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O maior mandamento da humanidade... 

 

 

...os Fariseus tendo sabido que Ele tinha feito calar a boca aos Saduceus, 

reuniram-se; - e um deles, que era Drº da Lei, veio Lhe fazer esta pergunta para O 

tentar: - Mestre, qual é o maior mandamento da Lei? – Jesus lhe respondeu: Amareis 

o Srº vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso 

espírito; é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante 

àquele: Amareis vosso próximo como a vós mesmos; – Fazei aos homens tudo o que 

quereis que eles vos façam; porque é a lei e os profetas; - Tratai todos os homens da 

mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem. 

 (São Mateus, 22:3-40; 7:12; São Lucas 6:31) 

 

 

O recomeço da história... 

 

 

...o próprio mundo se instala nos lugares, sobretudo nas grandes cidades, pela 

presença misturada, vinda de todos os quadrantes e trazendo consigo interpretações 

variadas e múltiplas que ao mesmo tempo se chocam e colaboram na produção 

renovada do entendimento e da crítica da existência. A globalização atual não é 

irreversível, agora que estamos descobrindo o sentido de nossa presença no planeta. 

Pode-se dizer que uma história universal e verdadeiramente humana, finalmente, esta 

começando. 

(Milton Santos, 2000) 
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RESUMO 

 

O uso intensivo e exclusivo do temephos para controle de larvas de Aedes aegypti no 
Brasil, desde 1996, levou ao aparecimento de populações de mosquitos resistentes a 
esse composto. Apesar disso, o produto continua sendo usado pelo governo, exceto 
nos locais de detecção da resistência, onde foi substituído por larvicidas biológicos. O 
conhecimento sobre a forma de desenvolvimento e reversão da resistência em campo, 
bem como os mecanismos que modulam sua manifestação, pouco avançou nos 
últimos anos, apesar destas informações serem necessárias para a elaboração de 
esquemas seguros de manejo da resistência. Este trabalho se propôs a avaliar, 
utilizando uma linhagem de A. aegypti resistente ao temephos, os mecanismos 
responsáveis, ao menos em parte, por esta resistência, a possibilidade de respostas 
cruzadas com outros inseticidas e a reversão à susceptibilidade a este composto, em 
diferentes situações que simulam a realidade em campo. Assim, diferentes gerações 
da linhagem de A. aegypti, Recife-Resistente, RecR (14ª e 17ª gerações) mantidas 
sob forte pressão de seleção ao temephos, foram utilizadas. Como controle, utilizou-se 
uma linhagem padrão de susceptibilidade, a Rockefeller. Ensaios in vivo com 
concentrações múltiplas do temephos foram realizados para calcular a CL50 e CL90 e 
definir a razão de resistência (RR) nas diferentes gerações da RecR. A 
susceptibilidade da RecR a outros inseticidas, como o regulador de crescimento 
pyriproxyfen e os adulticidas malathion (organofosforado), deltametrina e cipermetrina 
(piretróides) foi verificada através de bioensaios dose-resposta (DR) e dose- 
diagnóstica (DD). Para estudos preliminares dos mecanismos que conferem 
resistência, a atividade de enzimas associadas à detoxificação de inseticidas, como a 
glutationa S-transferase (GST’s), esterases (EST’s) α e β e oxidases de função mista 
(MFO’s), também foi analisada na RecR. Para o estudo da reversão da resistência 
foram estabelecidas três sublinhagens. Duas delas foram provenientes da 14ª geração 
da RecR (RecRF14), sendo que uma foi mantida sem exposição ao temephos 
(RecRev1) e a outra sem exposição e com introdução de 30% de indivíduos com baixa 
resistência (RecRev2). A terceira sublinhagem, proveniente da 17ª geração da RecR 
(RecRF17), além de não ter sido exposta contou com a introdução de 50% de 
indivíduos susceptíveis-Rockefeller (RecRev3), a cada nova geração. Os resultados 
demonstraram que a RecR, apesar de altamente resistente ao temephos, apresentou 
resposta alterada ao pyriproxyfen e à cipermetrina e susceptibilidade à deltametrina e 
ao malathion, o que revela a inexistência de resistência cruzada aos dois últimos 
compostos. Todas as enzimas, em especial as GST’s, mostraram atividade alterada 
nas fases adulta e larvária da RecRF17, exceto as MFO’s, portanto é possível sugerir 
o envolvimento do mecanismo metabólico na resistência ao temephos. Quanto à 
reversão da resistência, observou-se que cessada a pressão de exposição ao 
temephos, após nove gerações consecutivas, houve uma redução na RR90 de 14 
vezes (8,7) e 42 vezes (3,0) para RecRev1 e RecRev2, respectivamente. A RecRev3 
recuperou a susceptibilidade ao composto na F3. Estes resultados demonstraram uma 
queda drástica na RR nas três condições avaliadas, mas revelam que a resistência ao 
composto não regride rapidamente diante da simples interrupção de seu uso, como 
observado na RecRev1, que permaneceu com nível intermediário de resistência (RR= 
8,7). Por outro lado, os esquemas que tentaram simular condições de campo relativas 
à migração de indivíduos susceptíveis ou com baixa resistência mostraram-se mais 
eficientes na recuperação da susceptibilidade, revelando o caráter instável desta 
resistência. É possível sugerir, por fim, que a resistência ao composto é reversível e 
que métodos baseados na liberação de machos susceptíveis possam representar mais 
uma forma de manejar a resistência ao temephos em campo. 
 
Palavras-chave : Aedes, temephos, mecanismos de resistência, resistência cruzada. 



ABSTRACT 

 

The intensive and exclusive use of temephos to control Aedes aegypti larvae in Brazil, 
since 1996, led to the appearance of mosquito populations that are resistant to this 
compound. However, the government continues to utilize the product, except in places 
where resistance has been detected and where it has been substituted by biological 
larvicides. Studies on resistance evolution and reversion in the field, as well as its 
mechanisms, did not advance significantly in the past years, besides their importance 
in the development of safe resistance management programs. By utilizing an A. aegypti 
strain that is resistant to temephos, this work aimed at evaluating the mechanisms 
responsible, at least in part, for this resistance; cross resistance of this strain to other 
insecticides; and resistance reversal upon different conditions that simulate different 
field situations. For these experiments, individuals of A. aegypti Recife-Resistente 
strain (RecR), maintained for 17 generations under strong selective pressure to 
temephos, were utilized. As a control, the standard susceptible strain A. aegypti 
Rockefeller was used. In vivo assays using multiple concentrations of temephos were 
performed to calculate LC50 and LC90 and determine the resistance ratio (RR) in 
different RecR generations. RecR susceptibility to other insecticides, as the growth 
regulator pyriproxyphen, and the adulticides malathion (organophosphate), 
deltamethrin and cipermethrin (pirethroids) was verified through dose-response and 
diagnostic-dose bioassays. For preliminary studies on resistance mechanisms, the 
activity of enzymes involved in insecticide detoxification, such as glutatione S-
transferases (GST’s), esterases (EST’s) α and β and mixed function oxidases (MFO's), 
was also analyzed in RecR individuals. For studies on resistance reversal, three sub-
strains were established. Two of them originated from the 14ª strain of the RecR 
(RecRF14): the first was maintained without temephos exposure (RecRev1), and the 
other (RecRev2) was maintained without exposure and with introduction of 30% 
individuals presenting low resistance ratio. The third sub-strain (RecRev3), originated 
from the 17ª strain of the RecR (RecRF17), besides not being exposed to temephos, 
was complemented with 50% individuals from the susceptible strain Rockefeller, at 
each generation. Results demonstrated that RecR, although highly resistant to 
temephos, exhibit abnormal responses to pyriproxyphen and cipermethrin, was 
completely susceptible deltamethrin and malathion, which reveals the lack of cross 
resistance against these two finishing compounds. All enzymes, especially the GST’s, 
showed altered activity in F17 adults and larvae, except the MFO’s, thus it is possible 
to suggest the involvement of metabolic mechanisms in temephos resistance. In regard 
to resistance reversal, it was observed that after nine consecutive generations, there 
was a 14-fold (8.7) and 42-fold (3.0) reduction in RR in RecRev1 and RecRev2, 
respectively. RecRev3 recovered susceptibility to the compound in F3. These results 
demonstrated a drastic decrease in RR90 in the three simulated conditions, but 
revealed that resistance to this chemical do not regress rapidly if interrupting its use is 
the only strategy, and that reversal process not readly reversible, at the mere 
interruption of its use, as observed in RecRev1, which maintained an intermediate 
resistance level (RR= 8.7). On the other hand, the two strategies that simulated field 
conditions, with migration of susceptible individuals or ones possessing low resistance, 
showed to be more efficient on recovering susceptibility, indicating the unstable 
character of resistance. Finally, it is possible to suggest that resistance is reversible 
and methods based on the release of susceptible males may represent a way to 
manage temephos resistance in the field. 
 
Keywords : Aedes, temephos, resistance mechanisms, cross resistance, reversible 
resistance 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Dentre as mais de 3.000 espécies de mosquitos já identificadas, algumas 

delas, concentradas nos gêneros Aedes, Culex e Anopheles, apresentam importância 

médico-sanitária, podendo participar do ciclo de transmissão de doenças como 

malária, dengue, febre amarela, filarioses e encefalites (CONSOLI; OLIVEIRA, 1994; 

DEGALLIER et al., 2003)  

 

A dengue é hoje a arbovirose de maior repercussão em saúde pública no 

cenário mundial, representando um sério problema de ordem inter e multisetorial, 

sobretudo nas regiões tropicais, onde os determinantes ambientais associados aos 

sócio-econômicos, educacionais e culturais favorecem a proliferação de seu principal 

vetor, Aedes aegypti (STEIN et al., 2005). Estima-se que dois terços da população 

mundial viva em áreas infestadas por este vetor, onde circula pelo menos um dos 

quatro diferentes sorotipos virais (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4). A presença 

simultânea de mais de um sorotipo viral, a velocidade de propagação desta infecção 

entre as populações humanas e o fato de não haver uma vacina polivalente ampliam, 

ainda mais, as dificuldades de manter a doença sob controle (GUBLER; CLARK, 1995; 

STEIN et al., 2005). Por tais dificuldades, as estratégias de controle da dengue estão 

voltadas ao controle do vetor, elo considerado vulnerável na cadeia epidemiológica da 

doença (GUBLER; CLARK, 1995).  

 

Neste contexto, a vigilância entomológica desempenha papel fundamental no 

direcionamento das ações de controle e prevenção da doença (STEIN et al., 2005). É 

função desta vigilância eleger indicadores entomológicos e sócio-ambientais que 

permitam monitorar a densidade populacional do vetor, identificar e caracterizar seus 

criadouros e sua distribuição nos espaços urbanos, estabelecer e avaliar as ações de 

controle do mosquito e prover informações necessárias às campanhas educativas, 

sobretudo no que diz respeito a eliminação de criadouros do mosquito 

(SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS, 1997).  

 

Um aspecto considerado relevante para o sucesso dos programas de controle 

de insetos vetores é o acompanhamento da susceptibilidade e efetividade de controle 

dos inseticidas químicos e/ou biológicos usados na rotina dos programas, visto que a 

resistência pode levar a falhas no controle populacional da espécie-alvo (BRAGA et 

al., 2004; LIMA et al., 2003; MACORIS et al., 1999). 
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Resistência é a capacidade de uma linhagem de insetos suportar doses de 

agentes tóxicos que seriam letais para a maioria dos indivíduos susceptíveis numa 

população ou geração da mesma espécie (BISSET, 2002). A resistência tem base 

genética e é, portanto, herdada, sendo favorecidamente selecionada sob pressão de 

exposição (BISSET, 2002). Os genes associados à resistência são geralmente raros e 

suas freqüências alélicas aumentam depois de uma pressão de seleção prolongada, à 

proporção que os indivíduos com alelos susceptíveis vão diminuindo nas populações 

expostas (BISSET, 2002; BROWN, 1986). Populações naturais de Aedes, Culex e 

Anopheles, resistentes a uma ou mais classes de inseticidas químicos, estão 

constantemente sendo identificadas a nível mundial (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 

SAÚDE, 1992). Um agravante a esta situação é o uso intensivo de compostos 

químicos sintéticos, sobretudo organofosforados e piretróides, sem esquemas de 

rotatividade com outros agentes de controle, o que têm favorecido a dispersão da 

resistência (BRAGA et al., 2004; LIMA et al., 2003; MACORIS et al., 1999). Os 

primeiros registros de resistência aos organofosforados e carbamatos em A. aegypti 

foram referidos em 1960 (FOX; GARCÍA-MOLA, 1961). A partir deste momento 

estudos comprovaram a resistência a outros inseticidas, inclusive ao temephos, o 

larvicida mais utilizado para controle do A. aegypti no mundo (BISSET et al., 2001; 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1986; RODRIGUEZ et al., 2001).  

 

Outro problema relacionado à resistência é o conceito de resistência cruzada, 

definido quando um único mecanismo confere resistência a inseticidas pertencentes 

ou não a uma mesma classe química, como é o caso das fosfotriesterases, que 

conferem resistência a diferentes inseticidas dentro dos organofosforados, ou a 

inseticidas de diferentes classes, como é o caso do gene Kdr, que confere resistência 

ao DDT (dicloro-difenil-tricloro-etano) e aos piretróides (BISSET et al., 2001; 

RODRÍGUEZ et al., 2002). Há diferentes mecanismos de resistência já caracterizados 

para insetos e, no caso dos organofosforados, a resistência está ligada, 

primariamente, à superprodução de esterases não específicas, que seqüestram a 

molécula do inseticida ou a detoxificam antes que a substância alcance seu sítio-alvo 

(RODRÍGUEZ et al., 2002). 

 

A reversão da resistência pode acontecer pela migração de indivíduos 

susceptíveis, reduzindo nos próximos cruzamentos a frequencia dos genes ligados à 

resistência, como já fora registrada em populações naturais de simulídeos na África, 

quando o fator ou fatores gênicos e/ou bioquímicos implicados com a resistência 

voltaram à condição inicial de susceptibilidade (CAMPOS; ANDRADE, 2002; 
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MOLYNEUX, 1995; ROUSH; McKENZIE, 1987). Outra forma de reversão esta 

associada a prováveis custos biológicos implicados à manutenção dos genes 

associados à resistência em linhagens resistentes quando retirada a pressão de 

exposição ao inseticida (MELO-SANTOS et al., 2010). 

 

Os resultados do monitoramento da susceptibilidade das populações de 

naturais de A. aegypti aos inseticidas químicos empregados no Programa Nacional de 

Controle da Dengue (PNCD), demosntram que a resistência ao organofosforado 

temephos e a diferentes piretróides está disseminada no país (MACORIS et al., 1995; 

MACORIS et al., 2007). A continuidade de uso destes compostos pode estar 

comprometida e dependente de informações que caracterizem os mecanismos 

responsáveis pela resistência e sua dinâmica em populações de campo (MARTINS et 

al., 2008). Diante do contexto, este trabalho teve como proposta verificar diferentes 

situações no processo de evolução, caracterização e reversão da resistência ao 

temephos, utilizando uma linhagem resistente, selecionada em laboratório. Além de 

analisar a possibilidade de respotas cruzadas com outros inseticidas, com o objetivo 

de dsiponibilizar informações úteis ao desenvolvimento de contramedidas apropriadas 

ao manejo da resistência no âmbito do PNCD. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEITUAL  
 
 
2.1 Dengue, um grande problema para a saúde pública  
 
 

A dengue é uma doença infecciosa, febril aguda, classificada atualmente pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) como negligenciada, podendo-se apresentar 

sob uma das seguintes formas clínicas: dengue clássica e dengue severa (Febre 

Hemorrágica e Síndrome do Choque), causadas por qualquer um dos quatro sorotipos 

do vírus Dengue (gênero Flavivirus, família Flaviviridae), denominados DENV-1, 

DENV-2, DENV-3 e DENV-4 (CONSOLI; OLIVEIRA, 1994; HALSTEAD, 2008).  

 

Há relatos na literatura médico-sanitária de que os primeiros registros da 

dengue clássica ocorreram na Ilha de Java (Jakarta) e no Egito, ambas em 1779, e na 

Filadélfia – Estados Unidos das Américas (EUA), em 1780 (TEIXEIRA; BARRETO, 

1996). Durante anos esta doença foi considerada benigna e, somente após a Segunda 

Guerra Mundial, ocorreram surtos de febre hemorrágica severa que posteriormente 

foram identificados como uma de suas formas clínicas (TEIXEIRA; BARRETO, 1996). 

O primeiro relato da forma hemorrágica descrito nas Filipinas, em 1953, foi confundido 

com a febre amarela e com outras arboviroses (TEIXEIRA; BARRETO, 1996). Em 

1958, com a epidemia de Bangkok (Tailândia), esta febre hemorrágica foi descrita 

como dengue (TEIXEIRA; BARRETO, 1996). Através do diagnóstico retrospectivo, se 

aceita hoje que os primeiros registros da dengue hemorrágica tenham ocorrido na 

Grécia em 1927/1928, com grande incidência e alta letalidade (TEIXEIRA; BARRETO, 

1996). Iniciada no sudeste asiático, a pandemia intensificou-se nas ultimas décadas, 

com a rápida expansão e distribuição geográfica dos sorotipos virais e de seus vetores 

(TEIXEIRA; BARRETO, 1996).  

 

Nas Américas, em 1827, registrou-se uma epidemia da forma clássica da 

doença, mais especificamente no Caribe (GOMEZ-DÁNTES, 1991; GUBLER; TRENT, 

1994). Entre 1881 e 1922 houve uma expansão geográfica na área de transmissão 

desta epidemia que atingiu toda a região do Caribe e Sul dos EUA, com tendência 

crescente ao aparecimento das formas hemorrágicas, fato que foi, em parte, atribuído 

a circulação simultânea de um ou mais sorotipos virais em um mesmo ambiente e em 

outra, pela situação imunológica dos pacientes (GOMEZ-DÁNTES, 1991; GUBLER; 

TRENT, 1994; HALSTEAD, 2008). A OMS estima que aproximadamente 50 a 80 

milhões de pessoas se infectam anualmente dentre os países providos dos vetores e 

demais determinantes à doença, onde cerca de 20 mil vêm a óbito em conseqüência 
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da dengue, o que indica elevada morbidade e alta mortalidade (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DE SAÚDE, 2002).  

 

A primeira ocorrência da dengue no Brasil data de 1846 (Rio de Janeiro - RJ, 

Bahia - BA, Pernambuco - PE e Paraná - PR) (MARZORCHI, 1994). Em 1981/82, 

registrou-se a primeira epidemia documentada clínica e laboratorialmente (Boa Vista, 

Roraima - RR) (MARZORCHI, 1994). Em fins dos anos 80 (século XX) observou-se 

aumento no percentual de casos de dengue com complicações, crescente número de 

infestação pelo vetor e aparecimento de epidemias da doença em pequemos 

municípios nos interiores, principalmente nas regiões Sudeste e Nordeste (SE e NE) 

(MARZORCHI, 1994). As epidemias de dengue ressurgiram no Brasil a partir da 

introdução do DENV-1, no RJ em 1986, o que também aconteceu nos anos 

subsequentes em São Paulo - SP, Minas Gerais - MG, BA, Alagoas - AL, PE e Ceará 

– CE (NOGUEIRA et al., 1989). Em 1990, surgiram os primeiros registros da forma 

hemorrágica no RJ, onde foi detectada, na ocasião, a presença do DENV-2 

(NOGUEIRA et al., 1990). As epidemias ocorrem em 25 dos 27 Estados brasileiros, 

onde a circulação viral ocorre em cerca de 3.000 dos 5.630 municípios da Federação 

(FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2007; SCHATZMAYR, 2000).  

 

A dengue acomete, no Brasil, cerca de 550 mil pessoas anualmente, as quais 

necessitam de hospitalização e afastamento de suas atividades rotineiras, causando 

gastos com a saúde pública e impactos na economia nacional (SECRETARIA DE 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2009). Espera-se que o perfil epidemiológico da doença 

agrave-se nos próximos anos, em função do esgotamento no estoque de indivíduos 

susceptíveis nas populações humanas dos grandes centros urbanos, os quais já vêm 

sendo constatados por inquéritos soro-epidemiológicos (TEIXEIRA; GUERRA, 1999; 

VASCONCELOS et al., 1998; VASCONCELOS et al., 1999). Associado a este fato, o 

DENV-3 foi isolado no final de 2000, no RJ de onde se dispersou para os demais 

Estados e poderá influenciar no aumento dos casos hemorrágicos da doença 

principalmente em menores de 15 e maiores de 65 anos (imunologicamente mais 

vulneráveis) (NOGUEIRA et al., 2001). Este acometimento levará esta arbovirose a ser 

classificada também como uma doença pediátrica e geriátrica, como já acontece em 

algumas localidades da Ásia (NOGUEIRA et al., 2001; SCHATZMAYR, 2000).  

 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) demonstram 

relações inversamente proporcionais para as situações de: população humana com 

água e esgotamento sanitário canalizados, com coleta de resíduos sólidos (ao menos 
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três vezes/semana), assistida pelo Programa de Saúde da Família e/ou Núcleo de 

Assistência à Saúde Familiar (PSF e/ou NASF) e baixa incidência e prevalência da 

doença; e diretamente proporcional no caso das populações humanas desassistidas 

pelos serviços acima citados, o que resulta em alta incidência e prevalência da doença 

(FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2007). 

 

2.2 Mosquitos vetores da dengue 

  

As principais espécies de mosquito que podem participar dos ciclos de 

transmissão da dengue são Aedes (stegomya) aegypti Linnaeus, 1762 e Aedes 

(stegomya) albopictus Skuse, 1894 (Fig. 1 A e B) (CONSOLI; OLIVEIRA, 1994). Estas 

espécies são colonizadoras de habitats instáveis, cuja estratégia de sobrevivência 

consiste no rápido crescimento populacional, garantido pela elevada fecundidade 

combinada ao curto ciclo de desenvolvimento (CONSOLI; OLIVEIRA, 1994). Embora 

esteja amplamente disseminado, ainda não há evidências da participação do A. 

albopictus na transmissão do vírus Dengue no Brasil, como já foi demonstrado em 

outros países, sendo considerado vetor em potencial (DEGALLIER et al., 2003). A. 

aegypti, por sua vez, é considerado vetor responsável pela manutenção da 

transmissão da dengue no Brasil, onde também é o principal vetor da febre amarela 

urbana (DEGALLIER et al., 2003).  

 

               
Figura 1 - Fêmeas de: A) Aedes aegypti e B) Aedes albopictus. Fonte: 
www.mundoeducacao.com.br/doencas/o-mosquito-dengue.htm. 
 
 

A. aegypti é um díptero pertencente à família Culicidae, originário do continente 

africano, identificado pela primeira vez no Egito, encontrado em regiões tropicais e 

subtropicais do mundo (FORATTINI, 1962). É um mosquito adaptado ao ambiente 

urbano, extremamente domiciliado, cujas fêmeas são hematófagas, de hábito 

alimentar diurno e realizam repasto sanguíneo preferencialmente em humanos, o que 

revela seu elevado grau de antropofília (FORATTINI, 1962). Assim como os machos 

dessa espécie, as fêmeas também ingerem néctar e carboidratos de frutos 

amadurecidos (FORATTINI, 1962). O repasto sanguíneo está relacionado à maturação 

dos ovos, os quais são depositados em criadouros variados, representados por 

A B 
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recipientes artificiais, abandonados pelo homem a céu aberto e preenchidos por águas 

da chuva (Fig. 2 A-B), ou os utilizados pelos mesmos para armazenamento de água 

potável (Fig. 2 C-E), ou ainda os criadouros naturais, tais como: bromélias, internódios 

de bambus, dentre outros (Fig. 2 F-H) (CONSOLI; OLIVEIRA, 1994; FORATTINI, 

1962). A má qualidade dos serviços de abastecimento d’água, assim como os de 

coleta de resíduos sólidos, principalmente em áreas urbanas é responsável por até 

90% dos recipientes, classificados como criadouros artificiais para A. aegypti no Brasil 

(CONSOLI; OLIVEIRA, 1994).  

