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OBJETIVOS 

1-Averiguar a longevidade dos mosquitos An. aquasalis 

frente a ação das concentrações 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, e 

5% de DMSO-Dimetil Sulfóxido.   

2-Selecionar a concentração controle mais adequada que 

mantivesse o mosquito vivo em quantidade que pudesse 

ser analisado. 

O numero de casos de malária vinha diminuindo até 2016 

(WHO, 2017), mas a partir de 2017 a incidência da doença 

voltou a crescer, inclusive nas Américas (OPAS, 2018), o que 

pode indicar falhas nos programas de controle. Por isso, a 

necessidade de encontrar métodos de controle alternativo é de 

suma importância, dentre esses métodos o uso de novos 

medicamentos ou substâncias bloqueadoras da transmissão.  

Substâncias extraídas de plantas estão sendo bem estudadas 

atualmente, por exemplo, Ampelozizyphus amazonicus, Piper 

peltatum, e P. umbellatum (FERREIRA-DA-CRUZ et al. 2000; 

ANDRADE NETO et al. 2008) já apresentaram atividade 

antiplasmodial. Entretanto, o efeito dos solvente, usados para 

diluir extratos ou substâncias sobre o fitness dos mosquitos 

vetores é desconhecido. O DMSO é bastante usado, mas não 

se sabe quais são as concentrações para manter o mosquito 

vivo. 

INTRODUÇÃO 

Durante as observações da longevidade de An. aquasalis e comparações feitas 

entre as concentrações de DMSO, foi observado que 1% seria a concentração 

que melhor se adequava, pois uma boa parte dos mosquitos permaneciam 

vivos por um período de mais de 15 dias na referida concentração (Gráficos: 1, 

2 e 3), o que significa tempo suficiente para estudar ação de extratos e 

substâncias no bloqueio de transmissão de Plasmodium vivax em An. aquasalis 

e servirá de controle negativo nos experimentos. Ressaltando-se que 1% de 

DMSO foi usado como controle nos experimentos com larvas de Culex 

quinquefasciatus por Alves (2017).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Seis grupos de 100 fêmeas de An. aquasalis foram separadas em seis copos  

telados para cada uma das diluições de DMSO a serem testadas.  

Os mosquitos foram alimentados por meio de seis alimentadores de vidro (Fig.1), 

coberto com parafilm ou pele de pinto, colocados sobre a tela de cada um dos 

copos.  

Os alimentadores foram interconectados por meio de um sistema de mangueiras 

de borracha, pequeno calibre. Este sistema (Fig.3), por sua vez estava 

conectado a um banho-maria a 36ºC. 

O sangue, após diluído em ependorff para cada diluição, foi transferido para 

cada um do alimentadores (Fig.2) com auxílio de pipetas Pasteur de vidro, 

identificadas de acordo com cada diluição previamente. 

Após isso, eram retirados os mosquitos que estavam completamente 

ingurgitados e colocados em gaiolas separadas de acordo com cada 

concentração testada e diariamente eram contados e retirados os mortos. 

Na sequência, os dados foram lançados em planilhas do Excel e programa 

estatístico Graph pad prism. 
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DO DMSO NO FITNESS DE Anopheles aquasalis COLONIZADO EM LABORATÓRIO. 

MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi realizado em Manaus (Amazonas), no 

insetário do Laboratório de Entomologia da Fundação 

Oswaldo Cruz-Instituto Leônidas e Maria Deane. 

Os mosquitos foram obtidos a partir da colônia 

estabelecida no laboratório. As larvas de Anopheles 

aquasalis  foram produzidas, criadas em bandejas de 

plástico e alimentadas com ração para peixe de aquário até 

a emergência dos adultos. 

Os mosquitos adultos foram alimentados com solução de 

açúcar a 10% e mantidos em condições de laboratório a 

26ºC – 28ºC e 70% a 80% de umidade relativa. 

O teste de tolerância de An. aquasalis ao Dimetil Sulfóxido-

DMSO foi conduzido em triplicata biológica e as 

concentrações testadas foram: 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, e 

5%. Doze horas antes do teste de tolerância, os mosquitos 

foram acondicionados em gaiolas e privados de açúcar. 
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Fig.1 Alimentador Fig.2 Alimentador com sangue 

Fig.3 Sistema de alimentação por membrana 
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