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METODOLOGIA 

O controle químico de vetores é considerado a melhor 
estratégia para a diminuição da incidência da Doença de 
Chagas e foi a utilização de inseticidas o que possibilitou a 
grande redução de novos casos agudos dessa enfermidade 
nas últimas décadas. Entretanto, a crescente detecção de 
populações de triatomíneos provenientes do campo 
resistentes aos diferentes grupos químicos de inseticidas é 
motivo de preocupação para os Programas de Controle. 
Assim, a compreensão dos mecanismos biológicos envolvidos 
com a resistência é de fundamental importância para o 
planejamento e manejo do uso de inseticidas. O objetivo 
desse trabalho é estudar as enzimas envolvidas na 
metabolização de inseticidas de duas populações de Triatoma 
infestans, uma resistente e outra susceptível à deltametrina.  
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Para a realização desse estudo foram utilizadas duas 
populações de  Triatoma infestans previamente 
caracterizadas quanto ao perfil de suscetibilidade à 
deltametrina: Tin 66, considerada suscetível e Tin 48, 
considerada resistente. Para a obtenção das amostras, ninfas 
de primeiro estádio com cinco dias de nascimento e em jejum 
foram maceradas individualmente em PBS contendo 0,1% de 
Triton X-100 e centrifugadas. O sobrenadante foi coletado e 
utilizado nos ensaios enzimáticos e na dosagem de proteínas 
totais. As enzimas α-esterase (α-EST), β-esterase (β-EST) e 
glutationa s-transferase (GST) foram ensaiadas utilizando-se 
os substratos alfa-naftil acetato, beta-naftil acetato e 
GSH/CDNB, respectivamente. Para α-EST e β-EST, após 
incubação de 30 minutos a 30oC foi adicionado uma solução 
contendo o corante Fast Blue e SDS para finalizar a reação e a 
leitura foi feita em espectrofotômetro a 570 nm. No caso da 
GST o ensaio enzimático  foi feito em modo cinético com 
leituras de 30 em 30 segundo a 340 nm. A dosagem de 
proteínas foi realizada através do método de Bradford ( 
1976).  Uma unidade de atividade enzimática (U) foi 
considerada como a quantidade de enzima capaz de produzir 
1 micromol de produto por minuto.            
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Ensaios enzimáticos/dosagem de proteínas 

Comparação entre as duas populações 

Quando a atividade enzimática total  foi avaliada (mU. inseto-

1), a colônia resistente apresentou maior atividade para as 
três enzimas se comparadas com a colônia suscetível (Figura 
02 – lado esquerdo). Porém, quando a atividade específica 
(mU. miligrama de proteína-1) foi analisada, a colônia 
suscetível apresentou atividade maior (Figura 02 – lado 
direito). Além disso, a dosagem de proteínas mostrou que 
insetos da colônia resistente apresentam quantidade maior 
de proteínas quando comparados com a colônia suscetível 
(Figura 2 – painel de baixo).        

 

 

Apesar de até o momento não ser possível correlacionar a 
resistência dessa população com um aumento da 
metabolização de inseticidas, não podemos descartar essa 
hipótese e ensaios para outras enzimas e utilizando insetos 
desafiados com deltametrina deverão ser realizados.   

 

 

Figura 2: Atividade enzimática (α-EST, β-EST, GST) e dosagem de proteínas para as 
populações Tin66 (suscetível) e Tin48 (resistente). Cada ponto representa um 
inseto.   

  

 

 

- Bradford, 1976. A rapid and sensitive method for the 
quantitation of microgram quantities of protein utilizing the 
principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry 7, 
72: 248-254. 

- Ministério da Saúde, 2006. Metodologia para quantificação 
de atividade de enzimas relacionadas com a  resistência a 
inseticidas em Aedes aegypti. Série A. Normas e Manuais 
Técnicos. Brasília/DF    

 

 

Figura 1: Esquema da metodologia.   

  

 

 