 

O ciclo de vida dos mosquitos compreende os estágios de ovo, larva (quatro 

estádios: L1, L2, L3 e L4), pupa e adulto (Fig. 3 A a D). Este ciclo pode se completar em 

intervalos de 17 dias, em localidades onde as condições de temperatura variam em 

torno de 26 οC ± 2, tal como às encontradas na região NE do Brasil (BESERRA; 

CASTRO-JÚNIOR, 2008; CONSOLI; OLIVEIRA, 1994; FORATTINI, 1962). Condições 

ambientais, tais como: temperatura, umidade relativa do ar, precipitação pluviométrica 

e ocupação do espaço geográfico pela população humana desempenham papel 

importante na distribuição da dengue, principalmente pelo fato do A. aegypti ter-se 

adaptado aos ambientes urbanos brasileiros (CONSOLI; OLIVEIRA, 1994). 

 

 

 
Figura 2 – Exemplos de criadouros potenciais para o desenvolvimento das formas jovens de 
Aedes aegypti: A) pneus, B) garrafa plástica e copo descartável, C) caixa d’ água sem tampa, 
D) tonel com tampa inadequada, E) piscina em desuso, F) bromélia, G) internódios de bambus 
e H) ocos em palmeiras. 
Fonte:www.fiocruz.br/ccs/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1751&sid=9&tpl=printerview. 
 

             
Figura 3 - Ciclo biológico do mosquito Aedes aegypti: A) ovos, B) larvas e pupas, C) adulto 
(fêmea alimentando-se de sangue). Fonte: 
www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=599&sid=32. 

 

A B C

A B C D 

E F G H 
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A. aegypti foi introduzido no Brasil durante o período colonial, provavelmente 

devido ao tráfico negreiro (TEIXEIRA; BARRETO, 1996). A campanha continental de 

combate à febre amarela iniciada nas Américas, na década de 40, levou a sua 

erradicação no território brasileiro por duas vezes (1955 e 1973) (TEIXEIRA; 

BARRETO, 1996). A presença desta espécie em países vizinhos, a descontinuidade 

das ações de controle e a inexistência da vigilância entomológica, voltadas a esta 

espécie, colaboraram para sua re-introdução no país em 1975, em Salvador – BA, de 

onde se dispersou rapidamente para outros Estados (TEIXEIRA; BARRETO, 1996). 

 

2.3 Controle de mosquitos vetores 

 

Práticas para o controle de insetos são antigas, há conhecimento de seu uso na 

China 2.000 anos a.C., para o enfrentamento às pragas agrícolas (RETNAKARAN et 

al., 1985). Com a descoberta, no fim do século XIX, de que determinadas espécies de 

insetos e outros artrópodes eram responsáveis pela transmissão de certas doenças, 

teve inicio o pensamento de controle da transmissão associado ao combate aos 

vetores (ROZENDAAL, 1997). Os primeiros programas de controle de vetores 

baseavam-se em medidas físicas e na aplicação de óleos ou de Verde Paris (mistura 

de arsênico e cobre) nos criadouros (ROZENDAAL, 1997). Ainda hoje, a prevenção de 

algumas doenças transmissíveis depende do controle vetorial para bloquear ou reduzir 

a transmissão, minimizar a ocorrência de surtos, epidemias e altas taxas de morbidade 

e mortalidade (BRAGA et al., 1999). Uma estratégia de manejo que seja efetiva e 

integrada no controle de vetores não depende da utilização de apenas um método, 

mas de um conjunto de medidas alternativas, variadas e diversificadas passíveis de 

adequações às realidades locais, o que permitirá sua execução de forma planejada, 

unificada e seletiva (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2007; 

SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS, 2001). Atualmente, os 

componentes para tal medida estratégica incluem as vigilâncias (ambiental, 

entomológica e epidemiológica), os controles (biológico, físico e químico) e o 

monitoramento da resistência a inseticidas químicos (ROSE, 2001; 

SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS, 1993). 

 

O controle físico tem se limitado na maioria dos programas, unicamente à 

eliminação de resíduos sólidos de natureza variada, considerados criadouros 

potenciais para formas jovens do mosquito, sobretudo os descartáveis, ou na vedação 

quase sempre inadequada dos reservatórios destinados ao armazenamento d’água 

para uso doméstico (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2007; 
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SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS, 2001). O controle químico é o 

método mais utilizado para o controle de vetores e se baseia na aplicação de 

inseticidas (substâncias químicas) nos locais de criação da espécie-alvo, em suas 

proximidades ou nos locais de abrigo e repouso, em doses previamente determinadas 

para as diferentes técnicas, espécies-alvo e equipamentos de aplicação (CHAVASSE; 

YAP, 1997; SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS, 1993). Este 

método não apresenta seletividade e pode levar a impactos ambientais negativos, a 

danos à saúde da população e dos trabalhadores que o manuseiam quando utilizados 

por períodos prolongados, sem que haja esquemas de rotatividade com outros 

métodos (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2007).  

 

Os produtos químicos são utilizados em: A) tratamento focal - recipientes que 

contenham e/ou possam vir a conter água em seu interior, onde as formas jovens do 

mosquito possam se desenvolver, nesta modalidade o inseticida mais utilizado é o 

organofosforado temephos (CHAVASSE; YAP, 1997; FUNDAÇÃO NACIONAL DE 

SAÚDE, 2007; SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS, 1993); B) 

tratamento perifocal (Fig. 4 – A) - aplicação de adulticidas de efeito residual sobre a 

superfície externa ao redor de recipientes, potenciais criadouros, em locais 

considerados estratégicos como: ferros-velhos, cemitérios, borracharias, terrenos 

abandonados e depósitos de materiais da construção civil (Fig. 5 - A). Neste 

tratamento os inseticidas mais empregados são os organofosforados (malathion e 

fenitrothion) e os piretróides (permetrina, cipermetrina e deltametrina) (CHAVASSE; 

YAP, 1997; FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2007; SUPERINTENDÊNCIA DE 

CONTROLE DE ENDEMIAS, 1993) e C) nebulização espacial – tratamento dos 

ambientes, através de máquinas que são acopladas a portáteis (tipo motor-mochila) ou 

a viaturas, que lançam o produto em gotículas em ultra baixo volume (UBV), é 

conhecido popularmente por fumacê, seu alvo é o inseto adulto e é recomendado para 

bloqueio de transmissão e circulação viral, em surtos epidêmicos da doença (Fig. 5 - 

B) (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2002; SUPERINTENDÊNCIA DE 

CONTROLE DE ENDEMIAS, 1992). 

 

       
Figura 4 - Exemplo de áreas consideradas pontos estratégicos para criadouros potenciais de 
Aedes aegypti: A) ferros-velhos, B) cemitérios, C) borracharias e D) terrenos baldios. Fonte: 
www.es.gov.br/site/noticias/show.aspx?noticiaId=99689181. 

A B C D 
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Figura 5 - Formas de aplicação de inseticidas químicos para o controle de formas adultas de 
Aedes aegypti: A) perifocal, portáteis acoplados em motor-mochila, B) viaturas (fumacê). Fonte: 
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2007. 
 
 
2.3.1 Inseticidas químicos   

 

Há relatos do uso de substâncias químicas no controle de insetos desde 2.500 

a.C., quando povos sumérios já utilizavam compostos sulfúricos e em 1.200 a.C. 

quando os chineses utilizavam compostos arsênicos e mercúrio como inseticidas 

(BECKER, 2003). O uso de inseticidas de origem sintética é uma das metodologias 

mais adotadas no controle de vetores em saúde pública e tem como um avanço o 

desenvolvimento, no século XX, de formulações que permitem a permanência dos 

princípios ativos por períodos prolongados, característica esta conhecida por ação, 

efeito e/ou poder residual, o que foi “Segredo de Estado” para determinados países 

durante a Segunda Guerra Mundial (ROSE, 2001). Os inseticidas pertencem a 

diferentes grupos químicos e podem ser classificados como: de 1ª geração 

(arsênicos), 2ª geração (organoclorados, organofosforados, carbamatos e piretróides) 

e 3ª geração (reguladores de crescimento dos insetos), sendo os de 2ª geração os 

mais empregados na agricultura e saúde pública (BECKER, 2003). 

 

2.3.1.1 Organoclorados - Os elementos que compõem a base estrutural dos 

inseticidas desta classe são carbono, hidrogênio e cloro, classificados em quatro 

grupamentos: difenil-alifáticos (mais antigo), hexaclorociclohexanos, ciclodienos e 

policloroterpenos (BECKER, 2003). Foram desenvolvidos durante a Segunda Guerra 

Mundial para proteção contra malária, tifo exantemático, febre amarela e outras 

enfermidades transmitidas por insetos, o que levou o suíço Paul Muller, em 1948, a 

receber o Prêmio Nobel de Medicina pela descoberta da funcionalidade DDT (WARE, 

2000).  

 

2.3.1.2 Organofosforados - Todos os inseticidas que compõem esta classe 

apresentam como base a molécula de fósforo, e estão divididos nos subgrupos: 

alifáticos (malathion, vapona, vidrin, etc.), derivados de fenil (etil e metil parathion, 

A B 
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fenitrothion, dentre outros) e heterocíclicos (clorpiriphos, clorpiriphos-metil, temephos, 

etc.) (PALCHICK, 1996). Desenvolvidos na década de 40 (século XX), foram os 

primeiros a substituir os representantes do grupo dos organoclorados, tendo sido, ao 

longo das décadas subseqüente e até os dias atuais, amplamente utilizados na saúde 

pública (PALCHICK, 1996). Entre os mais utilizados para o controle de vetores estão 

os adulticidas malathion e fenitrothion, aplicados de forma espacial em UBV e o 

larvicida temephos aplicado diretamente na água dos criadouros dos mosquitos 

(CHAVASSE; YAP, 1997). O temephos - 0,0’-(thiodi-4-1-phenylene) 0,0,0,0-tetramethy 

phosphorothioate é heterocíclico, considerado de baixa toxicidade e alta persistência, 

apresentado em formulações de lenta liberação que favorecem sua fixação às paredes 

dos recipientes, sendo o único desta classe liberado para uso em água potável 

(CHAVASSE; YAP, 1997; FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 1996; 

ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE, 1995). Um dos produtos comerciais à 

base de temephos mais conhecidos e aplicados em campo é o Abate®, uma 

formulação em grânulos de areia, contendo de 1% a 5% do princípio ativo (BECKER, 

2003).  

 

2.3.1.3 Carbamatos - São inseticidas derivados do ácido carbâmico, descobertos no 

fim da década de 50 (século XX) (BECKER, 2003). Apresentam baixo poder residual, 

alta toxicidade, amplo espectro de ação e por serem solúveis em água, atuam de 

forma sistêmica nos vegetais, onde podem se acumular (WARE, 2000). Os mais 

comuns dentre esta classe são: propoxur e carbaril (MARICONI et al., 1999; 

PALCHICK, 1996; WARE, 2000). 

 

2.3.1.4 Piretróides - Foram sintetizados a partir de estudos que procuravam modificar 

a estrutura química das piretrinas naturais, extraídas das flores do Chrysanthemum 

rariaefolium (HEMINGWAY et al., 2004). Amplamente empregados em programas de 

controle de vetores, representam hoje 25% do mercado financeiro dos inseticidas 

químicos no mundo, são bastante ativos (mesmo em pequenas doses), não 

cumulativos e apresentam efeito desalojante (PALCHICK, 1996). São neurotóxicos 

para insetos, pois afetam as células nervosas, estimulando-as a produzirem descargas 

repetitivas, que levam à hiperexcitabilidade, falta de coordenação e paralisia, não 

necessariamente seguida de morte (PALCHICK, 1996). Essa manifestação levará os 

indivíduos a apresentarem efeito de queda brusca já nos primeiros instantes em 

contato com o inseticida, sendo por este motivo conhecido como efeito nocaute 

(knockdown) (PALCHICK, 1996).  
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2.3.1.5 Reguladores do crescimento de insetos (Insect Growth Regulator – IGR’s) - 

São compostos sintéticos capazes de interferir em processos bioquímicos e 

fisiológicos específicos dos artrópodes, tais como: reprodução, sistema endócrino, 

ecdise (muda) e na formação do exoesqueleto de quitina (SLAMA, 1972). Os mais 

utilizados no controle de mosquitos estão no grupo das benzoil-fenil-uréias (BPU’s – 

inibidores de síntese de quitina) e dos análogos do hormônio juvenil (AHJ’s) 

(MARICONI et al., 1999). Entre os inibidores da síntese de quitina, o diflubenzuron e o 

triflumuron são os mais utilizados e ambos são recomendados e aprovados pela OMS 

para uso em água potável (CHAVASSE; YAP, 1997; MARTINS et al., 2008). Da 

mesma forma, o methoprene e o pyriproxyfen são os AHJ’s mais conhecidos e agem 

sobre o desenvolvimento dos insetos, inibindo a passagem dos indivíduos expostos 

aos mesmos à fase adulta (CHAVASSE; YAP 1997; MIAN, 1982). O methoprene, 

isopropil (2E, 4E -11-metoxi-3,7,11-trimetil-2,4-dodecadienoato) é um dos mais antigos 

AHJ’s, também recomendado pela OMS no combate ao A. aegypti (BRAGA et al., 

2005; CHAVASSE; YAP, 1997).  É sabido que os IGR’s são candidatos potenciais ao 

manejo da resistência aos inseticidas químicos tradicionais, porém já há indícios de 

resistência a esses compostos, relacionando-a a alterações nas MFO’s, detectadas, 

principalmente, na Musca domestica (BRAGA et al., 2005; BROGDON; McALLISTER, 

1998; CERF; GEORGHIOU , 1974; KOTZE; SALES; BARCHIA, 1997; ZHANG; 

HARADA; SHONO, 1998). 

 

2.4 Resistência aos inseticidas químicos 

 

 Os inseticidas químicos têm sido largamente utilizados, seja na agricultura, 

agropecuária ou na saúde pública (BROWN, 1986). Seu uso contínuo provocou o 

aparecimento de populações resistentes, o que ocasionou sérios problemas no 

controle e manejo de insetos vetores de doença (GEORGHIOU,1986). Na década de 

80 (século XX), cerca de 500 espécies de insetos já eram classificadas como 

resistentes a um ou mais pesticidas (GEORGHIOU, 1990). O número de espécies de 

insetos com importância para a saúde pública resistentes a inseticidas cresceu de 2 

em 1946 para 198 em 1990 (GEORGHIOU; LAGUNES-TEJEDA, 1991). Populações 

naturais de insetos, ácaros e outros artrópodes podem apresentar uma proporção de 

indivíduos que possuam alelos que lhes confiram genótipo resistente a determinado 

produto químico (BROWN, 1986; GEORGHIOU, 1983). Contudo, linhagens resistentes 

podem ser selecionadas como resultado do uso contínuo de dado pesticida, através 

da eliminação de indivíduos susceptíveis, aumentando a freqüência quantitativa no 

número de indivíduos com alelos que lhes confiram resistência, os quais serão 
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selecionados por estarem mais aptos a esta situação e capazes de passarem esses 

alelos a seus descendentes nas próximas gerações (BROWN, 1986; FARNHAM et al., 

1987; GEORGHIOU, 1983). 

 

A resistência já foi detectada em campo para as classes de compostos 

inseticidas comumente utilizadas, embora muito desses achados possam ser 

conseqüências da resistência cruzada a certos inseticidas (BISSET, 2002). Considera-

se que a resistência cruzada esteja atuando sob uma população quando um único 

mecanismo confere resistência a mais de um inseticida pertencentes ou não à mesma 

classe química (BISSET, 2002; RODRÍGUEZ et al, 2003). A resistência cruzada 

negativa tem ocorrido em raros casos, onde se observa que quando a resistência a um 

inseticida A se desenvolve, a população aumenta sua susceptibilidade a um inseticida 

B, ambos pertencentes à mesma classe química (BISSET, 2002). Há ainda a 

resistência múltipla, esta é mais complexa e se dá quando dois ou mais mecanismos 

de resistência para um mesmo inseticida estão presentes e operantes em um 

indivíduo, o que leva ao surgimento de uma população de insetos muito mais 

resistente do que aquelas que apresentam os níveis de resistência conferidos por 

mecanismos de forma dependentes, tornando o controle dessas populações com uso 

predominantemente de inseticidas químicos ainda mais dificultoso (BECKER, 2003; 

BISSET, 2002).  

 

Lacunas na operacionalização das campanhas de controle integrado ou de 

erradicação de vetores tornam difícil separar ou atribuir o peso que a resistência tem 

sobre as falhas no controle (BRAGA; VALLE, 2007). As questões operacionais vão 

desde o treinamento eficiente das equipes envolvidas no trabalho de campo até as 

mudanças e peculiaridades ambientais de cada região (BRAGA; VALLE, 2007). A 

crescente elevação nos níveis de resistência em indivíduos de populações antes 

susceptíveis leva a dispersão desse processo para populações de outras áreas 

geográficas (GEORGHIOU, 1983; GEORGHIOU et al., 1987; MACORIS, et al., 2003). 

Historicamente, têm-se relatado novas espécies resistentes aos inseticidas mais 

comumente comercializados e a descoberta de novos casos de resistência para os 

inseticidas mais modernos, muito deles ainda nem utilizados massivamente em 

programas de campo (HEMINGWAY; MIYAMOTO; HERATH 1990; HEMINGWAY et 

al., 2004).  

 

Fatores genéticos, como a migração, por exemplo, podem levar a alterações no 

status de susceptibilidade das populações de mosquitos sob monitoramento 
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(GEORGHIOU; TAYLOR, 1977). Outros, tais como: quantidade de inseticida aplicado 

em determinada área, duração da pressão de exposição a tal composto também têm 

impacto sobre a resistência (BISSET, 2002; GEORGHIOU; TAYLOR, 1977). A 

influência de eventos de migração ocorre geralmente de duas maneiras: 1) quando 

indivíduos susceptíveis oriundos de áreas não tratadas invadem áreas tratadas onde a 

resistência está disseminada, e o cruzamento entre estes indivíduos favorece a 

diminuição dos níveis de resistência, por aumentar a freqüência dos alelos 

susceptíveis ou 2) quando indivíduos resistentes “fugindo” da pressão de controle em 

áreas tratadas adentram áreas não tratadas, passando para as populações naturais aí 

presentes os alelos que conferem resistência (BISSET, 2002). É provável que parte 

das populações naturais em campo esteja sob influência de tais eventos o que vêm a 

dificultar ainda mais os programas de controle (BISSET, 2002; GEORGHIOU; 

TAYLOR, 1977). 

 

2.5 Métodos para detecção da resistência a insetici das 

 

A resistência aos inseticidas químicos depois de detectada pode ser monitorada 

e estudada em diferentes níveis, os quais vão desde a caracterização de alteração no 

status de susceptibilidade qualitativa e quantitativamente até as análises moleculares 

dos genes, com a visualização bioquímica de suas expressões (FERRARI, 1996).  

 

As técnicas de detecção e quantificação utilizadas em programas de vigilância a 

nível mundial estão divididas da seguinte maneira: A) bioensaios – pode ser realizada 

através do uso de duas metodologias: 1ª) dose diagnóstica (DD) - dose única, 

ajustada para determinado inseticida, a qual deverá apresentar efeito letal aos 

indivíduos susceptíveis, classifica apenas qualitativamente os indivíduos em 

susceptíveis ou resistentes, poderá ser aplicada na água para os estágios aquáticos 

dos mosquitos (larvas e/ou pupas) (BROGDON, 1989), e/ou em papéis ou garrafas, 

quando o inseticida testado age no estágio adulto (BROGDON, McALLISTER, 1998); e 

2ª) dose resposta (DR) – é utilizada para quantificar a resistênci, serve como 

ferramenta de análise e monitoramento do progresso da resistência em determinada 

população, permite estudar uma escala de diferentes concentrações para determinado 

inseticida, que levará a obtenção de um repertório de respostas para as amostras 

estudadas, analisado estatisticamente, com o objetivo de estimar parâmetros 

quantitativos como a concentração letal, para 50% e 90% dos indivíduos susceptíveis 

(CL50 e CL90, respectivamente) (BROGDON, 1989, FINNEY, 1971); B) ensaios 

bioquímicos em microplacas - utilizados quando se almeja determinar qual o 
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mecanismo envolvido com a resistência em determinada população, pois permitem 

verificar a atividade de enzimas ligadas à resistência como as AChE’s, glutationa s-

transferase (GST’s), esterases (EST’s) α e β e oxidases de função mista ou 

monooxigenases (MFO’s) nas populações do inseto-alvo com níveis variados de 

resistência e exposição aos inseticidas (BROGDON, 1989; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2006, MONTELLA et al., 2007); e C) análise molecular dos genes de resistência – 

mutações nos alelos que confiram as variações gênicas que levem ao aparecimento 

da resistência podem ser detectados em populações naturais de mosquitos 

(HEMINGWAY et al., 2004). 

 

A categorização dos níveis de resistência ao temephos, comparada à 

observada para a linhagem padrão de susceptibilidade (Rockefeller), para contextos 

em campo, considera: resistência baixa (R < 5), intermediária (> 5 <10) e alta (> 10) 

vezes (MAZZARI; GEORGHIOU, 1995).  

 

2.6 Mecanismo metabólico de resistência a inseticid as em mosquitos 

 

A resistência não se desenvolve uniformemente em todas as espécies ou em 

populações de uma mesma espécie, há diferentes mecanismos inespecíficos 

caracterizados para insetos, onde estão inclusos: A) redução na taxa de penetração 

do inseticida pela cutícula - este mecanismo confere um baixo nível de resistência, 

quando comparado a outros, tendo sido mais estudado em moscas domésticas 

(ZHANG; HARADA; SHONO, 1998); B) detoxificação metabólica aumentada ou 

resistência metabólica – capacidade de degradar, metabolizar e excretar mais 

rapidamente os agentes tóxicos pelo fato de apresentar maior produção de enzimas 

metabólicas (HEMINGWAY et al., 2004). Há casos descritos de resistência decorrente 

do aumento nesta capacidade, onde o incremento do metabolismo pode ser resultado 

de alteração na enzima existente (seja por uma mudança estrutural da enzima ou pela 

superprodução desta) (HEMINGWAY et al., 2004). A detoxificação que contribui para a 

resistência a inseticidas pode ser realizada por enzimas da Fase 1 (reconhecem e 

atuam diretamente sobre o composto exógeno, onde introduzirão um grupamento 

polar reativo na molécula), como por exemplo, as MFO’s e EST’s, ou da Fase 2 (que 

promovem uma reação de conjugação, tornando a molécula solúvel, o que permitirá 

modificação química), como as GST’s (HEMINGWAY et al., 2004). 
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2.6.1 Enzimas ligadas à detoxificação inseticida 

 

2.6.1.1 Monooxigenases (MFO’s) - o metabolismo oxidativo aumentado é um dos 

mecanismos mais comuns de resistência e está implicado, como metabolismo geral, 

para maior parte das classes de inseticidas químicos, exceção dos ciclodienos 

(BERGÉ; FEYERENSEN; AMICHOT, 1998; SCOTT, 1999). 

 

2.6.1.2 Esterases (EST’s) – estas enzimas são conhecidas também como hidrolases 

quando catalisam a reação de hidrólise em inseticidas que contenham o grupamento 

éster (carbamatos, piretróides e alguns organofosforados) ou como carboxilesterase 

quando hidrolisam compostos que apresentem ésteres carboxílicos em sua estrutura 

(maioria dos organosfosforados) (BISSET et al., 2001; HEMINGWAY; 

KARUNARATNE, 1998). As esterases são classificadas de acordo com sua afinidade 

para α e β naftil acetato, mobilidade em gel de poliacrilamida e seqüência de 

nucleotídeos e podem levar a dois tipos de resistência a inseticidas químicos: A) de 

alta amplitude - através de uma rápida ligação ao inseticida (seqüestro) como 

resultado de superprodução de EST’s não-específicas, as quais capturam a molécula 

do inseticida antes que esta chegue a seu alvo, que seria a AChE (HEMINGWAY; 

KARUNARATNE, 1998) e B) amplitude inferior - através de uma menor metabolização 

dos inseticidas (KARUNARATNE et al., 1995). 

