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MATERIAS E MÉTODOS

Em face do atual cenário de surtos e epidemias de arboviroses transmitidas
pelo Aedes aegypti Linnaeus, 1762 (Diptera: Culicidae), tais como a febre zika,
chikungunya e dengue, as estratégias de controle do vetor tem sido
intensificadas, especialmente com a utilização de inseticidas químicos. Todavia O
monitoramento da susceptibilidade a inseticidas em diferentes áreas do país é
uma estratégia importante para ampliar o conhecimento sobre os mecanismos
de resistência e para o controle dos níveis de infestação vetorial em âmbito local
(Braga & Valle, 2007).

No município de Mossoró o monitoramento entomológico realizado tem
indicado valores de LIRA (Levantamento Rápidos do Índice de Infestação do A.
aegypti) nos anos de 2014 (5,5), 2015 (4,6), 2016 (7,1) e 2017 (7,1) na faixa de
risco para epidemias.

Aliado as campanhas de mobilização popular na identificação e eliminação
dos criadouros, a prefeitura municipal realizada controle dos focos utilizando o
análogo do hormônio juvenil o pyriproxifen desde 2014. Esse regulador de
crescimento atua inibindo o desenvolvimento das características adultas do
inseto (por exemplo, asas, maturação dos órgãos reprodutivos e genitália
externa), mantendo-o com aspecto "imaturo" (ninfa ou larva) (Nascimento,
2017). Todavia a prefeitura não realiza rotineiramente ações de monitoramento
da eficácia de inseticidas. Assim sendo, o presente estudo objetivou verificar a
eficácia e poder residual do regulador de crescimento pyriproxifen armazenados
em diferentes condições, sobre os Aedes aegypti do município de Mossoró, Rio
Grande do Norte.

INTRODUÇÃO

A redução da eficácia do pyriproxyfen observada nos produtos armazenados acima
de 30 dias é preocupante, uma vez que o ciclo de visita e tratamento realizado no
município são superior a 60 dias.

Estudos adicionais devem ser realizados para verificar o efeito da elevação na
concentração do Pyriproxyfen ou indicar sua substituição por produto de maior
eficácia no combate ao inseto vetor da dengue, zika e chikungunya no município de
Mossoró.
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Figura 1. Efeito do tempo de armazenamento do pyriproxyfen sobre a mortalidade
de imaturos de Aedes aegypti do município de Mossoró-RN.

Tratamentos Mortalidade 

larvas (%)

Mortalidad

e total (%)

Emergência 

adultos (%)

Água 6,6 ± 7,6 10 ± 8,7 81,66  ± 2,8

Pyriproxyfen 36,6  ± 7,6 68,3 ± 7,6 0

Pyriproxyfen 30 dias laboratório 40  ± 10 63,3 ± 15,3 13,3  ± 23,6

Pyriproxyfen 30 dias sombreado 36,6 ± 5,7 76,7 ± 15,3 3,3  ± 5,71

Pyriproxyfen 30 dias ensolarado 80  ± 20 100 0

Pyriproxyfen 60 dias laboratório 51,6  ± 7,6 61,7 ± 2,9 18,3  ± 2,8

Pyriproxyfen 60 dias sombreado 58,3  ± 15,2 66 ± 7,6 8,3  ± 7,6

Pyriproxyfen 60 dias ensolarado 41,66  ± 2,8 53,3  ± 2,8 8,3 ± 2,8

Pyriproxyfen 90 dias laboratório 36,6 ± 2,8 68,3 ± 7,6 23,3 ± 10,4

Pyriproxyfen 90 dias sombreado 30 ± 5 50 ± 5 16,6 ± 2,8

Pyriproxyfen 90 dias ensolarado 38,3 ± 2,8 60 ± 5 20 ± 5

Figura 1. Efeito do tempo de armazenamento do pyriproxyfen sobre a
emergência de adultos de Aedes aegypti do município de Mossoró-RN.
*Significância estatística (p<0,05) ANOVA e teste t

Tabela 1. Mortalidade e emergência de adultos de Aedes aegypti submetidos ao
regulador de crescimento pyriproxyfen armazenados em diferentes condições e em
diferentes tempos.


