibilidade larval de Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) a Bacillus 

thuringiensis (Berliner, 1915) e Saccharopolyspora spinosa (Merts; Yao, 1990) 

 

Caro morador, 

 A dengue, febre amarela urbana, chikungunya e Zika são doenças importantes 

transmitidas por mosquitos, sendo Aedes aegypti o principal transmissor desses vírus nas 

Américas. Com o objetivo de aprofundar os estudos envolvendo o controle destes insetos, 

será realizado um projeto de pesquisa com o objetivo de analisar a resistência destes 

mosquitos a dois inseticidas, visando melhorar as ações de controle. 

Dessa forma, pedimos que leia com atenção os itens abaixo com relação às etapas do 

projeto: 

01 – Do Estudo 

Esse estudo será realizado em cada zona da cidade de Manaus (Norte, Sul, Leste, Oeste, 

Centro-Sul e Centro-Oeste), onde alunos de mestrado do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia (INPA) e Agentes de Combate a Endemias da Prefeitura Municipal, devidamente 

identificados, visitarão as residências durante o trabalho de pesquisa. As casas visitadas 

receberão armadilhas para captura de ovos de Aedes aegypti. O monitoramento das 

armadilhas será semanal, por um período de cinco semanas, e após este tempo serão 

recolhidas e encaminhadas para o Laboratório de Controle Biológico e Biotecnologia da 

Malária e Dengue do INPA para a realização dos estudos. 

Esse estudo é uma parceria entre o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, 

Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas (FVS/AM) e a Secretaria Municipal 

de Saúde (SEMSA). 

02 – Das Armadilhas 

As armadilhas instaladas nas residências serão do tipo ovitrampa, especialmente 

desenvolvidas para a captura de ovos do mosquito transmissor da dengue. 

A armadilha é composta por um recipiente plástico de cor preta e formato circular, 

medindo 10 cm de diâmetro e 12 cm de altura, com capacidade de 500 mL. No interior da 

armadilha será adicionado uma palheta de madeira do tipo Duratree, marca Eucatex®, com cinco 

mm de espessura, 15 cm de comprimento por três cm de largura, colocadas verticalmente e uma 

solução que serve como atrativo para o mosquito, obtida a partir de capim colonião (Megathyrsus 

maximus Jacq) fermentado em água de torneira por 07 dias em temperatura ambiente. A armadilha 

é um método de monitoramento e controle de mosquitos, pois retira ovos do ambiente e não 

possui material tóxico que apresente risco à saúde de pessoas ou animais.  

Importante: deve-se evitar mexer na armadilha ou mesmo evitar que crianças e 

animais se aproximem para garantir o perfeito andamento do projeto. Somente os 
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pesquisadores responsáveis pela pesquisa, Agentes de Endemias ou Técnicos da Secretaria 

de Saúde farão a instalação e retirada das armadilhas. 

03 – Dos Responsáveis 

Qualquer dúvida em relação ao projeto ou relacionado às armadilhas, por favor, entre 

em contato com: William Ribeiro da Silva, Thamiles das Chagas Gonçalves, Dr. Wanderli 

Pedro Tadei ou Dra. Rosemary Aparecida Roque. 

04 – Da Declaração 

a) Declaro para os devidos fins que recebi informações a respeito do projeto, sendo 

estas explicitadas neste documento por mim assinado; 

b) Declaro que, para participar deste projeto, nenhum tipo de gratificação ou 

pagamento em dinheiro me foi oferecido, sendo de livre e espontânea vontade a minha 

participação e de minha família; 

c) Declaro que tenho o direito de me retirar desse estudo a qualquer momento, sem 

qualquer tipo de retaliação ou danos. 

d) Declaro que, uma vez lido e assinado o presente termo, cumprirei todas as 

recomendações com relação ao cuidado com as armadilhas. 

e) Comprometo-me a avisar aos responsáveis pelo estudo, qualquer problema com 

relação ao funcionamento das armadilhas. 

Local: Data: 

Nome do morador (legível): 

 

Assinatura do MORADOR: 

 

Assinatura do PESQUISADOR: 

Obrigado por sua participação!!!! 

 