 

2.6.1.3 Glutationa-S-transferases (GST’s) - são enzimas multifuncionais, pertencentes 

a ampla família gênica, capazes de detoxificar considerável número de inseticidas, 

está presente em quase todos os organismos vivos (na mosca doméstica, em 

Drosophila sp, em mosquitos e outros insetos) (CLARK et al., 1984; TOUNG; HSIEH; 

TU, 1990). A atividade elevada nas GST’s em insetos está associada a mecanismos 

de resistência às quatro classes de inseticidas químicos, onde a atividade enzimática 

elevada ocorre devido ao aumento na concentração de uma ou mais enzimas GST’s, 

não necessariamente como resultado de amplificação gênica (HEMINGWAY et al., 

2004). 

 

2.7 Mecanismo de resistência a inseticidas em mosqu itos por alteração do sítio-

alvo 

 

Quando o alvo da ação dos inseticidas, localizado no sistema nervoso central, 

sofre alterações (as quais geralmente dificultam ou impedem totalmente a ligação do 

inseticida aos receptores), diz-se que ocorreu uma alteração no sítio-alvo da molécula 
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(GEORGHIOU; LAGUNES-TEJEDA, 1991). São conhecidos três processos envolvidos 

com a resistência a inseticidas químicos. 

 

2.7.1 Acetilcolinesterase (AChE) - é o sítio-alvo de organofosforados e carbamatos, 

responsável pela degradação do neurotransmissor ACh (HEMINGWAY; 

KARUNARATNE, 1998). Esses inseticidas atuam inibindo a AChE, consequentemente 

o ACh permanecerá na fenda sináptica e fará com que o impulso nervoso não cesse, o 

que leva o inseto à morte (HEMINGWAY, 2000). 

 

2.7.2 Canais de sódio - são os principais sítios-alvo dos piretróides e de alguns 

organoclorados (DDT e BHC) (BLOOMQUIST, 1993; HEMINGWAY, 2000). A ligação 

desses inseticidas mantém os canais de sódio na conformação aberta, onde há 

propagação contínua do impulso nervoso, o que levará o inseto à morte 

(BLOOMQUIST, 1993; HEMINGWAY, 2000). É conhecido como mecanismo 

knockdown ou kdr, registrado em espécies dos gêneros Anopheles e Aedes, sendo 

bem conhecido e caracterizado também em moscas domésticas (FARNHAM et al., 

1987; VAIS, 2000). 

 

2.7.3 Receptor do ácido gama-aminobutírico (GABA) - é o sítio-alvo dos 

organoclorados (ciclodienos, dieldrin e policloroterpenos), pertencente a uma 

superfamília de receptores presentes nas junções sinápticas e neuromusculares dos 

insetos (HEMINGWAY, 2000). Esses inseticidas atuam sobre os receptores de GABA, 

justamente ao impedirem a entrada de íons cloro para o meio intracelular, provocando 

a emissão de impulsos que levam à contração muscular, convulsões, paralisia e morte 

do inseto (HEMINGWAY, 2000).  

 

2.8 Inseticidas alternativos: uma opção à prática q uímica 

 

O uso de agentes biológicos, como predadores, parasitas e/ou patógenos tem 

sido visto como uma alternativa secundária aos inseticidas químicos nos programas de 

controle de mosquitos de importância médico-sanitária, quando deveriam ser vistos 

como mais uma ferramenta a ser implementada em conjunto com outras ações a 

âmbito mundial (BECKER; RETTICH, 1994; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 

1999). Reconhecidamente, a utilização desses agentes, além de ser eficaz, reduz a 

poluição ambiental, o que contribuí para a preservação dos recursos naturais, da 

saúde humana e dos demais animais na escala zoológica (BECKER; RETTICH, 1994; 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1999).  
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 Os que mais se destacam por sua eficácia são as bactérias 

entomopatogênicas, largamente empregadas contra pragas agrícolas (ALMEIDA et al., 

2003; GOLDBERG; MARGALIT, 1977). As bactérias do gênero Bacillus, 

especialmente o B. thuringiensis sorovar israelensis (Bti – sorotipo H14) e B. 

sphaericus (Bs), foram as primeiras espécies que apresentaram atividade tóxica 

específica contra dípteros aquáticos (GOLDBERG; MARGALIT, 1977). Atualmente, 

são conhecidas outras como: B. jegathesan, B. canadensis, B. thompsoni e B. 

medellin, que apresentam atividade tóxica similar à do Bti (ORDUZ et al., 1992; 

RAGNI; THIÉRY; DELÉCLUSE, 1996; SELEENA; LEE; LECADET, 1995). O espectro 

de ação destas bactérias abrange espécies das famílias Culicidae, Simuliidae, 

Psychodidae e Chironomidae (GOLDBERG; MARGALIT, 1977). Na família Culicidae, 

diversos gêneros de importância médica são susceptíveis a estes patógenos, entre 

eles Culex, Psorophora, Aedes, Anopheles e Mansonia (CHARLES, 1983; 

GOLDBERG; MARGALIT, 1977). Sua ação inseticida se baseia na atividade tóxica de 

cristais protéicos, elaborados ao término do processo de esporulação, os quais 

interagem com receptores presentes no epitélio intestinal das larvas, após sua 

solubilização e ativação pelas enzimas digestivas (CHARLES; DE-BARJAC, 1981; 

CHARLES, 1983; GILL; COWLES; PIETRANTONIO, 1992). 

  

 Experiências em tratamentos rotineiros de criadouros de espécies de Aedes 

com Bti têm demonstrado que o uso de formulações apropriadas às situações locais 

pode gerar ganhos operacionais e econômicos e potencializar a capacidade de 

reciclagem deste agente em campo (MELO-SANTOS et al., 2009). Bti é também 

recomendado pela OMS para uso em água potável e tem sido utilizado no Brasil em 

substituição ao temephos, nas localidades onde foram detectadas populações de A. 

aegypti resistentes a este composto (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 1999; 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1999). 

  

2.9 Situação e perspectivas atuais do componente ve torial no PNCD 

 

A Organização Panamericana de Saúde (OPAS), na década de 40 (século XX), 

iniciou um programa para controle do A. aegypti, o qual objetivava principalmente à 

prevenção às epidemias urbanas de febre amarela, nas Américas (ORGANIZAÇÃO 

PANAMERICANA DE SAÚDE, 1995). Este programa conseguiu eliminar o vetor em 19 

países (73% dos países inicialmente infestados) (MONATH, 1994). Por volta de 1970, 

houve re-invasão do mosquito de forma intensa e sua rápida dispersão durante os 

anos 80, 90 nas Américas (MONATH, 1994; STEIN et al., 2005). Ao levar em 
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consideração os resultados obtidos no Brasil e o cenário internacional em relação à 

infestação desta espécie, não há evidências de viabilidade de erradicação (STEIN et 

al., 2005). Atualmente, os vetores da dengue circulam nas regiões tropicais, 

subtropicais e temperadas dos países em desenvolvimento, onde é passível de 

constatação: condições ambientais e de ocupação dos espaços geográficos que 

favorecem a sua presença (MACORIS, 2002). Parte significante desta realidade é 

causada pela desigualdade social, urbanização desordenada, êxodo rural, crescimento 

das grandes metrópoles sem planejamento e desprovimento de saneamento básico 

adequado, agravada ainda pela ausência de uma política de prevenção com ações 

contínuas de vigilância vetorial e entomológica (MACORIS, 2002).  

 

Para a realidade brasileira, em 1995, uma tentativa de abordagem integral do 

problema foi realizada através da elaboração de um Plano Nacional de Erradicação do 

A. aegypti (PEAa), implementado em 1996, o qual possuía três principais pilares: 1º) 

saneamento ambiental, 2º) comunicação e mobilização social e 3º) combate direto ao 

vetor (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 1996). Este plano previa uma política 

organizacional para o desenvolvimento e implementação das ações e um pacto 

intragovernamental com coordenação intersetorial nas três esferas de governo 

(Federal, Estadual e Municipal), que implantou os princípios da universalidade, 

continuidade e sincronismo das atividades de controle ao vetor (FUNDAÇÃO 

NACIONAL DE SAÚDE, 1996). No entanto, das atividades propostas, apenas o 

controle químico focal e espacial foram implantadas, o que veio intensificar o uso de 

inseticidas, sobretudo os organofosforados (temephos e malathion) (FUNDAÇÃO 

NACIONAL DE SAÚDE, 1996; FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2002; 

ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE, 1995). Por diferentes razões o 

objetivo de erradicar o A. aegypti do território brasileiro não foi alcançado, o que levou 

a reestruturações no PEAa, que estabeleceu, desde 2001, como principal meta reduzir 

e manter populações naturais da espécie-alvo sob níveis de crescimento 

incompatíveis com a geração de danos econômicos, sociais e/ou agravos à saúde 

humana e em 2002, o programa passou a se chamar Programa Nacional para 

Controle da Dengue (PNCD) (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2002). Apesar dos 

esforços para implantação de um programa de âmbito nacional para o controle da 

dengue, têm-se observado um número crescente de municípios infestados pelo A. 

aegypti, onde a redução verificada na incidência da doença está mais relacionada à 

subnotificação de casos do que a um sucesso na interrupção da cadeia de 

transmissão, sendo válido enfatizar que as ações executadas a nível de municípios 

são definidas pelo Ministério da Saúde (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2002). 
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Como perspectiva à problemática atual sugere-se: repensar, estruturar e 

implementar novas formas de organização e operacionalização das ações de controle 

que possam garantir a gestão integrada dentro das Vigilâncias; fortalecimento à 

atenção básica (no Serviço Nacional de Promoção e Atenção à Saúde) e melhoria na 

infra-estrutura urbana (recolhimento e seleção de resíduos sólidos, destino final aos 

pneumáticos e investimento em saneamento básico) nas três esferas de governo. 

Espera-se dos gestores capacidade técnica, estratégica e habilidade política 

suficientes para aproveitarem ao máximo o aumento de R$ 128 milhões nos recursos 

do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde (TFVS) para os estados e municípios de 

maior risco para a transmissão da dengue no país (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE, 2009). Pesquisas operacionais e básicas sobre as bases genéticas e 

bioquímicas da resistência aos inseticidas empregados no PNCD são necessárias e 

urgentes, pois estes conhecimentos permitirão o desenvolvimento de contramedidas 

apropriadas ao manejo da resistência em campo (BRAGA et al., 2005; HERATH et al., 

1988). 

 

2.10 Panorama do monitoramento da resistência de Aedes aegypti  aos 
inseticidas  
 

Reconhecida a capacidade de A. aegypti sofrer conseqüências desencadeadas 

por pressões de exposição a inseticidas químicos, os programas que almejam o seu 

controle, a exemplo do PNCD, incorporaram em seu escopo o monitoramento da 

susceptibilidade das populações locais aos inseticidas empregados no campo 

(FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 1999; FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 

2000).  

 

As primeiras evidências de modificações na susceptibilidade de populações 

brasileiras de A. aegypti ao temephos foram detectadas em amostras procedentes do 

Estado de Goiás, tratadas com este inseticida desde 1986 (MACORIS et al., 1995). 

Em 1999, com a implantação do serviço de monitoramento da susceptibilidade aos 

inseticidas empregados na rotina do PNCD, novos registros de alterações na 

susceptibilidade a este inseticida foram notificados em nove municípios do Estado de 

São Paulo (MACORIS et al., 1999). Com a detecção em 1999, de alterações na 

vulnerabilidade ao temephos em populações naturais de A. aegypti levou o 

Ministério da Saúde a criar uma rede de monitoramento da resistência (Rede 

Nacional de Monitoramento da Resistncia de A. aegypti - MoReNAa), o que 

também foi responsável pelo planejamento de estratégias de manejo da 
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resistência aos outros inseticidas que estão sendo e/ou são possíveis de serem 

utilizados pelo PNCD (BRAGA et al., 2004; BRAGA; VALLE, 2007). 

Atualmente, 90% das populações pesquisadas pela rede apresentam algum 

nível de resistência ao temephos (BRAGA et al., 2004; BRAGA; VALLE, 2007). 

No primeiro relatório divulgado pelo Ministério da Saúde, em junho de 2000, a 

resistência de A. aegypti ao temephos havia sido confirmada para 19 dos 69 

municípios investigados, distribuídos entre RJ, Rio Grande do Norte - RN e CE, 

considerados os  primeiros a receberem indicação para substituição do temephos por 

larvicidas bacterianos à base de Bti (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2000). Em 

2002, um novo relatório divulgou mais 20 municípios resistentes do total investigado 

naquele ano, entre eles, dois de PE, Recife e Jaboatão dos Guararapes (FUNDAÇÃO 

NACIONAL DE SAÚDE, 2000). Nos anos subseqüentes a detecção da resistência ao 

temephos passou a ser mais freqüente (BRAGA et al. 2004; BRAGA; VALLE, 2007; 

LIMA et al., 2003; MACORIS et al., 1999) e atualmente, das 102 populações de de A. 

aegypti monitoradas no Brasil, mais de 90% estão resistentes ao temephos, entretanto 

o processo de substituição por larvicidas alternativos ainda não atingiu 50% destes 

municípios (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2009). 

 

Os piretróides passaram a ser utilizados no PNCD em substituição ao 

malathion, a partir de 2000 (DA-CUNHA et al., 2005). Cerca de dois anos depois, 

populações de A. aegypti dos estados de AL, SE e RJ estavam resistentes à 

cipermetrina (DA-CUNHA et al., 2005). Apesar do grande potencial no controle de 

indivíduos adultos de A. aegypti (FARNHAM; SAWICKI, 1976; OMER; GEORGHIOU, 

1980; PRASITTISUK; BUSVINE, 1977), sua efetividade em campo também tem 

aparentemente sofrido com os efeitos dos mecanismos de detoxificação induzidos 

pelo uso intensivo dos organofosforados (DA-CUNHA et al., 2005; MARTINS et al., 

2008; MONTELLA et al., 2007). Os piretróides podem apresentar ainda problemas 

com a resistência cruzada existente com o organoclorado DDT (FARNHAM; SAWICKI, 

1976; RODRÍGUEZ et al., 2002). Estes fatos sugerem uma tendência de disseminação 

da resistência aos inseticidas químicos em populações brasileiras de A. aegypti a 

médio prazo e sinalizam para necessidade de estudos mais detalhados acerca dessa 

disseminação em áreas tratadas com o temephos, assim como no conhecimento dos 

mecanismos envolvidos neste processo, bem como o tipo de herança envolvida. 
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3 JUSTIFICATIVA  
 

O monitoramento da susceptibilidade aos inseticidas é considerado parte 

fundamental nos programas de controle de mosquitos vetores de patógenos ao 

homem, pois permite a detecção da resistência nos insetos em campo e o 

conseqüente manejo da mesma. É importante ressaltar que através de um 

monitoramento eficaz, é possível identificar o momento no qual os inseticidas precisam 

ser substituídos em campo, interrompendo assim a pressão de seleção que poderia 

induzir a falhas no controle e inutilização do produto. O alto custo e tempo envolvido 

na identificação de novos compostos com poder inseticida são fatores adicionais, além 

dos citados acima, que justificam o manejo da resistência. 

 

No Brasil, o temephos é o larvicida químico usado no programa de controle de 

A. aegypti. Nas atividades de monitoramento da resistência a esse inseticida, ensaios 

biológicos utilizando diferentes concentrações deste composto são ferramentas 

utilizadas no âmbito do PNCD, para o diagnóstico de alterações na susceptibilidade 

das populações naturais de A. aegypti. Porém, estes testes requerem uma quantidade 

razoável de larvas ou insetos adultos, são laboriosos e não são sensíveis para estimar 

a freqüência dos genes de resistência, devido à presença de indivíduos tolerantes nas 

populações.  

 

Ainda que a resistência ao organofosforado temephos esteja, de certa forma, 

documentada em populações brasileiras de A. aegypti pouco se sabe sobre as bases 

genéticas e bioquímicas que a determinam, sobretudo os mecanismos envolvidos, sua 

importância, efeitos e impactos sobre as ações propostas para o controle vetorial.   

Portanto, o PNCD dispõe de todas as informações necessárias ao planejamento das 

medidas de manejo da resistência, especialmente no que se refere à definição do 

período de suspensão de uso do temephos, bem como sua rotatividade com outros 

inseticidas químicos e biológicos.  

 
 
4 HIPÓTESE  

 

A resistência ao inseticida organofosforado temephos em populações de A. 

aegypti é reversível, pode ser mediada pelo mecanismo metabólico e levar à 

resistência cruzada com outros inseticidas químicos. 
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5 OBJETIVOS 
 

 

5.1. Geral 
 

 

Avaliar em uma linhagem de A. aegypti resistente ao temephos os mecanismos 

que modulam esta resistência, a possibilidade de respostas cruzadas com outros 

inseticidas químicos e de reversão à susceptibilidade a este composto. 

 

 

5.2. Específicos:  

 

 

� Avaliar a susceptibilidade de uma linhagem resistente ao temephos (RecR) 

ao malathion (organofosforado), à deltametrina e cipermetrina (piretróides) 

e ao pyriproxyfen (regulador de crescimento); 

 

� Verificar o padrão de atividade das principais enzimas envolvidas com a 

detoxificação de inseticidas químicos na RecR; 

 

� Avaliar a efetividade de produtos comerciais à base de temephos e 

pyriproxyfen no controle da RecR, em testes sob condições simuladas de 

campo; 

 
� Estabelecer a partir da RecR três sublinhagens para testar diferentes 

esquemas de reversão da resistência.  
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6 METODOLOGIA 

 

6.1. Populações de Aedes aegypti   
 

Este estudo foi realizado com as seguintes linhagens de laboratório de A. 

aegypti: 

 

6.1.1. Rockefeller - População considerada padrão de susceptibilidade aos inseticidas 

químicos, mantida em laboratório desde 1950, gentilmente cedida pelo Núcleo de 

Pesquisa/Serviço Regional 11-Marília/Superintendencia de Controle de Endemias, 

SUCEN-SP. Indivíduos desta linhagem, no estágio de larva ou adulto, foram utilizados 

em testes pareados para cada inseticida avaliado. 

 

6.1.2. Recife-Resistente (RecR) - População originária do município de Araripina-PE, 

localizado a 690 Km do Recife-PE, previamente caracterizada como resistente ao 

temephos (RR = 7). Esta linhagem esta sendo mantida no Departamento de 

Entomologia do CPqAM/FIOCRUZ, sob forte pressão de seleção a este 

organofosforado desde 2004. Para os ensaios apresentados neste estudo foram 

utilizados indivíduos da 14ª e 17ª gerações filiais, com razão de resistência (RR) de 

125 e 180 vezes ao temephos, respectivamente, comparadas à linhagem Rockefeller.  

 

6.1.3. Rockefeller-Alterada (Rock-Alt) - População oriunda do cruzamento entre 

indivíduos da Rockefeller e da RecR, com baixo nível de resistência ao temephos (RR 

= 2,0), de acordo com os critérios propostos por Mazzarri & Georghiou (1995). 

 

Em todas as linhagens, formas jovens (larvas e pupas) dos mosquitos foram 

mantidas em bandejas plásticas para criação, contendo água e ração para gatos. Ao 

atingirem a fase de pupa, os insetos foram transferidos para gaiolas de contenção 

para emergência dos adultos. Machos e fêmeas foram alimentados diariamente com 

solução de sucrose a 10%, e, adicionalmente, às fêmeas foi oferecido um repasto 

sanguíneo em ave (Gallus gallus), duas vezes por semana, para obtenção das 

progênies. Os ovos depositados em papéis de filtro umedecidos (papelotes), após a 

embriogênese, eram parcialmente desidratados a temperatura ambiente e 

armazenados até a sua utilização. Todos os insetos foram mantidos em sala 

climatizada a 26o C ± 1o C, umidade relativa do ar de 68% a 86% e fotoperíodo (12:12 

C:E), no Insetário do CPqAM/FIOCRUZ (Fig. 7 – A a C).  

 

 
 
Desenvolvimento, mecanismos e reversão da...                                       GOMES, T. C. S.     40 



6.2 Inseticidas 
 

Neste estudo foram utilizados os seguintes inseticidas em grau técnico: 1) 

organofosforados: temephos (96,6%/Fersol, lote nº 041/042-07), 

(97,5%/Pestanal/SIGMA, lote nº 6333X) e malathion (94,5%/Fyfanon - lote 70731-V); 

2) piretróides: deltametrina e cipermetrina (98%/lote 127 K 1099) e 3) análogo do 

hormônio juvenil: piryproxyfen (98,5%/Sumitomo Chemical Co, lote nº 2006018). 

 

Dois produtos comerciais, um à base de temephos e outro de piryproxyfen 

também foram avaliados. Ambos estavam sob a forma de grânulos de areia contendo 

1% dos princípios ativos, representados respectivamente pelos nomes fantasias, 

Abate® (American Cyanamid, lote nº 011/07) e Sumilarv® 0,5 G (Sumitomo, lote nº 

2002135).  

 

6.3 Ensaios biológicos em laboratório e campo simul ado 

 

6.3.1 Bioensaios com concentrações múltiplas ou dose resposta (DR) 

 

 Utilizados para estimar a concentração letal (CL) ou concentração de inibição 

da emergência (IE) para os indivíduos expostos aos diferentes inseticidas. Estes 

testes foram conduzidos de acordo com as metodologias descritas em Lima et al. 

(2003) e Braga et al. (2004) para o temephos e OMS (2005) e Andrighetti et al. (2008) 

para o pyriproxyfen. Resumidamente, os ensaios estão baseados na avaliação de oito 

a 10 concentrações dos inseticidas, em seu maior grau de pureza, que promovam 

mortalidades/taxas de inibição da emergencia crescentes (entre 10 e 100%). Cada 

concentração é testada com 20 larvas em terceiro estádio (L3), em três ou quatro 

réplicas, pareando indivíduos da linhagem teste e da Rockefeller. A mortalidade final 

dos indivíduos expostos em cada bioensaio é determinada depois de 24h para o 

temephos e até a morte ou emergência dos indivíduos do grupo tratado com o 

pyriproxyfen. Os valores de CL50 e CL90 estimados por regressão linear log-probit para 

o temephos foram obtidos pelo programa estatístico SPSS 8.0 para Windows (1997) e 

os de IE50 e IE90 para o pyriproxyfen pelo Polo-PC (1987). Estes valores foram usados 

para o cálculo da razão de resistência (RR), parâmetro que estima de forma 

quantitativa o nível de resistência da linhagem teste comparado a Rockefeller 

(CLlinhagem teste/CLRockefeller). 
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6.3.2. Bioensaio com concentração única ou Bioensaio dose diagnóstica (DD) 

 

 Este teste foi utilizado para definir o status de susceptibilidade dos indivíduos 

da RecR a diferentes inseticidas, e verificar a possibilidade de resistência cruzada 

entre os compostos. A dose diagnóstica (DD) corresponde a uma única concentração 

do inseticida capaz de eliminar todos os indivíduos da Rockefeller, ou de outra 

população de laboratório, sabidamente susceptível ao composto. O teste foi realizado 

de acordo com metodologia descrita por Brogdon (1989) e Brogdon e McAllister (1998) 

para garrafas impregnadas, utilizando as seguintes doses: 12 µg/garrafa para o 

malathion, 8 µg/garrafa para a cipermetrina e 5 µg/garrafa para a deltametrina. 

Fêmeas não alimentadas com sangue, com até dois dias da emergência foram usadas 

no ensaio, que consistiu na exposição ao inseticida por um período de 2h, com 

intervalos de leitura da mortalidade a cada 15 minutos. Em função do efeito “nocaute” 

característico dos piretróides, as fêmeas que permaneceram imóveis ao término das 

2h de avaliação foram transferidas para recipientes limpos, livres do inseticida, e 

observadas 24h depois para definição da mortalidade final. Foram consideradas vivas 

aquelas que eram capazes de voar. Em cada teste foram utilizadas três réplicas do 

inseticida para a linhagem teste e duas para a Rockefeller, com aproximadamente 20 

fêmeas/garrafa. Como controle, duas garrafas foram impregnadas apenas com 

acetona (solvente), uma para cada linhagem. Este ensaio foi repetido três vezes para 

cada linhagem avaliada. Os critérios adotados para interpretação dos resultados foram 

os propostos por Davidson e Zahar (1973) que classifica como susceptíveis 

populações que apresentam mortalidade ≥ 98% e resistentes < 80%, valores 

intermediários sugerem modificações incipientes de susceptibilidade. Em função da 

disponibilidade dos inseticidas, bem como da viabilidade dos ovos (três a cinco meses 

após a oviposição), os testes com os diferentes inseticidas não foram conduzidos com 

indivíduos de uma mesma geração. Assim a deltametrina foi testada com a 14ª 

geração da RecR e a cipermetrina e o malathion com a 17ª geração.  

 

6.3.3 Testes sob condições simuladas de campo (TCS)  
 

Os testes sob condições simuladas de campo foram realizados para avaliar a 

eficácia do Sumilarv® e a efetividade do Abate® para controle de indivíduos com alto 

nível de resistência ao temephos (RR = 125). Os experimentos foram realizados na 

área externa do Aggeu Magalhães/FIOCRUZ e seguiram a metodologia descrita por 

Araújo (2003). Recipientes do tipo caixa d’água, em fibra de vidro, com capacidade 

para 250 L (Fig. 6 – A e B) foram preenchidos com água da rede pública de 
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abastecimento e tratados com as dosagens recomendadas no rótulo do produto ou 

preconizadas pelo PNCD, perfazendo concentrações de 1 mg/L de temephos e/ou 

0,01 mg/L de pyriproxyfen. Cada produto foi testado em triplicata pareado a três 

controles, um positivo, representado por um recipiente com o inseticida colonizado 

com larvas da Rockefeller e dois negativos representados por recipientes sem o 

inseticida colonizados com larvas da RecR e da Rockefeller, respectivamente. Os 

recipientes foram mantidos tampados para evitar colonização por outros insetos. 

Aproximadamente 30% do volume de cada recipiente foi escoado e renovado, por um 

sistema de mangueiras, três vezes por semana, simulando uma condição de consumo 

doméstico. Diariamente foram registrados os valores de umidade relativa e 

temperatura do ar, bem como temperatura e pH da água. 

 

A colonização dos recipientes foi realizada de duas maneiras: 1) para o TCS 

com o produto comercial Sumilarv® - foram inseridos em cada caixa grupos de 50 L2, 

em única colonização. O acompanhamento da eficácia do produto se deu pela 

recuperação de pupas dos recipientes tratados e controles através de leituras 

realizadas três vezes/semana. As pupas foram mantidas no Insetário/CPqAM, em 

copos descartáveis (150 ml), telados, até atingirem ou não a fase adulta (Fig. 6 – C e 

D). O parâmetro utilizado para avaliação da eficácia do Sumilarv® foi a taxa de inibição 

da emergência com base nas mortalidades larval e pupal e na formação de adultos 

mal-formados. 2) Para o TCS com o Abate® - os recipientes foram colonizados 

semanalmente com grupos de 50 L3 velhas ou L4 jovens, cuja leitura de mortalidade se 

deu 24h após a colonização, para acompanhar a atividade residual do produto. A 

efetividade do Abate® foi estimada considerando o período, em semanas, durante o 

qual a mortalidade larval foi > 50%.   

 

          
Figura 6.  Área externa do Aggeu Magalhães/FIOCRUZ. A e B) recipientes, tipo caixa d’água 
telada com tampa, em que foram realizados os testes sob condições simuladas de campo, para 
avaliar a produtos comerciais à base do regulador de crescimento, pyriproxyfen, e do 
organofosforado temephos; C e D) exemplo de problemas na formação de adultos de Aedes 
aegypti expostos à ação do pyriproxyfen.  Fonte: GOMES, T. C. S., 2007. 
 

 

 

 

A B C D 
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6.4 Ensaios bioquímicos em microplacas   

 

Como parte da caracterização dos mecanismos da resistência ao temephos, 

ensaios bioquímicos foram realizados para quantificar a atividade das seguintes 

enzimas: Glutationa S-transferases (GST’s), Esterases (EST’s α e β) e Oxidases de 

Função Mista (MFO’s).  

 

O perfil enzimático foi analisado considerando critérios definidos em Montella et 

al. (2007). Em cada microplaca testou-se 40 indivíduos da linhagem RecR (17ª 

geração), e cinco da Rockefeller, em duplicatas. O ensaio foi repetido três vezes, 

totalizando 120 indivíduos/população. Os mosquitos mortos por congelamento, e 

mantidos a –70º C até o momento do teste, foram homogeneizados individualmente, 

em tubos tipo Eppendorf, com 300 µl de água. Alíquotas de 10, 15 e 20 µl do 

homogenado foram incubadas com substratos específicos para esterases, GST’s, e 

MFO’s, respectivamente, em microplacas de 96 poços, mantidas à temperatura 

ambiente. No caso específico das MFO’s, as placas foram mantidas ao abrigo da luz 

por 90 minutos antes da leitura. A atividade enzimática foi medida em absorbância 

utilizando filtros de 340, 570 e 650 nm, para as GST’s (ensaio com cinética), EST’s e 

MFO’s, respectivamente. Para cada indivíduo (larva ou adulto), a atividade foi corrigida 

de acordo com a concentração de proteína total (620 nm), e analisada 

estatisticamente de acordo com os protocolos referidos. O perfil enzimático da RecR 

foi definido por comparação com o percentile 99 da Rockefeller, calculado a partir da 

mediana. De acordo com o percentual de indivíduos com atividade superior a da 

Rockefeller, as populações foram classificadas em: inalterada (I) < 15%, 

incipientemente alterada (IA) > 15 < 50% e alterada (A) > 50% (MONTELLA et al., 

2007). 

 

6.5 Reversão da resistência ao temephos em laborató rio 

 

O estudo evolutivo da reversão da resistência ao temephos foi conduzido a 

partir do estabelecimento de três sublinhagens da RecR, mantidas em insetário, em 

cubas e gaiolas separas (Fig. 7 - C). Duas delas foram oriundas da 14ª geração, 

sendo uma mantida sem exposição ao temephos, chamada de RecReversa1 

(RecRev1), e a outra sem exposição e com introdução de 30% de indivíduos da 

linhagem Rock-Alt, com baixíssimo nível de resistência, a cada nova geração, 

chamada de RecReversa2 (RecRev2). A terceira e última delas, a RecReversa3 

(RecRev3), foi fundada a partir da 17ª geração e mantida sem exposição ao temephos 
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e com introdução de 50% de indivíduos completamente susceptíveis (Rockefeller), 

também  a cada nova geração. A RR para todas as sublinhagens foi avaliada a cada 

três gerações a partir de bioensaios DR.  

 

 

 
   
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Manutenção das colônias de Aedes aegypti em condições laboratoriais: A e A’) cubas 
de desenvolvimento larval de cores distintas para as sublinhagens e B) Gaiola para contenção 
das formas adultas do mosquito. Fonte: GOMES, T. C. S., 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B C A 
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7 RESULTADOS   
 

 O acompanhamento do desenvolvimento e da reversão da resistência 

demonstrou que os valores de RR estimados a partir da CL50 foram sempre menores 

do que os calculados com a CL90, como pode ser observado na Tabela 1. Apesar de 

ambos os parâmetros mostrarem claramente que a RecR apresenta uma RR bastante 

elevada para o temephos (Tabela 1), a CL90 foi considerada mais adequada para as 

análises realizadas neste estudo, sobretudo por estar mais próxima à concentração 

necessária para eliminação de todos os indivíduos expostos aos inseticidas.   

 

7.1 Susceptibilidade da RecR a outros inseticidas 

 

Os percentuais de mortalidade para a deltametrina e malathion mostraram que 

os indivíduos da RecR estão susceptíveis a estes inseticidas. A resposta à DD da 

cipermetrina, por outro lado, indicou uma alteração incipiente de susceptiblidade, que 

não chegou a classificar a RecR como resistente. A leitura final da mortalidade, 24h 

após a exposição ao inseticida, confirmou o efeito nocaute apenas para a cipermetrina 

(Tabela 2). Não houve mortalidade nas garrafas controle. Os bioensaios com o 

pyriproxyfen, em grau técnico, indicaram IE50 = 0,52 µg/L e IE90 = 0,99 µg/L para a 

Rockefeller e IE50 = 1,4 µg/L e IE90 = 3,2 µg/L para a RecR. Uma RR = 3,2 foi estimada 

para a população RecR em resposta a este composto. 

 

7.2 Desempenho de controle dos produtos comerciais 

 

O Sumilarv® (pyriproxyfen) promoveu 100% de inibição da formação de 

indivíduos adultos normais, tanto para a RecR quanto para a Rockefeller, por um 

período maior do que 30 dias, em testes sob condições simuladas de campo. Em 

ambas as linhagens, as pupas foram as mais atingidas pelo efeito do regulador, visto 

que cerca de 50% dos indivíduos morreram nesta fase de desenvolvimento (Tabela 3). 

Um percentual inferior a 8% dos indivíduos expostos emergiu, mas os adultos 

apresentavam malformações que levaram a sua morte. A mortalidade encontrada nos 

controles oscilou de 2 a 4%. Adicionalmente, observou-se uma ampliação de 25 dias 

no tempo requerido para o desenvolvimento das formas jovens (larvas e pupas) 

presentes nos recipientes tratados com o produto, comparado ao grupo controle. Ao 

longo do TCS com o Sumilarv® foram constatadas variações na temperatura da água 

dos recipientes (27,2ºC a 33,7ºC) e no pH (6,8 a 7,2). Os resultados referentes ao 

Abate® (temephos), observados para larvas da RecR, indicaram que o produto 
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promoveu 100% de mortalidade apenas na 1ª semana de avaliação, e a partir desse 

momento foi registrada uma queda progressiva nos níveis de controle que levou a uma 

perda, quase total, da atividade larvicida residual (< 10%) após quatro semanas da 

aplicação do produto (Tabela 4). Por outro lado, nos recipientes colonizados com a 

Rockefeller o produto permaneceu eliminando 100% das larvas, durante todo o 

período de avaliação. A mortalidade nos controles também esteve dentro do esperado 

(6,0%)e as variações de temperatura e pH da água foram semelhantes às dos 

recipientes tratados com o pyriproxyfen. 

 

7.3 Alterações na atividade das enzimas de detoxifi cação 

 

Os indivíduos da linhagem resistente RecR (17ª geração) apresentaram 

atividades mais elevadas para as GST’s e EST’s α e β, quando comparados à 

linhagem susceptível Rockefeller. No caso das MFO’s, também foi detectado aumento 

na atividade em indivíduos da RecR, mas em um nível bem menor ao das GST’s e 

esterases. A alteração mais evidente foi nas GST’s, presentes em 94,0% e 72,0% das 

larvas e adultos analisados, respectivamente (Tabela 5 e 6). Em relação às EST’s α e 

β, apesar de apresentarem atividades similares em ambos os estágios, menos de 50% 

das larvas estavam com percentil 99 acima do referido para a Rockefeller, enquanto 

que mais de 50% dos adultos estava acima deste valor, o que levou a constatação de 

alteração de atividade em ambos os estágios mas à classificação em níveis diferentes 

(incipientemente alterada e alterada, respectivamente). Os resultados relativos às 

MFO’s para larvas e adultos não foram concordantes e indicaram status 

completamente diferentes (inalterada e incipientemente alterada, respectivamente) 

(Tabela 5 e 6). 

 

7.4 Reversão da resistência em condições de laborat ório 

 

Após três gerações da interrupção da seleção ao temephos, não foi observada 

diminuição na RR90 da RecRev1. Por outro lado, o cruzamento na RecRev2 levou a 

uma redução abrupta deste parâmetro de 125 para 7,7 ou seja um valor 16 vezes 

menor do que o inferido na F14 (Tabela 1). O resultado encontrado para a RecRev3, 

surpreendentemente, revelou que a resistência foi completamente revertida, após três 

gerações consecutivas introduzindo indivíduos totalmente susceptíveis (Tabela 1). O 

processo de redução da resistência passou a ser mais evidente na RecRev1 a partir 

da F6, atingindo na F9 uma RR quatorze vezes menor do que a inicial (F14). A 

RecRev2, ao contrário, apresentou modificações pequenas até a F9, quando seu valor 
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de RR90 ainda a classificava como de baixo nível de resistência (RR = 3,0), não 

atingindo portanto a susceptibilidade ao composto.

 
 
Desenvolvimento, mecanismos e reversão da...                                       GOMES, T. C. S.     48 



Tabela 1-  Parâmetros utilizados para a quantificação da resistência ao temephos em diferentes linhagens de Aedes aegypti. Concentrações 
letais do inseticida para 50% (LC50) e 90% (LC90) das larvas e razões de resistência (RR) obtidas através de bioensaios com concentrações 
múltiplas do inseticida, no período de dezembro de 2007 a Julho de 2009. 
 
 
Linhagem 

 
Geração 

 
CL50 mg/L (IC95%) 7 

 
CL90 mg/L (IC95%) 

 
RR 50 

 
RR 90 

 
Rockefeller1 - 0,0038 (0,0024-0,0026) 0,004 (0,0040-0,0045)     1,0    1,0 
 - 0,0089 (0,0056-0.0100) 0,0109 (0.0082-0.0130)     1,0    1,0 

 
Rock-Alterada2 F1 0,006 (0,0044-0,0071) 0,009 (0,0065-0,0110)     2,0     2,3 

 
RecR3 F14 0,320 (0,272-0,360) 0,500 (0,480-0,570) 106,0 125,0 
 F17 0,500 (0,430-0,650) 0,720 (0,610-0,760) 166,7 180,0 

 
 
RecRev14 

F3 0,240 (0,190-0,027) 0,500 (0,045-0,060)   80,0 125,0 
F6 0,038 (0,030-0,046) 0,089 (0,080-0,095)   12,6   22,5 
F9 0,008 (0,004-0,010) 0,087 (0,045-0,270)     1,0    8,7 

 
RecRev25 F3 0,013 (0,012-0,015) 0,031 (0,028-0,032)     4,3    7,7 

F6 0,009 (0,008-0,015) 0,021 (0,020-0.026)     3,0    5,2 
F9 0,005 (0,001-0,007) 0,030 (0,014-0,052)     1,0    3,0 

 
RecRev36 F3 0,0089 (0,0074-0,015) 0,0129 (0,012-0,055)     1,0    1,0 

 
- Informação que não se aplica a linhagem analisada: 
1 Rockefeller, linhagem susceptível ao temephos;  
2 Rock-Alterada, linhagem com baixo nível de resistência;  
3 RecR, linhagem Recife-Resistente, altamente resistente;  
4 RecRev1, sublinhagem oriunda da RecRF14 não mais exposta ao temephos;  
5 Sublinhagem RecRev2, sem exposição ao temephos e com introdução de 30% de indivíduos da Rock-Alterada, a cada nova geração;  
6 Sublinhagem RecReversa3 oriunda da RecR F17, sem exposição ao temephos e com introdução de 50% de indivíduos da Rockefeller, a cada nova 
geração;  
7 Intervalo de confiança de 95%;  
8 Atividade tóxica observada com o temephos Fersol 96,6% (Lote nº041/042-07);  
9 Atividade tóxica observada com o pó padrão do temephos da Pestanal/SIGMA 97,5% (lote nº 6333X
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Tabela 2 -  Mortalidade percentual média de fêmeas de Aedes aegypti de uma linhagem resistente ao temephos, selecionada em laboratório, 
Recife-Resistente (RecR), aos inseticidas deltametrina, cipermetrina e malathion. Respostas observadas em testes com garrafas impregnadas 
realizados de forma pareada com indivíduos da 14ª e 17ª geração filial da RecR e da Rockefeller, linhagem padrão de susceptibilidade a 
inseticidas químicos.  
 
 

  
Mortalidade (%)/tempo 1 

 
Aduticida  
(dose/garrafa)  

Linhagem  Geração  N3 fêmeas  15 min  30 min  45 min  1h 11/2 h 2h 24h 

 
Deltametrina (5µg)  RecR F14 163 - 84,1 - 87,0 96,2 95,1 100 
 Rockefeller - 121 - 100 - 100 100 100 100 

 
Cipermetrina (8µg)  RecR F17 188 92,5 99,4 - - - - 92,0 
 Rockefeller - 100 100 - - - - - - 

 
Malathion (12µg)  RecR F17 143 0 92,9 95,6 100 - - - 
 Rockefeller - 103 0 93,5 100 100 - - - 

 
- Informação que não se aplica a linhagem analisada: 
1 Período após o qual foi realizada a leitura da mortalidade dos mosquitos confinados nas garrafas impregnadas com os inseticidas. 
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Tabela 3 -  Eficácia do produto comercial Sumilarv® 0,5G a base de pyriproxyfen no controle de formas jovens e adultas de uma linhagem de 
Aedes aegypti resistente ao temephos, Recife-Resistente (RecR), em testes sob condições simuladas de campo. Os testes foram realizados 
com larvas da 14ª geração da RecR  e com larvas da Rockefeller, padrão de susceptibilidade a inseticidas químicos. Os testes foram 
conduzidos de setembro a outubro de 2007. 
 
Produto Comercial  

(dose de campo) 

 Mortalidade (%)   

Linhagem  Grupo  Larvas  Pupas  Adultos 

MF1 

Adultos Normais (%)  

 

 

 

 

Sumilarv® (0,01 mg/L) 

 

 

Rec-R 

Exposto - 01 36,0 58,0 6,0 0 

Exposto - 02 32,0 68,0 0 0 

Exposto - 03 26,0 68,0 6,0 0 

Exposto - 04 34,0 64,0 2,0 0 

Controle - 01 4,0 0 0 96,0 

 

Rockefeller Exposto - 01 38,0 54,0 8,0 0 

Controle - 01 2,0 0 0 98,0 

 
- Informação que não se aplica a linhagem analisada: 
1 Indivíduos adultos mal formados, pela ação do regulador de crescimento. 
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Tabela 4 -  Eficácia e atividade residual do produto comercial Abate®, a base do 
organofosforado temephos, para larvas resistentes ao temephos, da linhagem Aedes 
aegypti Recife-Resistente (RecR), na 14ª geração. Os testes foram feitos sob condições 
simuladas de campo, em recipientes do tipo caixa d’água, tratados com 1,0 mg/L do 
produto. A avaliação foi realizada de forma pareada com indivíduos da Rockefeller 
(linhagem padrão de susceptibilidade a inseticidas químicos), no período de 
dezembro/2007 a janeiro/2008. 
  

  Morta lidade larval /semana  

Produto  Linhagem  1ª 2ª 3ª 4ª 

 

 

Abate® 

 

RecR 100% 87,3% 52,0% 8,0% 

 

Rockefeller 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 
Tabela 5 -  Atividade das enzimas glutationa S-transferases (GST’s), esterases (EST’s) α 
e β, e oxidases de função mista (MFO’s) em larvas das linhagens de Aedes aegypti 
resistentes ao temephos, Recife-Resistente (RecR), na 17ª geração, e Rockefeller, 
padrão de susceptibilidade a inseticidas químicos. 

 
 

Enzima  
 

Linhagem 
 

Nº larvas 1 
 

p992 
 

N>p993 
 

>p994 
 

Classificação 5 

 
 

GST Rockefeller 176 2,29 - - - 
RecR 175 - 165 94,0% A 

 
Est α- Rockefeller 148 26,70 - - - 

RecR 149 - 65 43,6% IA 
 

Est -β Rockefeller 147 20,51 - - - 
RecR 149 - 73 49,0% IA 

 
MFO Rockefeller 142 0,033 - - - 

RecR 143 - 16 11,2% I 
 

- Informação que não se aplica a linhagem analisada: 
1 Número de indivíduos testados; 
2 valor do percentil 99 obtido para a Rockefeller; 
3 Número de indivíduos da RecR com valor de percentil 99 maior do que o observado para a 
Rockefeller; 

   4 Porcentagem dos indivíduos acima do percentil 99 obtido para a Rockefeller; 
5 Classificação de acordo com alteração enzimática: inalterada (I); incipientemente alterada (IA) e 
alterada (A). 
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Tabela 6 -  Atividade das enzimas glutationa S-transferases (GST’s), esterases (EST’s) α 
e β, e oxidaseS de função mista (MFO’S) em adultos das linhagens de Aedes aegypti 
resistente ao temephos, Recife-Resistente (RecR), na 17ª geração, e Rockefeller, padrão 
de susceptibilidade a inseticidas químicos. 

 
 
Enzima  

 
Linhagem 

 
Nº adultos 1 

 
p992 

 
N>p993 

 
>p994(%) 

 
Classificação 5 

 
 

GST Rockefeller 149 1,64 - - - 
RecR 138 - 99 72 A 

 
Est α- Rockefeller 147 17,9 - - - 

RecR 120 - 70 58 A 
 

Est -β Rockefeller 149 12,5 - - - 
RecR 144 - 73 51 A 

 
MFO Rockefeller 115 0,021 - - - 

RecR 144 - 35 24,3 IA 
 

- Informação que não se aplica a linhagem analisada: 
1 Número de indivíduos testados; 
2 Valor do percentil 99 obtido para a Rockefeller; 
3 Número de indivíduos da RecR com valor de percentil 99 maior do que o observado para a 
Rockefeller; 

   4 Porcentagem dos indivíduos acima do percentil 99 obtido para a Rockefeller; 
5 Classificação de alteração enzimática em: inalterada (I); incipientemente alterada (IA) e alterada (A). 
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Figure 8 – Atividade enzimática das GST’s, esterases (EST’s) α e β e oxidases de função mista 
(MFO’s) de larvas (A) e fêmeas (B) de Aedes aegypti da linhagem Recife-Resistente (RecR), com 
razão de resistência ao temephos de 180 vezes, e da linhagem Rockefeller, padrão de 
susceptibilidade a inseticidas químicos. 
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8 DISCUSSÃO 

 

8.1 Evolução da resistência 

 

A resistência a inseticidas químicos é um problema crescente, que atinge de forma 

importante os programas de controle de Aedes aegypti em várias regiões do mundo 

(JIRAKANJANAKIT et al., 2007; RAWLINS, 1998). No Brasil, a resistência ao temephos está 

amplamente disseminada e os níveis encontrados são bem elevados, embora a pressão de 

uso do composto tenha aumentado apenas nos últimos 14 anos (BESERRA et al., 2007; 

BRAGA et al., 2004; BRAGA et al., 2005; LIMA et al., 2003; LIMA et al., 2006; MACORIS et 

al., 2003).  

 

Estudos sobre os mecanismos que levam a resistência ao temephos em A. aegypti 

são escassos, sobretudo porque o processo de seleção é extremamente lento e laborioso, 

uma vez que a resistência a este organofosforado parece ser instável (WIRTH, 

GEORGHIOU 1999). Além da RecR, há referidas outras linhagens selecionadas em 

laboratório provenientes de Cuba, Venezuela, Regiões do Caribe (RODRIGUEZ et al., 2002, 

WIRTH, GEORGHIOU, 1999) e mais recentemente da Índia (TIKAR et al., 2009). 

 

Resultados não apresentados neste estudo revelaram que a RR da RecR, em sua 

14ª e 17ª gerações, estava 18 e 25 vezes maior do que a observada para sua população 

precursora de campo (Araripina), em 2004. A seleção em laboratorio da linhagem GA1 

iniciada com uma RR = 1 levou a um aumento da RR para 20,3 vezes em 24 gerações 

(TIKAR et al., 2009), a Tortola-Sel passou de 46,8 para 180 vezes em 14 gerações (WIRTH, 

GEORGHIOU 1999) e a Santiago-de-Cuba passou de 19 para 200 vezes em apenas seis 

gerações consecultivas (RODRIGUEZ et al., 2002). As diferenças na evolução da 

resistência ao temephos nestas linhagens podem estar ligadas a fatores diversos entre eles 

a metodologia de exposição ao inseticida propriamente dito, ao nível preexistente de 

sensibilidade ao composto, a frequência do gene (s) ligado (s) a resistência, a presença de 

distintos mecanismos e forma de herança da resistência nas populações selecionadas.  

 

8.2 Resistência Cruzada 

  

A resistência ao temephos na RecR supreendemente não induziu a resistência 

cruzada com o malathion, apesar de este ser também um organofosforado. O mesmo foi 

referido para a linhagem A. aegypt-Santiago-de-Cuba, cujo nível preexistente de resistência 

a este composto não se modificou com a seleção ao temephos (RODRIGUEZ et al., 2002). 
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Historicamente, temephos e malathion foram usados simultaneamente nos municípios 

brasileiros que implantaram as ações do PNCD, incluindo Araripina, no período de 1996 a 

2000. De acordo com recomendações da Rede MoReNAa, o malathion foi efetivamente 

substituído pela cipermetrina (piretróide), em 2001, para evitar a pressão de uso de 

inseticidas da mesma classe (DA-CUNHA et al., 2005; FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 

1999). Em divulgação mais recente, Macoris et al. (2007), revelaram que em 1999, algumas 

populações oriundas do NE, como Recife-PE, Aracajú-SE e Itabaina-BA estavam resistentes 

ao malathion. É importante destacar que a amostra parental que deu origem a RecR foi 

coletada em meados de 2004, portanto três anos após a descontinuidade de uso do 

malathion e de início de aplicação espacial (UBV) e perifocal da cipermetrina em campo.  

 

Os resultados da RecR para a deltametrina e cipermetrina, também não mostraram 

respostas que indicassem resistência a estes dois piretróides. Entretanto, é importante 

destacar que a DD usada (8µg de cipermetrina/garrafa) pareceu ser bastante elevada para a 

Rockefeller, visto que 100% dos indivíduos foram eliminados em apenas 15 minutos de 

exposição, quando isso deveria acontecer em 30 minutos (DA-CUNHA et al. 2005). Diante 

disso, é possível sugerir que doses menores deste último inseticida poderiam permitir a 

detecção de uma possível resistência na RecR, mesmo em níveis muito baixos. Da-Cunha 

et al. (2005), estudando populações de campo coletadas em 2003, verificaram que algumas 

delas já estavam resistentes a cipermetrina. Segundo os autores, a resistência a este 

piretróide pareceu desenvolver-se mais rapidamente quando comparada ao temephos.  

 

Na literatura, diferente do observado para a RecR, as populações que deram origem 

às linhagens resistentes ao temephos, já apresentavam níveis alterados de susceptibilidade 

ou mesmo de resistência a outros inseticidas, como malathion, fenthion, feniltrothion, 

deltametrina e cipermetrina (RODRIGUEZ et al., 2002; RODRIGUEZ et al., 2005; TIKAR et 

al., 2009; WIRTH, GEORGHIOU, 1999), entretanto este aspecto não tem sido considerado 

quando são analisados os resultados de resistência cruzada.  

 

Um baixo nível de resistência cruzada foi encontrado para o pyriproxyfen, quando 

comparadas às respostas da RecR com a Rockefeller, embora este composto não tenha 

sido, até o momento, utilizado em campo para controle de A. aegypti no Brasil. Este 

resultado concorda em parte com o observado por Andrighetti et al. (2008) em populações 

de campo de SP, resistentes ao temephos, com resposta cruzada com o pyriproxyfen. 

Dados desta investigação mostram que as populações mais resistentes ao temephos são 

também as mais resistentes ao pyriproxyfen. Braga et al. (2005) testando um outro AHJ, o 

metoprene, também relataram níveis de resistência menores do que 3 vezes, em 
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populações de A. aegypti de campo, e não referiram uma relação entre estes e os 

encontrados para o temephos.  

 

Os indivíduos da RecR não mostraram resistência a outros inseticidas, indicando que 

a população de Araripina, usada como geração parental da RecR, não foi exposta tempo 

suficiente aos piretróides para desenvolver resistência a estes inseticidas. Assim, é possível 

sugerir que o mecanismo de resistência ao temephos per si não leve a respostas cruzadas 

com a maioria dos outros inseticidas, mas que o processo de seleção em laboratório possa 

levar a co-seleção de mecanismos distintos.  

 

8.3 Efetividade dos inseticidas em campo simulado  

 

Nossos resultados em testes sob condições simuladas de campo com o Abate® 

indicaram que o produto não foi efetivo para o controle de populações com elevado nível de 

resistência ao temephos, corroborando os dados de Montella et al. (2007), que já referiam a 

perda de residualidade do produto para populações de campo com RR > 10. De acordo com 

os critérios estabelecidos pelo PNCD em 2008, para evitar falhas de controle ligadas a 

ineficiência do larvicida, o produto deve ser substituído em campo, quando as populações 

apresentarem RR > 3 (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2008).  

 

De 2001 a 2008, produtos a base de Bti foram utilizados como única alternativa ao 

temephos, em aproximadamente 100 municípios brasileiros (BRAGA et al., 2005; 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2009). Embora tenham atuado de forma efetiva para 

controle do mosquito na maioria deles, alguns estudos sugerem que os produtos comerciais 

utilizados no programa apresentam baixa persistência sob algumas condições ambientais 

(LIMA et al., 2003), o que tem incentivado a busca de outras alternativas (ANDRIGHETTI et 

al., 2008; BRAGA et al., 2005; MARTINS et al., 2008).  

 

Mais recentemente, Braga et al. (2005) e Andrighetti et al. (2008) demonstraram que 

inseticidas candidatos, como o metoprene e o pyriproxyfen, análogos do hormônio juvenil, 

podem ter sua perspectiva de uso no PNCD reduzida, em função da detecção de resistência 

cruzada com o temephos. A resistência metabólica a estes compostos em diversos insetos, 

inclusive em mosquitos, tem também sido associada à elevação de EST’s e MFO’s 

(ANDRIGHETTI et al., 2008; BROWN, 1974; CERF; GEORGHIOU, 1974). Apesar disso, 

nossos ensaios com estas enzimas na RecR não mostraram respostas que possam ser 

associadas com a resistência ao temephos ou ao pyriproxyfen. Os bioensaios DR por outro 

lado evidenciaram alterações na susceptibilidade ao pyriproxyfen, que não repercutiram 
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sobre a eficácia do produto comercial Sumilarv® 0,5G, nos testes em TCS, o que sugere que 

estes possam ser utilizados de forma cautelosa e descontinuada para o manejo da 

resistência ao temephos. 

 

8.4 Enzimas de detoxificação  

 

Os nossos resultados mostraram GST’s e EST’s alteradas na linhagem RecR, 

associadas com a resistência ao temephos, sendo a primeira com um nível de atividade 

muito maior que a segunda. Um crescente aumento na atividade de GST’s tem sido referido 

em populações de A. aegypti do NE do Brasil (MONTELLA et al., 2007). Elevada atividade 

das GST’s tem sido detectada em insetos resistentes a vários tipos de inseticidas, incluindo 

organofosforados (CLARCK et al., 1984), DDT (CLARCK; SHAMAAN, 1984) e piretróides 

(FOURNIER et al., 1992; GRANT; MATSUMURA, 1989; GRANT; HAMMOCK, 1992;  

RODRIGUEZ et al., 2005; VONTAS et al., 2001; VULULE et al., 1999). Alguns trabalhos têm 

sugerido que a implicação das GST’s na resistência ao temephos pode ser em decorrência 

da resistência cruzada a piretróides por exposição prévia a este inseticida (BRAGA et al., 

2005; RODRIGUEZ et al., 2002). Entretanto, os resultados observados para a RecR não 

corroboram esta hipótese, visto que a RecR estava susceptível aos piretróides, cipermetrina 

e deltametrina, sugerindo que esta alteração nas GST’s é em decorrência da exposição ao 

temephos. Em A. aegypti, a resistência ao DDT foi associada com a superexpressão de uma 

única GST’s (GRANT; HAMMOCK, 1992; LUMJUAM et al., 2005). Por outro lado, em 

Anopheles gambiae várias GST’s parecem estar envolvidas (PRAPANTHADARA; 

HEMINGWAY; KETTERMAN, 1993; PRAPANTHADARA; HEMINGWAY; KETTERMAN, 

1995). A amplitude de situações onde são observadas elevadaa atividadea destas enzimas 

e o fato de que cada classe de enzima compreende inúmeros membros, revelam a 

importância em conhecer as moléculas especificamente envolvidas com a resistência aos 

diferentes inseticidas, uma vez que a caracterizacão functional de cada um dos membros 

destas famílias nunca foi feita (ou têm sido negligenciada até o momento). Nos ensaios 

bioquímicos o substrato utilizado não é específico, um estudo mais detalhado para identificar 

quais, ou qual GST está envolvida na resistência ao temephos na linhagem RecR está em 

andamento em nosso laboratório.  

 

Em geral a resistência em campo, ou selecionada em laboratório, quando não são 

identificadas alterações nos sítios-alvo, quase sempre envolve o papel de alguma das 

enzimas da fase I de detoxificação (POUPARDIN et al., 2008). A biosíntese destas enzimas 

parece responder diretamente á exposição aos xenobióticos (FRANK; FOGLEMAN, 1992; 

POUPARDIN et al., 2008), e as esterases podem atuar de forma inespecífica. Este fato, de 
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acordo com Boyer, Tilquin, Ravanel (2007), pode ter uma importante implicação do ponto de 

vista prático no processo de manejo da resistência. Seus estudos com populações de 

campo de Ochlerotatus cataphylla, submetidas ao uso prolongado do temephos, mais de 15 

anos, induziu a alteração na atividade de esterases, cujos níveis não foram diminuídos após 

a rotatividade com o Bti, sugerindo a existência de efeito cruzado entre os larvicidas, que 

poderia levar, a longo termo, à resistência ao Bti. É importante salientar que a resistência ao 

Bti nunca foi observada em campo para populações de mosquitos, nem mesmo em 

programas de controle que utilizam este agente microbiano a mais de 20 anos, como o 

Programa KABS, no Vale do Rio Reno/Alemanha (BECKER, 2003).  

 

Resultados da atividade de detoxificação das enzimas mostraram que ambos, larvas 

e adultos da RecR, apresentavam elevada atividade das GST’s e EST’s comparadas a 

Rockefeller, sendo esta atividade mais acentuada nas larvas. Neste trabalho ficou claro que 

o mecanismo metabólico é o principal responsável pela resistência ao temephos, uma vez 

que não houve evidência de alteração do sítio-alvo nesta linhagem. Considerando que o 

temephos atua no estágio larval e que o processo de seleção esta baseado na exposição de 

larvas, é natural que uma maior expressão destas enzimas seja observada neste estágio de 

vida. De forma interessante, adultos de A. aegypti RecR também apresentaram níveis 

significantemente elevados de atividade das MFO’s, o que não aconteceu com as larvas. 

Alterações nas MFO’s tem sido frequentemente associadas à resistência aos reguladores de 

crescimento (ANDRIGHETTI et al., 2008). Esta atividade aumentada das MFO’s nas fêmeas 

da RecR possivelmente reflete diferenças naturais na expressão das enzimas de 

detoxificação em diferentes estágios de vida, como foi observado em outros estudos 

(ZAYED et al., 2006). 

 

Devido à complexidade da atuação das enzimas de detoxificação, como mencionado 

anteriormente, torna-se necessário entender o significado das alterações destas enzimas 

associado ao histórico de uso dos inseticidas, a fim de evitar generalizações, uma vez que 

as enzimas da fase I de detoxificação irão apresentar alterações em seu perfil de atividade 

como uma resposta inicial à exposição a xenobióticos, que não necessariamente levará a 

resistência ou a explicará de forma completa (HEMINGWAY; RANSON, 2000). Estudos 

recentes de genômica mostram que A. aegypti está passando por uma expansão no 

repertório de enzimas de detoxificação, quando comparada a outros insetos (STRODE et al., 

2008). Por exemplo, 160 citocromos P450’s e 49 EST’s foram identificadas nesta espécie, 

na família das GST’s, 26 membros tinham sido identificados e pelo menos dois genes 

tinham “splicing” alternativo, aumentando seus transcritos mais de 10 vezes (LUMJUAN et 

al., 2007). Contudo, não se sabe ainda como esta diversidade está relacionada com a 
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variação na função das enzimas, ou se existe especificidade por substratos à medida que 

novos genes surgem.  

 

8.5 Reversão da Resistência 

 

Os três diferentes testes realizados com o intuito de reverter a resistência mostraram 

que em curto prazo somente a suspensão do uso do inseticida (RecRev1) ou a interrupção 

do inseticida mais a introdução de indivíduos com baixo nível de resistência (RecRev2) não 

reverte completamente o quadro da resistência. De fato, os resultados de manejo da 

resistência ao temephos com o Bti, em populações brasileiras de A. aegypti demonstram 

que houve uma redução nos niveis de resistência a este composto, mas que as populações 

continuam resistentes, passados mais de quatro anos da interrupção do seu uso (BRAGA et 

al., 2004; FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2009). Diversos trabalhos chegaram a 

conclusões semelhantes à observada em nosso estudo, no caso da RecRev1, no que diz 

respeito à não reversibilidade da resistência, quando cessada a exposição ao 

organofosforado. Wirth e Georghiou (1999), por exemplo, relataram um lento declínio da 

resistência da Tortola-Sel que passou de 46,8 vezes em 1985 (GEORGHIOU et al.,1987) 

para 6,3 vezes em 1995/6, ou seja, 10 anos depois de suspenso o uso do temephos 

(RAWLINS, 1998). No Brasil, este fato pode ter ocorrido pela migração de indivíduos 

susceptíveis de áreas vizinhas, visto que a substituição foi local, e a resistência está 

totalmente disseminada no país, ou pela simples exposição ao Bti, que poderia favorecer a 

manutenção de níveis elevados de esterases por algum tempo (como citado acima), 

embora, o modo de ação deste inseticida biológico seja completamente diferente do químico 

e garanta a efetividade de controle. 

 

Em relação a RecRev2, na qual além da interrupção da exposição ao inseticida 

foram introduzidos indivíduos com baixo nível de resistência ao temephos, o processo de 

reversão foi verificado, porém não levou a recuperação total do status de susceptibilidade, 

fato somente observado na RecRev3, quando indivíduos susceptíveis foram introduzidos. 

Estes dados sugerem que em condições de campo para se atingir a susceptibilidade ao 

inseticida (temephos), seria necessário não somente a suspensão do seu uso, mas também 

a introdução de indivíduos susceptíveis. Os dois primeiros casos (RecRev1 e RecRev2) se 

aproximam  da real situação do país, por conta do uso extensivo do inseticida por um 

período prolongado. Por outro lado, a situação mostrada na RecRev3 é improvável e 

portanto, a liberação de machos susceptíveis (uma vez que estes não estão implicados no 

processo de trasmissão de patógenos) representaria uma estratégia complementar para 

manejo da resistência.  
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9 CONCLUSÕES 

 
Os resultados deste estudo permitem concluir que: 

 
 

� A resistência ao temephos na linhagem RecR não levou a respostas cruzadas a 

inseticidas, como deltametrina, cipermetrina e malathion; 

 

� Resistência cruzada ao pyriproxyfen foi detectada na RecR; 

 

� Produtos comerciais a base do análogo do hormônio juvenil pyriproxyfen são efetivos 

para o controle de populações de A. aegypti resistentes ao temephos; 

 

� O Abate®, produto a base de temephos, testado em sua dosagem de campo, não é 

efetivo para o controle de populações de A. aegypti com elevado nível de resistência, como 

a RecR; 

 

� O mecanismo metabólico está seguramente envolvido com a resistência ao temephos 

observada na RecR, sobretudo em relação à alteração de atividade das enzimas GST’s e 

EST’s (α e β); 

 

� O nível de resistência ao temephos na linhagem RecR ainda é instável e pode ser 

reduzido em poucas gerações, se cessada a pressão de exposição a este composto; 

 

� O cruzamento entre indivíduos com alto e baixo nível de resistência ao temephos 

parece levar à manutenção de níveis incipientes de resistência e não à recuperação da 

susceptibilidade;     

 

� A resistência ao temephos em populações de A. aegypti pode ser revertida, se além de 

cessada a exposição ao organofosforado forem promovidos cruzamentos com indivíduos 

totalmente susceptíveis. 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
Desenvolvimento, mecanismos e reversão da...                                                 GOMES, T. C. S.     61 



 

10 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ALMEIDA, J. E. M. et al. Avaliação da compatibilidade de defensivos agrícolas na 
conservação de microrganismos entomopatogênicos no manejo de pragas do cafeeiro. Arq. 
Inst. Biol . São Paulo, v. 70, n. 1, p. 079-084, 2003. 
 
ANDRIGHETTI, M. T. M. et al. Effect of pyriproxyfen in Aedes aegypti populations with 
different levels of susceptibility to the organophosphate temephos. Dengue Bulletin . V. 32, 
p 186-198, 2008. 
 
ARAÚJO, A. P. Avaliação de um biolarvicida à base de Bacillus thuringiensis sorovar. 
Israelensis, desenvolvido no Brasil, para o controle do Aedes aegypti (Díptera:Culicidae). 
2006. 95 f. Dissertação (Mestrado no Programa de Pós-graduação em Biologia Animal) – 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 2006. 
 
BECKER, N., RETTICH, F. Protocol for the introdution of new Bacillus thuringiensis 
israelensis products into the routine mosquito control program in Germany. J. Am. Mosq. 
Control Assoc ., v. 10, n. 4, p. 527-533, 1994. 
 
BECKER, N. Mosquitoes and their control. New York, Kluwer (Academic Publishers, 488p), 
2003. 
 
BERGÉ, J., FEYERENSEN, R., AMICHOT, M. Cytochrome P450 monoxygenases and 
insecticide resistance in insects. Biological Sciences.  London, (Philosophical Transactions 
Royal Society London Series B), v. 353, p. 1701-1705, 1998. 
 
BESERRA, E. B., CASTRO-JÚNIOR, F. P. Biologia comparada de populações de Aedes 
(Stegomyia) aegypti (L.) (Díptera:Culicidae) da Paraíba. Neotrop. Entomol .,Londrina, v. 37, 
n. 1, p. 081-085, 2008. 
 
BESERRA, E. B. et al. Resistência de Populações de Aedes aegypti (Linnaeus) (Diptera: 
Culicidae) ao Organofosforado Temefós na Paraíba, Brasil. Neotrop. Entomol ., v. 36, p. 
303-307, 2007. 
 
BISSET, J. A. et al. Esterases Elevadas como mecanismo de resistência a inseticidas 
organofosforados em cepas de Aedes Aegypti. Rev. Cubana de Med. Trop . Cuba, v. 53, n. 
1, p. 037-043, 2001. 
 
BISSET, J. A. Uso correcto de insecticidas: control de la resistencia. Rev. Cubana de Med. 
Trop . Cuba, v. 54, n. 3, p. 202-219, 2002. 
 
BLOOMQUIST, J. R. Toxicology, mode of action and target site-mediated resistance to 
insecticides acting on chloride channels. Comparative Biochemistry and Physiology , v. 
106, n. 2, p. 301-314, 1993. 
 
BOYER, S., TILQUIN, M., RAVANEL, P. Differential sensitivity to Bacillus thuringiensis var. 
israelensis and temephos in field mosquito populations of Ochlerotatus cataphylla (Diptera: 
Culicidae): toward resistance?.Environ. Toxicol. Chem ., v. 26, p. 157-162, 2007  
 
BRAGA, I. A. et al. Controle seletivo de vetores da malária: guia para o nível municipal. 
Ministério da Saúde . Brasília, 56p, 1999. 
 

 
 
Desenvolvimento, mecanismos e reversão da...                                                 GOMES, T. C. S.     62 



 

BRAGA, I.A. et al. Aedes aegypti resistance to temephos during 2001 in several 
municipalities in the states of Rio de Janeiro, Sergipe, and Alagoas, Brazil. Mem. Inst. 
Oswaldo Cruz . Rio de Janeiro, v. 99, n. 2, p. 199-203, 2004. 
 
BRAGA, I. A. et al. Effectiveness of methoprene, an insect growth regulator, against 
temephos-resistant Aedes aegypti populations from different brazilian localities, under 
laboratory conditions. Entomological Society of America , v. 22, n. 5, p. 830-837, 2005. 
 
BRAGA, I. A., VALLE, D. Aedes aegypti: inseticidas, mecanismo de ação e resistência. 
Epidemiol. Serv. Saúde , Brasília, v. 16, n. 4, p. 279-293, 2007. 
 
BROGDON, W. G. Biochemical resistance detection: an alternative to bioassay. 
Parasitology Today , v. 5, p. 056-060, 1989. 
 
BROGDON, W. G, McALLISTER, J. C. Simplification of adult mosquito bioassays through 
use of time-mortality determinations in bottles. J. Am. Mosq. Control Assoc. , v. 14, n. 2, p. 
159-164, 1998. 
 
BROWN, A. W. A. Inseticide resistence in mosquitoes: a pragmatic review. J. Am. Mosq. 
Control Assoc. , v. 2, p. 23-140; 123-140, 1986. 
 
BROWN, T. M., BROWN, A. W. A. Experimental induction of resistance to a juvenile 
hormone mimic. J. Econom. Entomol ., v. 7, p. 799-801, 1974. 
 
CLARK, A. G. et al. Characterization of multiple glutathione transferases from the housefly, 
Musca domestica (L.). Pesticide Biochemistry and Physiology , v. 22, p. 051-059, 1984. 
 
CAMPOS, J., ANDRADE, C. F. S. Insecticide resistance in Simulium populations (Díptera, 
Simuliidae). Cad. Saúde Pública . Rio de Janeiro, v. 18, n. 3, p. 661-71, 2002. 
 
CERF, D. C., GEORGHIOU, G. P. Cross resistance to juvenile hormone analogues in 
insecticide-resistant strains of Musca domestica L. Pesticide Science,  v. 5, p. 759-767, 
1974. 
 
CHARLES J. F., DE-BARJAC, H. Histopathologie de l'action de la dendotoxine de Bacillus 
thuringiensis var. israelensis sur les larves d'Aedes aegypti (Dipt.: Culicidae). 
Entomophaga,  v. 26, p. 203-212, 1981. 
 
CHARLES, J. F. Action de la δ endotoxine de Bacillus thuringiensis var. israelensis sur 
cultures de cellules de Aedes aegypti L. En microscopie eletronique. Annales de I’Institut 
Pasteur/Microbiology , v. 134A, p. 365-381. 1983.  
 
CHAVASSE, D. C., YAP H. H. Chemical methods for the control of vectors and pests of 
public health importance. World Health Organization . Geneve, (CTD/WHOPES/97.2), 
1997. 
 
CLARK, A.G., SHAMAAN, N.A. Evidence that DDT-dehydrochlorinase from the 624 house 
fly is a glutathione S-transferase. Pestic. Biochem. Physiol. 22, 249–261, 1984. 
 
CONSOLI, R. A. G. B., OLIVEIRA, R. L. Principais Mosquitos de Importância Sanitária 
no Brasil , 20ª edição, Fundação Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro, 228p, 1994. 
 
DA-CUNHA, M. P. et al. Monitoring of resistance to the pyrethroid cypermetrin in Brazilian 
Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) populations collected between 2001 and 2003. Mem. 
Inst. Oswaldo Cruz , v. 100, p. 441–444, 2005. 

 
 
Desenvolvimento, mecanismos e reversão da...                                                 GOMES, T. C. S.     63 



 

DAVIDSON, G., ZAHAR, A. R. The pratical implications of resistance of malaria vectors to 
insecticides. Bull. WHO ., v.49, p. 475-483, 1973. 
 
DEGALLIER, N. et al. Aedes albopictus may not be vector of dengue virus in human 
epidemics in Brazil. Rev. Bras. Saúde Pública . São Paulo, v. 37, n. 3, p. 386-387, 2003. 
 
FARNHAM, A. W., SAWICKI, R. M. Development of resistance to pyrethroids in insect 
resistant to other insecticides. Pesticide Science , v. 7, p. 278-282, 1976. 
 
FARNHAM, A. W. et al. Characterization of the structure activity relationship of kdr and two 
variants of super-kdr to pyrethroids in the housefly (Musca domestica) Pesticide Science , v. 
19, p. 209-220, 1987. 
 
FERRARI, J. A. Insecticide resistance In: Marquardt W. C., Beaty B. J. The biology of 
disease vectors . University Press of Colorado. Colorado, Niwot, p. 512-525, 1996. 
 
FINNEY. D. K. Probit analysis – a statistical treatment of the sigmoid response curve. 3rd ed. 
Cambridge University Press, U. K., 1971. 
 
FORATTINI, O .P. Entomologia Médica . Faculdade de Higiene e Saúde Pública. São 
Paulo, v. 1, 662 p. 1962. 
 
FOX, I., GARCÍA-MOLA, I. Multi-resistant Aedes aegypti in Puerto Rico and Virgin Islands. 
Science , v. 233, p. 646-647, 1961.  
 
FRANK, M. R., FOGLEMAN, J. C. Involvement of cytochrome-P450 in host-plant utilization 
by Sonoran Desert Drosophila. Proceedings of the National Academy of Sciences.  USA, 
v. 89, p. 11998–12002, 1992. 
 
FOURNIER, D. et al. Insect glutathione S-transferases. Biochemical characteristics of the 
major forms from houseflies susceptible and resistant to insecticides. J. Biol. Chem . v. 267, 
p. 1840-1845, 1992. 
 
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. Plano Diretor de Erradicação do Aedes aegypti do 
Brasil. Ministério da Saúde . Brasília, 158p, 1996. 
 
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. Reunião técnica para discussão do status de 
resistência de Aedes aegypti e definir estratégias a serem implantadas para monitoramento 
da resistência no Brasil. Ministério da Saúde . Brasília (relatório final mimeografado, 30p), 
1999. 
 
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. Reunião de avaliação do monitoramento da 
resistência das populações de Aedes aegypti do Brasil. Ministério da Saúde . Brasília, 
(relatório final, 30p), 2000.   
 
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. Programa Nacional de Controle da Dengue. 
Ministério da Saúde . Brasília, 32p, 2002. 
 
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. Dengue – Orientações técnicas para pessoal de 
campo. Ministério da Saúde . Brasília (manual de normas técnicas, 64p), 2007. 
 
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. Reunião de avaliação do monitoramento da 
resistência das populações de Aedes aegypti do Brasil. Ministério da Saúde . Brasília, 
(relatório final), 2008.   

 
 
Desenvolvimento, mecanismos e reversão da...                                                 GOMES, T. C. S.     64 



 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. Reunião de avaliação do monitoramento da 
resistência das populações de Aedes aegypti do Brasil. Ministério da Saúde . Brasília, 
(relatório final, 46p), 2009.   
 
GEORGHIOU, G. P., TAYLOR, C. E. Genetic and biological influences in the evolution of 
insecticide resistance. Journal of Economic Entomology , v. 70, p. 319-323, 1977. 
 
GEORGHIOU, G. P. Management of resistance in arthropods. In: Pest  Resistance to 
Pesticides , G. P. Georghiou, T. Saito Eds, Plenum Press, New York, 809p., 1983. 
 
GEORGHIOU, G. P., et al. Potencial for organophosphate resistance in Aedes aegypti 
(Diptera: Culicidae) in the Caribbean area and neighboring countries. J. Med. Entomol ., v. 
24, p. 290-4, 1987.  
 
GEORGHIOU, G. P. Resistance potencial to biopesticides and consideration of 
countermeasures. In: Pesticide and Alternatives , J. E. Casida ed. p. 409-420, 1990. 
 
GEORGHIOU, G. P., LAGUNES-TEJEDA, A. The occorrence of resistance to pesticides 
in arthropods . Rome, FAO, 318p, 1991. 
 
GILL, S. S., COWLES, E. A., PIETRANTONIO, P. V. The Mode of Action of Bacillus 
thuringiensis Endotoxins. Annu. Rev. Entomol. v. 37, p. 615–636, 1992. 
 
GOLDBERG, L., MARGALIT, G. A bacterial spore demonstrating rapid larvicidal activity 
against Anopheles sergentii, Uranotaenia unguiculata, Culex univitattus, Aedes aegypti, 
Culex pipiens. Mosq. News , v. 37, p. 355-358, 1977. 
 
GOMES, T. C. S. Reavaliação do status de susceptibilidade ao temephos em populações de 
Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) do município de Recife – PE. 2006. 38 f. Monografia 
(Licenciatura em Ciências Biológicas) – Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 
2006. 
 
GOMES, T. C. S. Resistência cruzada e reversibilidade da resistência ao temephos na 
linhagem Aedes aegypti Recife-resistente (RecR). 2007. 17 f. Projeto aprovado (Mestrado 
em Biologia Animal) no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, 2007. 
 
GÓMEZ-DÁNTES, H. El dengue em lãs Américas. Um problema de salud regional. Rev. 
Sal. Pub. de México , México, v. 33, n. 4, p. 347-355, 1991. 
 
GRANT, D. F., MATSUMURA, F. Glutathione S-transferase 1 and 2 in susceptible and 
insecticide resistant Aedes aegypti. Pestic. Biochem. Physiol . v. 33, p. 132–143, 1989. 
 
GRANT, D. F., HAMMOCK, B. D. Genetic and molecular evidence for a trans-acting 
regulatory locus controlling glutathione S-transferase-2 expression in Aedes aegypti. Mol. 
Gen. Genet.  v. 234, p. 169-76, 1992. 
 
GUBLER, D. J., TRENT, D. W. Emergence of epidemic dengue/dengue hemorrhagic fever 
as a public health problem in the Americas. Infect. Agents and Dis . USA, v. 2, n. 6, p. 383-
393, 1994.  
 
GUBLER, D., CLARK, G. Dengue/Dengue hemorrhagic fever: the emergence of a global 
health problem. Emerg. Infect. Dis . USA, v. 1, p. 55-57, 1995.  
 

 
 
Desenvolvimento, mecanismos e reversão da...                                                 GOMES, T. C. S.     65 



 

HALSTEAD, S. B. Dengue virus-mosquito interactions. Annu. Rev. Entomol ., v. 53, p. 273-
291, 2008. 
 
HEMINGWAY, J., MIYAMOTO, J., HERATH, P. R. J. A possible novel link between 
organophosphorus and DDT inseticide resistance genes in Anopheles: Supporting evidence 
from fenitrothion metabolism studies. Pesticide Biochemistry and Physiology , v. 39, p. 
049-056, 1990. 
 
HEMINGWAY, J., KARUNARATNE, S. H. P. P. Mosquito carboxylesterases: a review of the 
molecular biology and biochemistry of a major insecticide resistance mechanism. Med. Vet. 
Ent. , v. 12, p. 001-012, 1998. 
 
HEMINGWAY, J. The molecular basis of two contrasting metabolic mechanisms of 
insecticide resistance. Insect. Biochem . Mol. Biol ., v. 30, p. 1009-1015, 2000. 
 
HEMINGWAY, J., RANSON, H. Insecticide resistance in insect vectors of human disease. 
Annu. Rev. Entomol . v. 45, p. 371-91, 2000. 
 
HEMINGWAY, J. et al. The molecular basis of insecticide resistance in mosquitoes. Insect. 
Biochem. Mol. Biol ., v. 34, p. 653-665, 2004. 
 
HERATH, P. R. J. et al. DDT resistance in Anopheles culicifacies Giles and A. subpictus 
Grassi (Díptera: Culicidae) from Sri Lanka: a field study on the mechanisms and changes in 
gene frequency after cessation of DDT spraying. Bull. Ent. Res ., v. 78, p. 717-723, 1988. 
 
JIRAKANJANAKIT, N. et al. Trend of temephos resistance in Aedes (Stegomyia) mosquitoes 
in Thailand during 2003-2006. Environ. Entomol ., v. 36, p. 506-11, 2007. 
 
KARUNARATNE, S. H. P. P. et al. Kinect and molecular differences in the amplified and 
non-amplified esterases from insecticide resistant and susceptible Culex quinquefasciatus 
mosquitoes. J. Biol. Chem ., v. 270, p. 31124-31128, 1995. 
 
KOTZE, A. C., SALES, N., BARCHIA, I. M. Diflubenzuron tolerance associated with 
monooxigenase activity in field strain larvae of the Australian sheep blowfly 
(Diptera:Calliphoridae). Journal of Economic Entomology , v. 90, p. 015-020, 1997. 
 
LIMA, J. B. P. et al. Resitance of Aedes aegypti to organophosphates in several 
municipalities in the state of Rio de Janeiro and Espírito Santo, Brazil. Am. J. Trop. Med. 
Hyg. , v. 68, n.3, p. 329-333, 2003.  
 
LIMA, E. P. et al. Reistência do Aedes aegypti ao temefós em municípios do Estado do 
Ceará. Rer. Soc. Bras. Med. Trop ., v. 39, 259-263, 2006. 
 
LUMJUAN, N. et al. Elevated activity of an Epsilon class glutathione transferase 
confers DDT resistance in the dengue vector, Aedes aegypti. Ins. Biochem. Mol. Biol., v. 35, 
p. 861–871, 2005. 
 
LUMJUAN, N. The Aedes aegypti glutathione transferase family. Insect. Biochem. Mol. 
Biol.  v. 37, p. 1026-1035, 2007. 
 
MACORIS, M. L. G. et al. Modificação da susceptibilidade de Aedes (Stegomyia) aegypti ao 
temephos. Rev. Patol. Trop . Goiás, v. 24, n. 1, p. 031-040, 1995. 
 

 
 
Desenvolvimento, mecanismos e reversão da...                                                 GOMES, T. C. S.     66 



 

MACORIS, M. L. G. et al. Alteração da resposta de susceptibilidade de Aedes aegypti a 
inseticidas organofosforados em municípios do Estado de São Paulo, Brasil. Rev. Saúde 
Públ ., São Paulo, v. 33, n. 5, p. 521-522, 1999.  
 
MACORIS, M. L. G. Avaliação do nível de susceptibilidade de linhagens de Aedes aegypti 
(Díptera:Culicidae) aos inseticidas utilizados para o seu controle. 2002. 66 f. Dissertação 
(Mestrado no Programa de Pós-graduação da Faculdade de Medicina de Botucatu) -  
Universidade Estadual Paulista, São Paulo, 2002.  
 
MACORIS, M. L. G. et al. Resistense of Aedes aegypti of th estate of São Paulo, Brazil, to 
organophosphates insecticidas. Mem. Inst. Oswaldo Cruz . Rio de Janeiro, v. 98, n. 5, p. 
703-708, 2003. 
 
MACORIS, M. L. G. et al. Association of insecticide use and alteration on Aedes aegypti 
susceptibility status. Mem. Inst. Oswaldo Cruz . Rio de Janeiro, v. 102, p. 895-900, 2007. 
 
MARICONI, F. A. M. et al. Insetos e outros invasores de residências.  FEALQ . 
Piracicaba, São Paulo, p. 403-450, 1999. 
 
MARTINS, A. J. et al. Chitin synthesis inhibitor effect on Aedes aegypti populations 
susceptible and resistant to organophosphate temephos. Pest Management Science .v. 64, 
p. 676-680, 2008. 
 
MARZORCHI, K. B. F. Dengue in Brazil – Situation, transmission and control – A proposal 
for ecological control. Mem. Inst. Oswaldo Cruz , Rio de Janeiro, v. 89, n. 2, p. 235-245, 
1994. 
 
MAZZARI, M. B., GEORGHIOU, G. P. Characterization of resistance to organophosphate, 
carbamate, and pyrethroid insecticidas in field populations of Aedes aegypti from Venezuela. 
J. Am. Mosq. Control Assoc. , v. 11, p. 315-322, 1995. 
 
MELO-SANTOS, M. A. V. et al. Long lasting persistence of Bacillus thuringiensis serovar. 
israelensis larvicidal activity in Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) breeding places is 
associated to bacteria recycling. Biological Control . v. 49, p. 186-191, 2009. 
 
MELO-SANTOS, M. A. V. et al. Resistance to the organophosphate temephos: Mechanisms, 
evolution and reversion in an Aedes aegypti laboratory strain from Brazil. Acta Tropica . 
v.113, p. 180-189, 2010. 
 
MIAN, L. S., MULLA, M. S. Biological and environmental dynamics of insect growth 
regulators (IGR’s) as used against Diptera of public health importance. Residue Review , v. 
84, p. 27-112, 1982. 
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Metodologia para quantificação de atividade de enzimas 
relacionadas com a resistência a inseticidas em Aedes aegypti. Ministério da Saúde . 
Brasília (manual de normas técnicas, 1ª ed.), 2006. 
 
MOLYNEUX, D. H. Onchocerciases control in West África: current status and future of the 
onchocerciases control programme. Parasitology Today . v. 11, p. 399-402, 1995. 
 
MONATH, T. P. Yellow fever and dengue – the interactions of virus, vector and host in re-
emergence of epidemic disease. Semin. Virol ., v. 5, p. 133-145, 1994. 
 
MONTELLA, I. R. et al. Insecticide resistance mechanisms of brasilian Aedes aegypti 
populations from 2001 to 2004. Am. J. Trop. Med. Hyg ., v. 77, n. 3, p. 467-477, 2007. 

 
 
Desenvolvimento, mecanismos e reversão da...                                                 GOMES, T. C. S.     67 



 

NOGUEIRA, R. M. R. et al. Virological study of a dengue type 1 epidemie at Rio de Janeiro. 
Mem. Inst. Oswaldo Cruz , Rio de Janeiro, v. 83, n. 2, p. 219-225, 1989. 
 
NOGUEIRA, R. M. R. et al. Isolation of dengue virus type 2 in Rio de Janeiro. Mem. Inst. 
Oswaldo Cruz , Rio de Janeiro, v. 85, n. 2, p. 253, 1990. 
 
NOGUEIRA, R. M. R. et al. Dengue virus type 3 in Rio de Janeiro, Brazil. Mem. Inst. 
Oswaldo Cruz , Rio de Janeiro, v. 96, n. 7, p. 925-926, 2001. 
 
OMER, S. M., GEORGHIOU, G. P. DDT/pyrethroid resistance interrelationships in 
Anopheles stephensi. Mosq. News , v. 40, p. 200-209, 1980. 
 
ORDUZ S. et al. A new serotype of Bacillus thuringiensis from Colombia toxic to mosquito 
larvae. J. Invertebr. Pathol . v. 59, p. 099-103, 1992. 
 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Instructions for Determining the susceptibility or 
resistance of mosquito larvae to insecticides. World Health Organization . Geneva, 
(Scientific Publication WHO/VBC/81.807, 6p), 1981. 
 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Resistencia de los vectores y reservorios de 
enfermedades a los plaguicidas. World Health Organization . Geneva, (Serie de informes 
técnicos, Publicación Científica n° 737), 1986. 
 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Vector resistance to insecticides. 15th report of the 
who expert committee on vector  biology and control. World Health Organization . Geneva, 
(Scientific Publication WHO/n° 818, p. 1-62), 1992.  
 
ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE. Dengue y dengue hemorrágico en las 
Américas: guias para su prevención y control. Organización Panamericana de la Salud.  
Washington, DC (Publicación Científica n° 548), 199 5. 
 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Guideline specifications for bacterial larvicides for 
Public Health Use. World Health Organization . Geneve, (Document 
WHO/CDS/CPC/WHOPES/99.2), 1999. 
 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Global insecticide use for vector-borne disease 
control. World Health Organization . Geneva, (Scientific Publication WHO/GCDPP/2002.2), 
2002.  
 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Guidelines for laboratory and Field testing of 
mosquito larvicides. World Health Organization . Geneve, (Document 
WHO/CDS/WHOPES/GCDPP/2005.13, 2005. 
 
PALCHICK, S. Chemical control of vectors. In: The biology of disease vectors . Beaty, B.J. 
e Marquardt, W.C. (eds). University Press of Colorado. 1996. 
 
POUPARDIN, R. et al. Cross-induction of detoxification genes by environmental xenobiotics 
and insecticides in the mosquito Aedes aegypti: impact on larval tolerance to chemical 
insecticides. Ins. Biochem. Mol. Biol . v. 38, p. 540–551, 2008. 
 
PRAPANTHADARA, L., HEMINGWAY, J., KETTERMAN, A. J. Partial purification and 
characterization of glutathione S-transferases involved in DDT resistance from the mosquito 
Anopheles gambiae. Pestic. Biochem. Physiol . v. 47, p. 119–133, 1993. 
 

 
 
Desenvolvimento, mecanismos e reversão da...                                                 GOMES, T. C. S.     68 



 

PRAPANTHADARA, L., HEMINGWAY, J., KETTERMAN, A. J. DDT-resistance in Anopheles 
gambiae (Diptera: Culicidae) from Zanzibar, Tanzania, based on increased DDT-
dehydrochlorinase activity of glutathione S-transferases. Bull. Entomol. Res.  v. 85, p. 267–
274, 1995. 
 
PRASITTISUK, C., BUSVINE, Jr. DDT-resistant mosquito strains with cross-resistance to 
pyrethroids. Pestic. Sci . v. 8, p. 527-533, 1977. 
 
RAGNI, A., THIÉRY, I., DELÉCLUSE, A. Characterization of six highly mosquitocidal Bacillus 
thuringiensis strains that do not belong to H-14 serotype. Current  Microbiology , v. 32, p. 
048-054, 1996. 
 
RAWLINS, S. C. Spatial distribution of insecticide resistance in Caribbean populations of 
Aedes aegypti and its significance. Pan Am. J. Public Health . v. 4, p. 243-251, 1998.   
 
RETNAKARAN, A., GRANETT, J., ENNIS, T. Insect growth regulators. In: KERKUT, G. A., 
GILBERT, L.I. Comprehensive insect physiology biochemistry and ph armacology . New 
York: Pergamon, Cap. 12, p. 529-601, 1985. 
 
RODRÍGUEZ, M. M. et al. Detection of insecticide resístanse in Aedes aegypti ( Diptera; 
Culicidae) from Cuba and Venezuela. J. Med. Entomology , v. 38, n. 5, p. 623-628, 2001. 
 
RODRÍGUEZ, M. M. et al. Cross-resistance to pyrethoid and organophosphorus insecticides 
induced by selection with temephos in Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) from Cuba. J. Med. 
Entomology , v. 39, n. 6, p. 882-888, 2002. 
 
RODRÍGUEZ, M. M. et al. Resistência cruzada a piretroides em Aedes aegypti de Cuba 
inducido por La selección com El insecticida organofosforado malation. Rev. Cubana Med. 
Trop , Cuba, v. 55, n.2, p. 105-111, 2003. 
 
RODRIGUEZ, M. M. et al. Pyrethroid insecticide-resistance strain of Aedes aegypti from 
Cuba induced by deltamethrin selection. J. Am. Mosq. Control Assoc. , v. 21, p. 437-445, 
2005. 
 
ROSE, R. I. Pesticides and public health: integrated methods of mosquito management. 
Emerging Infections Diseases , Washington, DC, USA, v. 7, n. 1, p. 017-023, 2001. 
 
ROUSH, R. T., McKENZIE, J. A. Ecological genetics of insecticide and acaricide resistance. 
Ann. Rev. Entomol . v. 32, p. 361-380, 1987. 
 
ROZENDAAL, J. A. Vector control, methods for use by individuals and communities. World 
Health Organization , Geneve, 415p, 1997. 
 
SCHATZMAYR, H.G. Dengue situation in Brasil year 2000. Mem. Inst. Oswaldo Cruz , Rio 
de Janeiro, v. 95, n. 1, p. 179-181, 2000. 
 
SCOTT, J. G. Cytochromes P450 and insecticide resistance. Insect Biochemistry and 
Molecular Biology , v. 29, n. 9, p. 757-777, 1999. 
 
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. Dengue no Brasil. Ministério da Saúde . 
Brasília (Informe epidemiológico 11/2009, 10p), 2009. 
 
SELEENA, P., LEE, H. L., LECADET, M. M. A new serovar of Bacillus thuringiensis 
possessing 28a28c flagellar antigenic structure: Bacillus thuringiensis serovar jegathesan, 

 
 
Desenvolvimento, mecanismos e reversão da...                                                 GOMES, T. C. S.     69 



 

selectively toxic against mosquito larvae. J. Am. Mosq. Control Assoc. , v.11, p. 471-473, 
1995. 
 
SLAMA, K. Insect juvenile hormone analogues. Biochem.  New York, n. 40, p. 1079-1101, 
1972. 
 
STEIN, M. et al. Flutuación estacional de Aedes aegypti en Chaco, Argentina. Rev. Saúde 
Pública , São Paulo, v. 39, n. 4, p. 559 -564, 2005. 
 
STRODE, C. Genomic analysis of detoxification genes in the mosquito Aedes aegypti. 
Insect. Biochem. Mol. Biol ., v. 38, p. 113-123, 2008 
 
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS. Manual de controle dos vetores de 
Dengue e Febre Amarela – Nebulizações. Secretaria Estadual de Saúde , São Paulo, 
(mimeografado, 30 p), 1992. 
 
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS. Manual de atividade para controle 
dos vetores de Dengue e Febre Amarela – Controles mecânico e químico. Secretaria 
Estadual de Saúde , São Paulo, 1993. 
 
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS. Manual de vigilância entomológica 
de Aedes aegypti. Secretaria Estadual de Saúde , São Paulo (mimeografado, 80 p), 1997. 
 
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS. Plano de intensificação das ações 
de controle de Dengue no Estado de São Paulo – Vigilância e controle de Aedes aegypti: 
Normas, orientações e recomendações técnicas. Secretaria Estadual de Saúde,  São 
Paulo, (mimeografado, 42 p), 2001. 
 
TEIXEIRA, M. G., BARRETO, M. L. Porque devemos, de novo, erradicar o Aedes aegypti? 
Revista Ciências & Saúde Coletiva , Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 122-135, 1996. 
 
TEIXEIRA, M. G., GUERRA, Z. Epidemiologia e medidas de prevenção do dengue. Informe 
Epidemioógico do Sistema Único de Saúde . Brasília, v. 8, n. 4, p. 005-033, 1999.  
 
TIKAR, S .N. et al. Temephos-induced resistance in Aedes aegypti and its cross-resistance 
studies to certain insecticides from India. Parasitol. Res ., v. 105, p. 057-063, 2009. 
 
TOUNG, Y. P., HSIEH, T. S., TU, C. P. Drosophila glutathione s-transferase 1-1 shares a 
region of sequence homology with the maize glutathione s-transferase III. Proceedings of 
the National Academy of Sciences , USA, v. 87, n. 1, p. 031-035, 1990. 
 
VAIS, H. Activation of Drosophila sodium channels promotes modification by deltamethrin. 
Reductions in affinity caused by knock-down resistance mutations. Journal  General 
Phisiology , v. 115, n. 3, p. 305-318, 2000. 
 
VASCONCELOS, P. F. C. et al. Epidemia de dengue em Fortaleza, Ceará: inquérito soro 
epidemiológico aleatório. Rev. Bras. Saúde Pública , v. 32, n. 5, p. 447-454, 1998.  
 
VASCONCELOS, P. F. C. et al. Inquérito soro epidemiológico na Ilha de São Luís durante 
epidemia de dengue no Maranhão. Rev. Soc. Bras. Med. Trop. Uberaba, v. 32, n. 2, p. 171-
179, 1999.  
 
VONTAS, J. G., GRAHAM J. SMALL, G. J., HEMINGWAY, J. Glutathione S-transferases as 
antioxidant defence agents confer pyrethroid resistance in Nilaparvata lugens. Biochem. J.  
Great Britain, v. 357, p. 065-072, 2001. 

 
 
Desenvolvimento, mecanismos e reversão da...                                                 GOMES, T. C. S.     70 



 

VULULE, J. M. et al. Elevated oxidase and esterase levels associated with permethrin 
tolerance in Anopheles gambiae from Kenyan villages using permethrin-impregnated nets. 
Med. Vet. Entomol.  v.13, p. 239-244, 1999. 
 
WARE, G. W. Introduction to insecticides. 2000. Monografia (cited 2009, Feb 21, disponível 
em: http://ipmworld.umn.edu/chapters/ware.htm) - University of Minnesota, 2000.  
 
WIRTH, M. C., GEORGHIOU, G. P. Selection and characterization of temephos resistance in 
a population of Aedes aegypti from Tortola, British Virgin Islands. J. Am. Mosq. Control. 
Assoc ., v. 15, p. 315-20, 1999. 
 
ZAYED, A. B. B. et al. Use of bioassay and microplate assay to detect and mensure 
insecticide resistance in filed populations of Culex pipiens from filariases endemic areas of 
Egypt. J. Am. Mosq. Control Assoc ., v. 22, p. 473-482, 2006. 
 
ZHANG, L., HARADA, K., SHONO, T. Cross resistance to insect growth regulators in 
pyriproxyfen-resistant housefly. Jap. Soc. Applied Entomology and Zoology , Japão, v. 33, 
p. 195-197, 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Desenvolvimento, mecanismos e reversão da...                                                 GOMES, T. C. S.     71 



 

11 APÊNDICES A e B -  Carta de aprovação do projeto  pelo Comitê de Ética e 

manuscrito enviado a Acta Tropica, respectivamente.  

 

 

 

 
 
Desenvolvimento, mecanismos e reversão da...                                             GOMES, T. C. S.     72 



 

 

  

Pleasecitethisarticleinpressas:Melo-Santos,M.A.V.,etal.,Resistancetotheorganophosphatetemephos:Mechanisms,evolutionandreversion 
inan Aedesaegypti laboratorystrainfromBrazil.ActaTrop.(2009),doi:10.1016/j.actatropica.2009.10.015 

ARTICLE IN PR ESS

 

GModel

ACTROP24231–10

ContentslistsavailableatScienceDirect

Acta Tropica 

journal homepage:www.elsevier.com/locate/actatropica 

Resistance to the organophosphate temephos: Mechanisms, evolution and
Reversion in an Aedes aegypti Laboratory strain from Brazil

1

2

M.A.V. Melo-Santos, a,∗, J.J.M. Varjal-Melo, A.P. Araújo, T.C.S. Gomes,a a a, c, M.H.S. Paiva,a,b  L.N. Regis,a

A.F. Furtado,  T. Magalhaes,    M.L.G. Macoris, M.T.M. Andrighetti, C.F.J. Ayresa a d d a
3

4

a Departamento de Entomologia, Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz. Av. Moraes Rego s/n, Cidade Universitária, CEP:50670420, Recife/PE5
b Associação Caruaruense de Ensino Superior (ASCES), Av. Portugal, 584, Bairro Universitário, Caruaru/PE, Brazil6
c Mestrado em Biologia Animal, Departamento de Zoologia/UFPE, Av. Professor Moraes Rego,s/n, Campus da UFPE, RecifePE, Brazil 7
d Superintendência de Controle de Endemias,SUCEN, Núcleo de Pesquisa/Serviço Regional 11 Marília, Av. Santo Antonio 1627, Marília/SP, Brazil8 

9

a r t i c l e  i n f o10 

11

Articlehistory:12

Received31August200913

Receivedinrevisedform20October200914

Accepted22October200915

Available online xxx 

16

Keywords:17

MosquitoQ218

Insecticideresistance19

Laboratoryselection20

Biochemicalassay21

Crossresistance22

Resistancereversal23

a b s t r a c t  

Insecticideresistanceisoneofthemainproblemsinvectorcontrolprograms.Becauseinsectshavedevel- 
opedresistancetoallclassesofavailablechemicalinsecticides,apropersurveillanceandmanagement 
ofresistanceinareaswherethesecompoundsarebeingutilizediscrucialforthesuccessofcontrolpro-
grams.Sincethemechanismsandmolecularbasesofresistancearevarious,theymustbecharacterized
toallowefficientmonitoringstrategies.Herewereporttheestablishmentofan Aedesaegypti strainresis- 
tanttotemephos,namedRecR,selectedunderlaboratoryconditions.Theparental A. aegypti population
wasobtainedfromeggscollectedinanareawheretemephoshadbeenusedfor8years,andpresenteda
baselineresistanceratio(RR)of7.After17generationsunderselectivepressure,theRRhasincreasedto
180. Biochemicalassaysindicatethatmetabolicmechanismsareinvolvedontemephosresistanceinthe 
selected strain. These experiments showed that, compared to the susceptible colony Rockefeller, RecR
presenthigheractivityofglutathioneS-transferases(GSTs), _ - and _ -esterases,and,toalesserdegree,
mixedfunctionoxidases(MFO).Atthe14thor17thgenerations,therewasnocrossresistanceofthese
insectstodeltamethrin,cypermethrinandmalathion,whilealowresistancelevel(RR=3)wasobserved
forpyriproxyfen,ajuvenilehormoneanalogue.Experimentsonresistancereversal,performedthrough
threedifferentfieldsimulatedschemesusingtheresistantstrain,showedthattemephossusceptibility 
can be recovered. The establishment of an A. aegypti colony resistant to temephos is extremely valu- 
ableforadeeperunderstandingofresistancemechanismsandthusforfurtherimprovementsincontrol
strategiesagainstthisvector.Withtheurgentneedonimprovingmethodologiestomonitorresistance,
molecular studies such as microarrays, and resistant colonies such as RecR will certainly hasten such
studies.

© 2009 Published by Elsevier B.V. 

1. Introduction24

Themosquito Aedesaegypti isthemostimportantdiseasevector25

inurbanenvironments,duetoitsgreatadaptabilitytosuchcondi-26

tions(Regisetal.,2008)anditsefficientvectorialcapacityforsome27

arboviruses, as dengue (DENV) (Anderson and Rico-Hesse, 2006).28

Duetothelackofvaccinesformostarboviruses,includingdengue,29

vector control is the main strategy to prevent or contain disease30

outbreaks.31

Powerful tool in vector control programs are insecticides. The 32

use of the chemical dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT), an33

organochlorine, was thought to be the great solution for control-34

linginsectsofpublichealthconcerninthe1950sand1960s.After35 

∗ Correspondingauthor.Tel.:+558121012645;fax:+558121012516.Q1
E-mailaddress: mavarjal@cpqam.fiocruz.br(M.A.V.Melo-Santos).

the appearance and rapid dissemination of DDT resistance, other 36 

chemicalinsecticideclasseshavebeendevelopedandwidelyused. 37 

These include the organophosphates (OP), carbamates and, more 38 

recently,pyrethroids.However,resistancetothesecompoundshas 39 

also been developed in the field and poses one of the greatest 40 

challenges in vector control strategies (Hemingway and Ranson, 41 

2000 ). 42 

Resistance in insects may arise through different mechanisms 43 

that can be divided, among others, into metabolic or target-site 44 

insensitivity.Distinctmechanismscanworkindependentlyorsyn- 45 

ergistically and confer resistance to most available insecticides. 46 

Metabolic resistance is achieved either by super-expression of 47 

detoxifyingenzymesorbyalterationsintheiraminoacidsequences 48 

whichconferthemhighermetabolicefficiency.Inthefirstcase,the 49 

super-expressionofthesemoleculesmaybeaconsequenceeither 50 

ofgeneamplificationormutationsinthegene’sregulatoryregion. 51 

Themostimportantdetoxifyingenzymesareesterases,glutathione 52 

0001-706X/$–seefrontmatter © 2009 Published by Elsevier B.V.
doi:10.1016/j.actatropica.2009.10.015

Desenvolvimento, mecanismos e reversão da...                                                             GOMES, T. C. S.     73 



 

 

   

Pleasecitethisarticleinpressas:Melo-Santos,M.A.V.,etal.,Resistancetotheorganophosphatetemephos:Mechanisms,evolutionandreversion 
inan Aedesaegypti laboratorystrainfromBrazil.ActaTrop.(2009),doi:10.1016/j.actatropica.2009.10.015 

ARTICLE IN PRESS  

 

GModel

ACTROP24231–10

2 

S-transferases (GSTs) and monoxygenases. Target-site insensitiv- 53

ityarisesbynucleotidemodificationsontheDNAsequencecoding 54

the insecticide’s target molecule such that it no longer interacts55

with the insecticide. In this case, the target molecule is usually 56

part of the insect’s central nervous system (Hemingway et al., 57

2004 ).58

Detoxifying enzymes act in a cascade. The so-called Phase I 59

enzymes,recognizethexenobioticandactivatethembyoxidation, 60

reduction or hydrolysis. The oxidative reactions typically involve 61

cytochromeP450monooxygenases.PhaseIIenzymes(constituted62

mainlybyGSTs)catalyzetheconjugationofaxenobioticsubstrate 63

toawater-solublecompound, turningitintoalesstoxicmetabo- 64

lite that can be eliminated more easily from the cell by Phase 65

III proteins. Considering these enzymes act in concert, it is not66

surprising that in the same population, more than one enzyme 67

present altered activity. Infact, afewstudies show that thesame68

mosquito population may present altered activity of more than69

one detoxifying enzyme (Montella et al., 2007; Andrighetti et al.,70

2008 ).71

Temephos, an OP, is the most used larvicide throughout the 72

worldfor A. aegypti control(Rawlins,1998;Rodriguezetal.,2002;73

Flores et al., 2006; Braga and Valle, 2007a; Jirakanjanakit et al.,74

2007;Tikaretal.,2009).InBrazil,thischemicalstartedbeingspo-75

radicallyutilizedinsomemunicipalitiesoftheNortheastregionin76

the1960s(Montellaetal.,2007),andafterthefirstmajordengue77

epidemics in the country, in 1986, its use became more frequent. 78 

In 1996, with the implementation of the Program of A. aegypti 79 

Erradication(ProgramadeErradicac¸ãodo A. aegypti—PEAa),which 80 

has been changed in 2002 to National Program for Dengue Con- 81 

trol(ProgramaNacionaldeControledaDengue—PNCD),temephos 82 

use throughout the country was intensified (Braga and Valle, 83 

2007a). However, detection of altered susceptibility to temephos 84 

in 1999 in wild A. aegypti populations led the Ministry of Health 85 

tocreatearesistancemonitoringnetwork(RedeNacionaldeMon- 86 

itoramento da Resistência de A. aegypti a Inseticidas, MoReNAa), 87 

which was also responsible for planning strategies to manage 88 

resistance to all insecticides being utilized by PNCD (Braga and 89 

Valle, 2007b,c). Currently, 90% of populations surveyed by the 90 

network present some level of resistance to temephos (Saúde, 91 

2009 ). 92 

Adeeperunderstandingonthemechanismsconferringinsecti- 93 

cideresistanceininsectsundercontrolprogramsiscrucial,sinceit 94 

willallowthedevelopmentofmoreefficientmonitoringmethod- 95 

ologies. Here,wereporttheestablishment ofan A. aegypti colony 96 

resistant to temephos, originated from individuals collected from 97 

a city in Pernambuco, Brazil, where resistance was detected dur- 98 

ingvectorcontrolactivitiesin2004.Theinitialcharacterizationof 99 

temephos resistance in this strain is reported and we emphasize 100

that this colony can serve as a valuable source for further studies 101

involvingtemephosresistance. 102 

Fig.1. (A) MapofBrazil;(B)mapofPernambuco;(C)municipalityofAraripina,locationwhere Aedesaegypti eggswerecollectedtoestablishtheRecRstrain. 
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Table1
Lethaldosesoftemephosthatkill50(LC 50 ) and90%(LC 90 ) ofRecRindividualsandtherespectiveresistanceratio(RR),comparedtoRockefellerLC 50 andLC 90 ,accordingto 
temephosmultipledosebioassays.Thetotalnumberoflarvaeexposedtothesedosesisshown. 

Mosquitostrainandgeneration
(whenapplied) 

LC50 (mg/L)(fiduciallimits) LC90 (mg/L)(fiduciallimits) Numberof
exposedlarvae 

Mortality RR50 RR 90 

Rockefeller a 0.003 (0.0024–0.0038) 0.004 (0.0033–0.0074) – – 1.0 1.0 
RecR-F0(parental) 0.021 (0.017–0.024) 0.028 (0.025–0.034) 5200 50.0% 7.0 7.0
RecR-F3 0.028 (0.025–0.034) 0.034 (0.029–0.043) 5600 68.4% 9.3 8.5
RecR-F7 0.063 (0.053–0.072) 0.088 (0.081–0.098) 12,000 70.0% 21.0 22.0
RecR-F10 0.140 (0.125–0.156) 0.212 (0.197–0235) 8870 58.0% 46.7 52.5
RecR-F14 0.330 (0.272–0.360) 0.500 (0.480–0.570) 7900 65.8% 110.0 125.0
RecR-F17 0.500 (0.430–0.650) 0.720 (0.610–0.760) 14,600 75.4% 166.7 180.0 

a Standardsusceptiblestraintoinsecticides.

2. Materialsandmethods103

2.1. Aedesaegyptistrains104

A. aegypti specimens from Araripina, located at 7 3245 S and ◦ _ __105

40◦ 34 _W,and690kmfromRecife,Pernambuco,Brazil(Fig.1),were 106

usedastheparentalpopulationfortheselectionofthetemephos-107

resistant colony. Mosquito eggs were collected in that location108

in August 2004, with the use of ovitraps that were installed in109

the peridomiciliary area of 50 houses for a period of 7 days. Eggs110

were taken to the insectary of the Department of Entomology,111

at CPqAM/FIOCRUZ, and raised until adult phase under stan-112

dard conditions (26 ◦ ± 2 ◦Cand 12h/12h light/dark photoperiod).113

Approximately 1000 individuals, including males and females,114

were used to establish the parental colony of the resistant strain,115

namedRecife-Resistante(RecR).116

A. aegypti Rockefellerwasusedasthestandardsusceptiblestrain117

in all tests. This colony has been maintained at the Department118

insectaryforover10years.119

A. aegypti Modified-Rock, a strain with an incipient temephos120

resistance(RR=2.0)was usedforresistance reversalexperiments121

only.122

A. aegypti fromAraripinawerecollectedagaininOctober2008123

(aftermorethan4yearsofcontinuous exposure totemephos), in124

ordertomeasureresistanceevolutioninthefieldcomparedtothe125

oneachievedinthelaboratory.126

2.2. Insecticides127

Five insecticides in technical grade were used to perform128

bioassays:malathion(94.5%lot70731-V)fromFyfanon,cyperme-129

thrin(98%lot127K1099)fromVectocell,deltamethrin(99.1%lot130

DGDLTK057)fromBayerCropScienceLtda,pyriproxyfen(98.5%lot131

2006018) from Sumitomo Chemical Co., and temephos (92.5% or132

96.6%lots002/05,010/07,041/07and042-07)fromFersolIndústria133

eComércioS/Aorthestandardpowder(97.5%lot6333X)Pestanal134

fromSIGMA.135

2.3. RecRselectionprocess136

TheselectionstrategyfortheRecRstraininvolvedtheexposure137

of larvae from all generations to temephos concentrations corre-138

spondingtoLCfor50%(LC 50 ) oflarvae,estimatedbydose–response 139

bioassays.Forthat,homogenousgroupsof200late3rdinstarlarvae140

(L3)wereplacedinplastictrayscontainingtemephosin1Lofdis-141

tilledwater.After24h,mortalitywasregisteredandsurvivorswere142

transferred toclean water recipients. Larvae were fed until pupal143

development, when they were counted and transferred to adult144

cages.Liveadults werealsocounted(bycountingpupaeexuviae)145

inordertoobtainthecumulativemortalityuntilemergence.146

Startingfromtheparentalindividuals,atevery3–4generations, 147

RecR individuals were submitted to temephos multiple concen-148

tration bioassays according to WHO protocol (1981), in order to 149

estimate the lethal concentrations for 50% (LC 50 ) and 90% (LC90 ) 150

of larvae. Estimated LC 50 was used to expose larvae in the selec- 151

tionprocess,however,asthebioassays werenotperformedinall 152

generations,thesametemephosconcentrationwasusedinatleast 153

3–4consecutivegenerations.Table1showsthenumberofexposed 154

larvaeingenerationsutilizedinbioassays. 155

Forthebioassays, groupsofL3wereexposedtoserialconcen- 156

trations of the insecticide (varying from 7 to 10 concentrations), 157

tested in triplicates, totalizing 420–600 larvae/bioassay. After a 158

periodof24h,larvalmortalitywasrecorded.ForLC 50 andLC 90 esti- 159

mation, mortality results based on temephos concentration were 160

analyzed through Log-Probit linear regression (Finney, 1971), by 161

usingSPSS8.0forWindows.Threebioassayswereperformedper 162

generation. Both LC 50 and LC 90 were used to calculate the resis- 163

tance ratio (RR), which measures the resistance fold-increase of 164

the RecR colony compared to the Rockefeller strain. The RR was 165

calculatedbydividingtheLC 50 andLC 90 ofRecRstrainbytheLC 50 166

andLC 90 obtainedforRockefeller.RRbasedonLC 50 wasincludedin 167

theresultsasadditionalinformation,howeverresultsarediscussed 168

basedonRRusingLC 90 . Thischoicewasbasedonthepremisethat 169

smallalterationsinsusceptibilityarebetterviewonhigherdosesof 170

insecticides. 171

2.4. Comparisonoftemephosresistancebetweenlabandfield 172

Aedesaegypti 173

To compare resistance evolution in the field and in the lab, 174

RR 90 was calculated in individuals collected in Araripina (place 175

wheretheparentalRecRindividualswereoriginatedfrom)in2008 176

throughbioassays(asdescribedabove),andcomparedtotheRR 90 177

obtainedforRecRF17.Itisimportanttomentionthatsince1996, 178

mosquitopopulationsinAraripinahavebeencontinuouslyexposed 179

to temephos and pyrethroids, according to PNCD recommenda- 180

tions.Temephostreatmentcyclesareperformedbimonthly,i.e.six 181

annualtreatmentcycles(Saúde,2002). 182

2.5. Biochemicalassays 183

Biochemicaltestswereperformedwiththirdinstarlarvaeand 184

with 1-day-old adult females from the 17th generation (F17), 185

in order to start characterizing the resistance mechanism of the 186

RecRstrain.Theactivityoftheenzymesglutathione-S-transferases 187

(GST),_ - and _ -esterases,andmixedfunctionoxidases(MFO)were 188

evaluatedaccordingtoaprotocolfromtheCentersofDiseaseCon- 189

trol(Brogdon,1989)andtheresultswereanalyzedaccordingtothe 190

standard method adopted by the MoReNAa network (Montella et 191

al., 2007) for larvae and adults. In both life stages, enzyme activ- 192

itywas evaluated inRecRandRockefeller strains. Thepercentage 193

of RecR individuals with enzyme activity higher than the 99 per- 194

centileo fRockefellerstrainwasclassifie das“unaltered”(U)when 195

it was below 15%, “altered” (A) when it was between 15 and 50% 196
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and“highlyaltered”(HA)whenitwashigherthan50%.Thisclassi-197

ficationhasbeenpreviouslydescribed(Valleetal.,2006). 198

2.6. Acetylcholinesterasesequencing199

PCR was conducted to amplify a region of the acetyl- 200

cholinesterase (AChE) gene, as the enzyme encoded by this gene 201

is the target of organophosphates. The amplified region encom- 202

passes the two residues that have been found mutated in strains203

of Culex pipiens , Cx. tritaeniorhynchus , Cx. vishnui , Anopheles gam-204

biae and An. albimanus resistant toorganophosphates (F290Vand205

F455W) (Weill et al., 2004) and is located within the gene’s 5th 206

exon.Forthisassay,tenadultsfromF17RecRandfromRockefeller 207

wereanalyzed.Primers(F:5-CGATAACGAATGGGGAACG-3 andR: _ _208

5 _-TCAGAGGCTCACCGAACACA-3)weredesignedbasedonthefull_209

length AChE cDNA (accession on GenBank: EF209048) using the 210

PrimerSelectsoftware,availableintheDNAstarpackage(Lasergene 211

7.1) to amplify a region of around 500bp of the gene. PCR condi-212

tionswere:5minat94 C,followedby30cyclesof1minat94 C, ◦ ◦213

1 minat60 Cand2minat72 C,withafinalextensionfor10minat◦ ◦214

72 ◦C.PCRampliconswerepurifiedusingGFX TM PCRDNAandGel215

Band Purification (Amersham Pharmacia Biotech) and sequenced216

using an ABI 3100. Sequences were edited and analyzed through 217

theBioEdit(version7.0.4.1)software.218

2.7. Crossresistancetodifferentinsecticides219

2.7.1. Insectgrowthregulator220

The estimation of emergence inhibition (EI) concentrations 221

of pyriproxyfen, a juvenile hormone analogue that prevents lar-222

vae from developing into adults, was also performed through 223

dose–responsebioassaysinRecR-F17 A. aegypti individuals(WHO,224

2005; Andrighetti et al., 2008) using individuals of the Rocke- 225

fellerstrainasthestandardsusceptiblecontrols.Thestocksolution226

of pyriproxyfen (250mg/L) was prepared in deionized water and227

storedat4 C.Theworkingsolution(2.5mg/L)waspreparedimme- ◦228

diately before each test. Three bioassays were performed using229

720 L3exposedtoeightdifferentconcentrationsoftheinsecticide 230

(90larvaeperdose)and80larvaeservingasthecontrolgroup(4231

replicateswith20larvaeeach).Thenumberofdeadlarvae,pupae 232

and adults was recorded at 48h post-exposure and after that at233

every24huntilallindividualsweredeadorhademerged.Foreach 234

concentration, the total number of dead individuals was used to 235

estimateEIconcentrationsusingPolo-PC [4] software.TheRRbasedQ3236

on EI for 50 (EI 50 ) and 90% (EI90 ) of larvae were calculated com-237

paring RecR individuals with the Rockefeller strain. According to238

MazzarriandGeorghiou(1995),RR<5characterizeslowlevelresis- 239

tance, 5–10characterizes moderateresistance, andRR>10ahigh240

resistancelevel.RR 90 wasutilizedtodeterminestatusofresistance241

topyriproxyfen. 242

2.7.2. Adulticides 243

Cross resistance tests with deltamethrin and cypermethrin, 244

both pyrethroids, and malathion, an organophosphate, were per- 245

formed with the RecR strain by using the protocol described246

by Brogdon and McAllister (1998). Briefly, bottles were impreg-247

nated separately with a single dose of each insecticide. This dose 248

kills 100% of Rockefeller individuals and was previously calcu-249

lated (deltamethrin=5 _ g/bottle, cypermethrin=8 _ g/bottle and 250

malathion=12 _ g/bottle).Impregnationwasdone12hpriortothe 251

test and bottles were left in a dark and dry environment at room 252

temperature.Bottlesimpregnatedwiththesolvent(acetone)only, 253

served as the negative controls. Three independent assays were254

performedandforeachtestonecontrolandthreebottlesimpreg-255

natedwiththeinsecticidewereused.Ineachbottle,15–25unfed256

A. aegypti adult females, 1–2-day-old, from either strain (RecR or 257

Rockefeller) were introduced. The bottles were left in the verti- 258

cal position and mortality was recorded at every 15min during 259

2 h. The time required for 100% mortality of Rockefeller individ- 260

uals was considered as standard for susceptibility. Mortality was 261

registered when mosquitoes were unable to fly when the bottle 262

wasgentlyrotated.Duetotheknockdowneffectcommonlyseenin 263

insectsexposedtopyrethroids,mosquitoescountedasdeadwere 264

transferred to a clean recipient with no insecticide, and observed 265

24 hlater,whenthefinalmortalitywasregistered,asdescribedby 266

da-Cunha et al. (2005). Because these tests were performed over 267

a period of time according to available resources, different gen- 268

erationsweretestedforeachinsecticide.Fordeltamethrinassays, 269

femalesfromF14wereused,whereascypermethrinandmalathion 270

testswereperformedwithindividualsfromF17. 271

2.7.3. Resistancereversal 272

Three strategies were adopted to study resistance reversal in 273

RecR strain. In the first, temephos exposure was terminated in 274

the resistant strain, starting at F14. This sub colony was named 275

RecRev1. The second strategy was to stop temephos exposure 276

and to introduce 30% of individuals presenting a low resistance 277

level (Modified-Rock strain) into the resistant colony, per gen- 278

eration. This sub colony was called RecRev2. The third strategy 279

consisted of interrupting temephos exposure and adding 50% of 280

susceptible individuals(Rockefellerstrain)intotheresistantpop- 281

ulation(RecR),startingattheF17,pergeneration,andwasnamed 282

sub colony RecRev3. For all strategies, at every three generations 283

from the crossing experiments, individuals were submitted to 284

dose–responsebioassayswithtemephos.BothLC 50 andLC 90 were 285

obtainedbasedonbioassaysresultsandRRvalueswerecalculated. 286

3. Results 287

3.1. TemephosresistancelevelinRecRstrainandinfield 288

population 289

The initial resistance ratio (RR) based on LC 90 bioassays of A. 290

aegypti mosquitoes collected in Araripina (parental) in 2004, was 291

estimatedas7,i.e.thisfieldpopulationwas7-foldmoreresistant 292

to temephos than the Rockefeller strain. Under laboratory selec- 293

tion, the 3rd and 7th generations (F3 and F7) presented a RR 90 of 294

8.5 and22,respectively,showingagradualincreaseinresistance. 295

Thisincreasecontinuedandatthe10th,14thand17thgenerations 296

(F10, F14 and F17), the RR 90 was 52.5, 125 and 180, respectively. 297

Inthisstudy,theF17wasthelastgenerationtobeassayedforRR 298

estimationanduptothispointtherewasa25.71-fold-increasein 299

resistance. These results are shown in Table 1, which also shows 300

RRsandtemephosdosescorrespondingtobothLC 50 andLC 90 . 301

TheRRof A. aegypti collectedinAraripinain2008wasfoundto 302

be approximately 240, i.e. higher than that observed in RecR F17 303

(RR=180). 304

3.2. Detoxifyingenzymesactivity 305

IndividualsfromtheRecRstrainshowedhigheractivitiesofGST, 306

_ - and _ -esterases,and,toamuchlesserextent,MFO,whencom- 307

paredtotheRockefellerstrain.Themostsignificantdifferencewas 308

observedonGSTactivity,where94%and72%oflarvaeandadults, 309

respectively,wereabovethe99percentileofRockefellerindividu- 310

als.Accordingtotheseresults,GSTactivityinRecRinsectsis“highly 311

altered”. 312

Tests with larvae showed that 43.6% and 49% of individuals 313

wereabovethe99percentileofRockefellerfor _ - and _ -esterases, 314

respectively, being classified as “altered” activity, close to the 315

threshol dofclassificationof“highaltera tion”,whichis50%ofindi- 316

viduals presenting this characteristic. Esterase activity in adults 317
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Table2
ActivitiesofglutathioneS-transferases(GST), _ - and _ -esterases,andMulti-FunctionOxidases(MFO)in RecRlarvae.Thenumberof testedindividuals,the 99 percentile 
obtainedfortheRockefellerstrain,andRecRnumberandpercentageofindividualsabovetheRockefeller99percentileareshown. 

Enzymeassayed Aedesaegypti strain Numberoflarvae a p99 b N >p99 c %>p99 d Classification e 

GST Rockefeller 176 2.29 – – – 
RecR 175 – 165 94 HA 

_ -Est Rockefeller 148 26.70 – – – 
RecR 149 – 65 43.6 A 

_ -Est Rockefeller 147 20.51 – – – 
RecR 149 – 73 49.0 A 

MFO Rockefeller 142 0.033 – – – 
RecR 143 – 16 11.2 U 

a Numberoftestedindividuals. 
b 99 percentileforRockefeller.
c NumberofRecRindividualswith99percentileabovethanthe99percentileforRockefeller. 
d Percentageofindividualswith99percentileabovethanthe99percentileforRockefeller.
e Classificationofenzymeactivitycomparedtocontrol(Rockefeller):unaltered(U);altered(A)andhighlyaltered(HA). 

Table3
ActivitiesofglutathioneS-transferases(GST), _ - and _ -esterases,andMulti-FunctionOxidases(MFO)inRecRadults.Thenumberoftestedindividuals,the99 percentile
obtainedfortheRockefellerstrain,andtheRecRpercentageofindividualsabovetheRockefeller99percentileareshown. 

Enzymeassayed Aedesaegypti strain Numberofadults a p99 b N >p99 c %>p99d Classification e 

GST Rockefeller 149 1.64 – – – 
RecR 138 – 99 72 HA 

_ -Est Rockefeller 147 17.9 – – – 
RecR 120 – 70 58 HA 

_ -Est Rockefeller 149 12.5 – – – 
RecR 144 – 73 51 HA 

MFO Rockefeller 115 0.021 – – – 
RecR 144 – 35 24.3 A 

a Numberoftestedindividuals. 
b 99 percentileforRockefeller.
c NumberofRecRindividualswith99percentileabovethanthe99percentileforRockefeller. 
d Percentageofindividualswith99percentileabovethanthe99percentileforRockefeller.
e Classificationofenzymeactivitycomparedtocontrol(Rockefeller):unaltered(U);altered(A)andhighlyaltered(HA). 

was slightly higher, being 58% and 51% for _ - and _ -esterases,318

respectively,abovethe99percentileoftheRockefeller,indicating319

a“highlyaltered”activity.320

As for MFO activity, 11.2% of larvae and 24.3% of adults were 321

abovethe99percentileofRockefeller,fallingundertheclassifica-322

tionof“unaltered”and“altered”,respectively.Theenzymesactivity323

forlarvaeispresentedinTable2,whereasthoseforadultsarepre-324

sentedinTable3.Fig.2showsgraphsofenzymesactivityforboth325

larvaeandadults.326

3.3. AChE327

In all individuals, a PCR product of 507bp was amplified (cor-328

responding to nucleotides 1211–1718 of AChE ORF). Sequences329

were aligned and no mutations were observed within this region330

ofAChE,i.e.resistant(RecR)andsusceptible(Rockefeller)individ-331

ualspresentedthesamenucleotideandaminoacidsequence(data332

not shown), with 100% homology to the sequence that has been333

depositedinGenBank.334

3.4. Crossresistance335

At the time point 100% of Rockefeller individuals were dead336

upon exposure with each insecticide, a small percentage of RecR337

individualswerealiveuponmalathion(4.4%),cypermethrin(7.5%),338

anddeltamethrin(15.9%)exposure.However,atlatertimepoints,339

all RecR individuals were dead in the case of malathion and340

deltamethrin. Interestingly, aknock-down effect was observed in341

thecaseofcypermethrin,sinceat30minafterinsecticideexposure 342

almostallinsectsseemedtohavediedbut24hlater,only92%were 343

confirmed,i.e.8%wererecoveredfrominsecticideeffect,indicating 344

anincipientalterationinsusceptibilitytothispyrethroidinthese 345

mosquitoes(Table4). 346

Bioassays with pyriproxyfen technical powder resulted in an 347

EI50 of 0.52 _ g/L and EI 90 of 0.99 _ g/L for Rockefeller, and EI 50 of 348

1.4 _ g/LandEI 90 of3.2 _ g/LforRecR.ARR 90 of3.2tothiscompound 349

wasestimatedforRecRindividuals. 350

3.5. Resistancereversal 351

Afterthreegenerations,therewasnodecreaseintheresistance 352

ratioofRecRev1basedonLC 90 . Ontheother hand,F3individuals 353

from RecRev2 presented an abrupt 16-fold decrease in temephos 354

resistance(RR=7.7).Interestingly,theresultobtainedforRecRev3, 355

in which 50% of susceptible individuals were introduced at each 356

generation, resistance reversal was complete in F3 (RR=1.0). A 357

decreaseinRecRev1RRwasobservedatthe6thgeneration,andin 358

F9ithaddecreasedby14-fold.RRdecreaseinRecRev2wasgradual 359

andslowstartinginF6,being3.0inF9.Theseresultsareshownin 360

Table5. 361

4. Discussion 362

4.1. Resistanceevolution 363

Insect colonies resistant to insecticides are a valuable source 364

forstud iesonresistancemechanisms.H owever,theselectionpro- 365

cess of these insects is extremely laborious. Reports on mosquito 366
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Fig.2. GraphsshowtheactivityofGST, _ - and _ -esterasesandMixedFunctionOxidases(MFO)inlarvae(A)andadult(B) Aedesaegypti individualsfromtheRecRtemephos-
resistantcolony.Thelinerepresentsthemedianactivityfortheseindividuals.

Table4
Averagemortality(percentage)of Aedesaegypti femalesfromthetemephos-resistantcolonyRecife-Resistente(RecR),totheinsecticidesdeltamethrin,cypermethrinand
malathion.Resultsobtainedfromassaysutilizingimpregnatedbottles,performedwithRecRindividualsfromthe14 and17 
generationsandconcomitantlywithindividuals 

a a 

fromtheRockefellerstrain,thestandardcolonyforinsecticidesusceptibility. 

Insecticide(concentration/bottle) Strain Generation N female Averagemortality(%)/time a 

15 min 30 min 45 min 1 h 1.5 h 2 h 24 h 

Deltamethrin(5 _ g) RecR F14 163 – 84.1 – 87.0 96.2 95.1 100
Rockefeller – 121 – 100 – 100 100 100 100

Cypermethrin(8 _ g) RecR F17 188 92.5 99.4 – – – – 92.0 
Rockefeller – 100 100 – – – – – – 

Malathion(12 _ g) RecR F17 143 0 92.9 95.6 100 – – – 
Rockefeller – 103 0 93.5 100 100 – – – 

a Timeatwhichmortalitywasrecordedafterintroductionofinsectsinimpregnatedbottles.
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Table5
Resistancereversal.Parametersutilizedtoquantifytemephosresistanceindifferent Aedesaegypti strains/generations.Insecticidelethalconcentrationstokill50(LC 50 ) and 
90%(LC90 ) oflarvae,andresistanceratio(RR)obtainedthroughbioassayswithmultipleconcentrationsofthechemical,performedthroughDecember2007toJuly2009. 

Strain Generation LC50 m g / L ( fi d u c i a l l i m i t  ) L Ca
90 mg/L(fiduciallimit ) a RR50 RR 90 

Rockefeller b – 0.003c (0.0024–0.0026) 0.004 (0.0040–0.0045) 1.0 1.0
– 0.008d (0.0056–0.0100) 0.010d (0.0082–0.0130) 1.0 1.0 

Modified-Rock e – 0.006 (0.0044–0.0071) 0.009 (0.0065–0.011) 2.0 2.3

RecR f F14 0.320 (0.272–0.360) 0.500 (0.480–0.570) 106.0 125.0
F17 0.500 (0.430–0.650) 0.720 (0.610–0.760) 166.7 180.0

RecRev1g F3 0.240 (0.190–0.027) 0.500 (0.045–0.060) 80.0 125.0
F6 0.038 (0.030–0.046) 0.089 (0.080–0.095) 12.6 22.5
F9 0.008 (0.004–0.010) 0.087 (0.045–0.270) 1.0 8.7

RecRev2h F3 0.013 (0.012–0.015) 0.031 (0.028–0.032) 4.3 7.7
F6 0.009 (0.0084–0.015) 0.021 (0.020–0.026) 3.0 5.2
F9 0.005 (0.001–0.007) 0.030 (0.014–0.052) 1.0 3.0

RecRev3i F3 0.008 (0.0074–0.015) 0.012 (0.012–0.055) 1.0 1.0 

a 95%fiduciallimit. Q6
b Rockefeller,strainsusceptibletotemephos.
c ToxicityobservedwithtemephosFersol96.6%(lotno.041/042-07).
d ToxicityobservedwithtemephosstandardPestanal/SIGMA97.5%(lotno.6333X).
e Modified-Rock,strainwithlowresistancelevel.
f RecR,Recife-Resistentestrain,highlyresistanttotemephos.
g RecRev1,sub-strainoriginatedfromRecRF14individualsthatwerenolongerexposedtotemephos. 
h RecRev2,sub-strainoriginatedRecRindividualsthatwerenolongerexposedtotemephosandinwhich30%ofindividualsfromModified-Rockwereintroduced,ateach

generation.
i RecRev3,originatedfromRecRF17thatwerenolongerexposedtotemephosandinwhich50%ofindividualsfromRockefellerstrainwereintroduced,ateachgeneration.

colonies resistant to temephos, the most used larvicide for A.367

aegypti control throughout the world, are scarce. Recently, Tikar368

etal.(2009)reportedtemephos-inducedresistanceinan A. aegypti 369

colonyinIndia.Beforethis,veryfewreportsonselectedtemephos-370

resistantmosquitoeswerepublished(WirthandGeorghiou,1999;371

Rodriguez et al., 2002). Here, we report an A. aegypti colony372

(RecR) that has been selected upon temephos exposure and is373

already on its 17th generation (F17). Resistance in RecR evolved374

graduallyandrelativelyfast,andattheF17ithadincreasedby25- 375

fold. Interestingly, the laboratory selected temephos-resistant A.376

aegypti colony reported by Wirth and Georghiou (1999), named377

Tortola-Sel strain, presented an increase in RR of only 4-fold378

after 14 generations. Additionally, Tortola-Sel had an initial RR379

of 46.8, i.e. almost 7-fold higher than the baseline RR of RecR380

parentalcolony.Thetemephos-resistant A. aegypti colonyselected381

by Rodriguez et al. (2002) presented a 11-fold-increase in RR382

after6generations,while,Tikaretal.(2009)observedanincrease383

of 20.3-fold in resistance in the selected strain (GA1), after384

24 generations. The differences in the evolution of temephos 385

resistance observed in all these colonies may be due, among386

otherfactors,variationsinthemethodologiesusedforinsecticide387

exposure, levels of pre-existent resistance to the chemical, fre-388

quenciesofgenesinvolvedinresistance,andtodistinctresistance389

mechanisms with different mode of inheritance. All this empha-390

sizes the importance of resistance characterization in mosquito391

populations.392

Surprisingly, resistance level of natural A. aegypti collected393

recently (2008) in Araripina was higher (RR=240) than the one394

obtained for the RecR strain (R=180) selected in laboratory. This395

pointsouttoanalarmingsituationinthefield,revealingtheineffi-396

ciencyofthecontrolprogramthatimposeahighselectivepressure 397

withtemephos,withoutanyroutineevaluationoffieldefficacyof398

commercialproducts.AccordingtoMontelaetal.(2007),residualQ4399

effectoftemephos-based larvicides(mortality>70%)infieldpop-400

ulations presenting high level resistance (RR>10) can be shorter401

(around3weeks)thantheintervaloftreatmentcycles(8weeks).402

It is important to highlight that many of these field populations403

have been exposed to this OP and other insecticides for at least404

13 years.

4.2. Crossresistance 405

Inregardtocrossresistance,RecRwassusceptibletomalathion, 406

anotherorganophosphatewhichisconcomitantlyusedinthePNCD 407

inBrazilianmunicipalities,includingAraripina,from1996to2000. 408

Thesamewasobservedinthe A.aegypti -SantiagostrainfromCuba, 409

inwhichthepre-existentresistanceleveltomalathioninthisstrain 410

didnotincreaseupontemephosexposure(Rodriguezetal.,2002). 411

AccordingtoMoReNAanetworkrecommendations,malathionwas 412

substituted by cypermethrin in 2000, in order to block a possible 413

strongerselectivepressurebytheuseofinsecticidesfromthesame 414

class(Saúde,1999;da-Cunhaetal.,2005).Inarecentpublication, 415

Macorisetal.(2007)revealedthatin1999somemosquitopopula- 416

tionsfromcitiesoftheNortheastregion,suchasRecifePE,Aracaju 417

SEandItabainaBA,wereresistanttomalathion.Itisimportantto 418

mentionthat A. aegypti RecRparentalpopulationwascollectedin 419

mid2004,i.e.3yearsafterinterruptionofmalathionusagebythe 420

programandwhenperifocalandregularapplications ofultralow 421

volume(ULV)cypermethrinstarted.Althoughresultsof24-hpost- 422

exposureshowedthatRecRwasnotresistanttodeltamethrinand 423

cypermethrin,thedose(8 _ gofcypermethrin/bottle)seemedtobe 424

toohighfordiscriminatingdifferencesamongRecRandtheRock- 425

efeller strain, since 100% of individuals were dead in a maximum 426

of15minofexposure,whentheexpectedtimeisupto30min(da- 427

Cunhaetal.,2005)and1h(BrogdonandMcAllister,1998).Thus,it 428

ispossiblethatifalowerdoseofthisinsecticidewasusedinthese 429

assays,resistanceinRecRcouldbedetected,evenifinalowlevel. 430

Studiesonfieldpopulationsperformedin2003byda-Cunhaetal. 431

(2005),showedthatafewofthemwereresistanttocypermethrin. 432

According to the authors, resistance to this pyrethroid seemed to 433

haveevolvedmorerapidlythantotemephos. 434

Intheliterature,differentlythanwhatwasobservedfortheRecR 435

strain, A. aegypti populations which served as parental to found 436

temephos-resistant colonies, already presented altered suscepti- 437

bilitylevelsorcrossresistancetootherinsecticides,e.g.fenthion, 438

feniltrothion, deltamethrin and cypermethrin (Rodriguez et al., 439

2002;Tikaretal.,2009;WirthandGeorghiou,1999). 440

RecR displayedalowlevelofcrossre sistanceonlytopyriprox- 441

yfen, a chemical that has not been utilized for A. aegypti control 442
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in Brazil. However, the resistance level to this juvenile hormone443

analogue, was much lower than that to temephos resistance,444

which differs from what was found by Andrighetti et al. (2008), 445

whom found concomitant resistance to both insecticides in nat-446

ural mosquito populations. Braga et al. (2005) also reported low 447

resistance(RR<3)tometophrene,anotherjuvenilehormoneana-448

logue,inwild A.aegypti ,anddidnotshowanyrelationbetweenthe449

resistanceleveltotemephosandthattomethoprene.450

4.3. Detoxifyingenzymes451

Our results showed that altered activity of GSTs and esterases 452

in RecR strain are associated with temephos resistance, and that453

the first was found in a much higher level. In Brazil, Montella et 454

al. (2007)reportedanincreaseinthenumberofnatural A. aegypti 455

populations presenting altered GST activity, from 2001 to 2004.456

Additionally,higherGSTactivityhasbeendetectedininsectsresis- 457

tant to various types of insecticides, including organophosphates458

(Wangetal.,1991;Weietal.,2001;Yangetal.,2009),DDT(Clark459

and Shamaan, 1984; Prapanthadara et al., 2000) and pyrethroids 460

(Fournier et al., 1992; Grant and Hammock, 1992; Vulule et al., 461

1999;Vontasetal.,2001;Rodriguezetal.,2005).Afewstudieshave462

suggested that the involvement of GSTs in temephos resistance463

may be due to a cross resistance to pyrethroids from a previous 464

exposure to this insecticide (Rodriguez et al., 2002; Braga et al.,465

2005 ). However,theresultsobtainedforRecRdidnotcorroborate466

thishypothesis,sincethisstrainwassusceptibletothepyrethroids 467

cypermethrin and deltamethrin, suggesting that an alteration in468

GSTsactivityislinkedtotemephosexposure.Exposuretoxenobi- 469

otics may induce the simultaneous expression of various genes, 470

although not all necessarily linked to resistance (Le Goff et al.,471

2006 ). For instance, in A. aegypti and A. gambiae, DDT resistance 472

hasbeenassociatedtosuperexpressionofasingleGSTgene(Grant473

andHammock,1992;Lumjuanetal.,2007).Giventhevarioussit-474

uations when higher activities of these enzymes are found, and 475

thefactthateachenzymeclasscomprisesinnumerousmembers,it 476

willbeimportanttoknowthespecificmoleculesinvolvedinresis- 477

tance against distinct insecticides, especially considering that the478

functionalcharacterizationofeachoftheseenzymeshasnotbeen 479

explored. Since the substrates utilized in biochemical assays are 480

not specific to enzyme members, a more detailed study to iden- 481

tifywhich GST(s)is(are)involved inRecRtemephosresistance is482

currentlyongoinginourlaboratory. 483

In general, when alterations in target sites are not observed,484

resistance in natural mosquito populations or inlab strains likely485

involveshigheractivityofaPhaseIdetoxifyingenzyme.Thebiosyn-486

thesis of these enzymes seems to reflect a direct response to 487

xenobiotics (Frank and Fogleman, 1992; Poupardin et al., 2008),488

and esterases may act nonspecifically. According to Boyer et al. 489

(2007), this fact may have an important implication when resis- 490

tance management in the field is considered. Their study with491

Ochlerotatus cataphylla field populations that have been under 492

temephosexposureformorethan15years,inducedalterationsin 493

esterasesactivity.Thehigheractivityofesteraseswasnotreduced 494

after Bti was introduced as an alternative insecticide and utilized495

in a rotation scheme, suggesting a possible cross effect between496

the two larvicides that could eventually lead to Bti resistance. It 497

is important to mention here that Bti resistance has never been498

observedinfieldmosquitopopulations,evenincontrolprograms499

that haveutilizedthis larvicide formorethan20years (Beckeret500

al.,2003). 501

Results of detoxifying enzymes activity showed that although502

both larvae and adults from RecR strain presented higher activ-503

ityofGSTand _ - and _ -esterases compared toRockefeller strain,504

this difference was more accentuated in larvae. In this work, it505

wasclearthatmetabolicmechanismsarebehindtemephosresis- 506

tance in the studied strain, reinforced by the fact that there was 507

noevidencefortarget-sitealteration.Sincetemephosactsinlarval 508

stagesandtheselectionprocessforresistancewasbasedonlarval 509

exposure to this chemical, it is natural that higher expression of 510

detoxifyingenzymesisfoundatthislifestage.Interestingly,adult 511

A. aegypti RecR also presented a slight elevated activity for MFO, 512

whereas larvae did not. Thus higher MFO activity in RecR adults 513

possiblyreflectsnaturaldifferencesintheexpressionofdetoxify- 514

ingenzymesindifferentlifestages,asithasbeenobservedinother 515

studies(Zayedetal.,2006).However,MFOactivityhasbeenrelated 516

toIGRsresistanceinhouseflies(CerfandGeorghiou,1972;Cerfand 517

Georghiou, 1974), of which Brazilian A. aegypti populations have 518

notbeenexposed(Andrighettietal.,2008). 519

Recentgenomicstudieshaveshownthat A. aegypti hasunder- 520

gone an expansion of detoxifying enzymes, when compared to 521

other insects (Strode et al., 2008). For example, 160 cytochrome 522

P450sand49esteraseshavebeenidentifiedinthisspecies.Inthe 523

GST family, 26 members have been identified, and at least two 524

genes go through alternative splicing, increasing their transcripts 525

bymorethan10-fold(Lumjuanetal.,2007).Nevertheless,therela- 526

tionshipbetweenthisdiversityandenzymefunction,aswellasif 527

newly discovered enzymes use specific substrates, have not been 528

studied. 529

4.4. Resistancereversal 530

The three strategies performed with the aim of reversing 531

temephosresistanceinRecRshowedthat,inashort-term, twoof 532

them (the simple interruption of insecticide use or its interrup- 533

tioncombinedwithintroductionofindividualswithlowresistance 534

level)werenotenoughtoreversepopulationtoasusceptiblesta- 535

tus,howeverresistancedecreasedgraduallytoalowlevelinthese 536

mosquitoes. In fact, temephos resistance management through 537

the alternative use of Bti to control Brazilian A. aegypti popula- 538

tions, have demonstrated a reduction in the resistance level to 539

temephos, but that populations are still resistant after more than 540

4 yearsofitsinterruption (Bragaetal.,2004;Saúde, 2009).Other 541

studieshavereachedsimilarresults, WirthandGeorghiou(1999) 542

reported a decrease in resistance in the Tortola strain, dropping 543

from 46.8 in 1985 (Georghiou et al., 1987) to 6.3 1995/6, i.e. 10 544

years after temephos use interruption (Rawlins, 1998). In Brazil, 545

persistence of temephos resistance may be due to migration of 546

resistantmosquitoesfromneighborareas,oncesubstitutiontoBti 547

was focal, and resistant populations are completely disseminated 548

throughout thecountry. Thus, thestrategies usedinRecRev1 and 549

RecRev2reflectmorerealisticallythesituationinthecountry.The 550

totalrecoveryofasusceptiblestatuswasonlyobservedinRecRev3, 551

but this situation is unlikely to happen naturally since few sus- 552

ceptible field populations may exist in the country. In this way, 553

strategiesontheintroductionofsusceptibleindividualsinthefield, 554

suchasreleaseofsterilemales,maybeconsideredasanadditional 555

alternative. 556

Anotherinterestingaspectinregardtoresistancereversalisthat 557

thefactthatresistancedroppedafteronlyninegenerationsinthe 558

absence of temephos exposure (see Table 5), suggests a possible 559

fitnesscosteffectassociatedtoresistancetothisOP.Unfortunately, 560

fitnessinRecRstrainwasnotanalyzedinthecurrentstudy. 561

4.5. Concludingremark 562

Vector control programs have, for a long time, utilized bioas- 563

saystomonitorinsecticideresistanceinwildmosquitopopulations 564

(WHO, 1981). These assays only inform the susceptibility level of 565

acertainpopulationtoaspecificinsecticide.Recently,biochemical 566

assaysh avealsobeenincludedinroutin eactivitiesofsurveillance 567

programs(Montellaetal.,2007;Saúde,2009).Thesearemoreinfor- 568
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mative than the bioassays in that they provide some information569

ontheresistancemechanismsinvolved.However,asdiscussedby570

Montella et al. (2007), biochemical assays are also limited, since571

the specificity between enzyme family members and their sub-572

stratesaremorecomplexthanwhathasbeenconsideredtodesign573

these experiments. Thus, there is an urgent need on improving574

methodologies to monitor resistance. Molecular studies such as575

microarrays,andresistantcoloniessuchasRecRwillcertainlyhas-576

tensuchstudies.577
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