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RESUMO 

O gênero Culex tem grande importância sanitária no Brasil, sendo transmissor da filariose e, 

recentemente, relatado como possível transmissor do Zika Vírus. Disseminada por todo o 

país, a prática do uso de inseticidas é a mais comumente empregada para o controle da 

proliferação de mosquitos. Estes inseticidas, usualmente, causam diversos danos aos insetos, 

seja alterando a atividade de algumas enzimas, como a Acetilcolinesterase (AChE), ou na 

produção excessiva de Espécies Reativas de Oxigênio (ERO’s), provocando paralisia ou 

mesmo a morte. Para os mosquitos, há relatos de que a resistência está associada às enzimas 

antioxidantes presentes nestes organismos, como a Superóxido Dismutase (SOD), a 

Glutationa-S-Transferase (GST) e a Acetilcolinesterase (AChE) que protegem os animais dos 

danos causados pelas ERO’s. Deste modo, o presente trabalho buscou avaliar os efeitos de 

inseticidas nos marcadores de estresse oxidativo e as atividades da AChE e Na
+
/K

+
-ATPase 

em larvas de 3º e 4º instar de Culex spp. Para tal, foram montadas cubas ao ar livre para a 

obtenção das larvas, em seguida elas foram expostas a CL50 dos inseticidas Temefós e 

Ivomec. O organofosforado Temefós e o derivado da ivermectina, Ivomec, apresentaram 

menor CL50, por isso foram selecionados para as análises de seus efeitos no estresse oxidativo 

das larvas. Os grupos de larvas foram expostos à CL50 dos inseticidas por 24 horas e 

posteriormente, foi realizado a preparação de membrana para avaliação da atividade da bomba 

da NKA e Lipoperoxidação (LPO), e preparado o homogenato para avaliar a atividade da 

AChE, e dos parametros indicadores (ou marcadores) de estresse oxidativo:  dosagem dos 

níveis de GSH, Peróxido de Hidrogênio (H2O2) e Proteína Carbonilada (PC), e atividade da 

SOD. Inicialmente observou-se uma tendência a diminuição no conteudo de proteínas totais 

após os tratamentos com os dois inseticidas, ainda que as larvas tenham sobrevivido aos 

tratamentos. Após, identificamos em ambos uma redução significativa da atividade da SOD, 

seguida de diminuição da quantidade de H2O2 e GSH. A LPO foi menor nas larvas tratadas 

com os dois inseticidas, e a PC diminuiu de forma significativa no tratamento com Ivomec e 

aumentou cerca de 3 vezes após tratamento com  Temefós. Houve redução significativa na 

atividade da NKA e AChE após o tratamento com Temefós. Os resultados em conjunto 

apontam para o desbalanço provocado pelos insetidas na função de enzimas importantes como 

a AChE. Além disso, percebe-se pelas alterações no sistema antioxidante, uma tentativa de 

adaptação às alterações provocadas pelo tratamento com os inseticidas.  

Palavras-chave: Culicidae, mosquitos, enzimas, bioquímica, inseticida, estresse oxidativo. 
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ABSTRACT 

The Culex genus has great sanitary importance in Brazil, being the vector of filariasis and, 

recently, reported as a possible vector of Zika Virus. Widespread throughout the country, 

using insecticides is the most commonly employed measure to control the proliferation of 

mosquitoes. These insecticides usually cause several damages to the insects, either by altering 

the activity of some enzymes, such as Acetylcholinesterase (AChE) or in the excessive 

production of Reactive Oxygen Species (ROS), causing paralysis or even death. For 

mosquitoes, there are reports that resistance is associated with antioxidant enzymes present in 

these organisms, such as Superoxide Dismutase (SOD), Glutathione-S-Transferase (GST), 

and Acetylcholinesterase (AChE), which protect the animals from damage caused by ROS. 

Thus, the present study aimed to evaluate the effects of insecticides on markers of oxidative 

stress and the activities of AChE and Na+/K+-ATPase in 3rd and 4th instar larvae of Culex 

spp. To this end, outdoor tanks were set up to obtain larvae, which were then exposed to the 

LC50 of the insecticides Temephos and Ivomec. The organophosphate Temephos and the 

ivermectin derivative, Ivomec, had lower LC50, so they were selected for analyses of their 

effects on oxidative stress in larvae. Larvae groups were exposed to the LC50 of the 

insecticides for 24 hours and then, the membrane was prepared to evaluate the NKA pump 

activity and Lipoperoxidation (LPO), and the homogenate was prepared to evaluate the AChE 

activity, and the parameters indicators (or markers) of oxidative stress: measurement of GSH, 

Hydrogen Peroxide (H2O2), and Carbonylated Protein (CP) levels, and SOD activity. Initially, 

we observed a tendency to decrease the total protein content after the treatments with both 

insecticides, although the larvae survived the treatments. Afterwards, we identified a 

significant reduction in SOD activity in both, followed by a decrease in the amount of H2O2 

and GSH. LPO was lower in larvae treated with both insecticides, and CP decreased 

significantly on treatment with Ivomec and increased about 3-fold after treatment with 

Temephos. There was a significant reduction in NKA and AChE activity after Temephos 

treatment. The results together point to the imbalance caused by the insecticides in the 

function of important enzymes such as AChE. Furthermore, the alterations in the antioxidant 

system indicate an attempt to adapt to the alterations caused by treatment with the 

insecticides.  

Keywords: Culicidae, mosquitoes, enzymes, biochemistry , insecticides, oxidative stress. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os mosquitos são insetos dípteros pertencentes à família Culicidae, sendo conhecidos 

também como pernilongos, muriçocas ou carapanãs (CONSOLI; OLIVEIRA, 1994). A 

família Culicidae subdivide-se nas subfamílias Toxorhynchitinae, de probóscis curvado para 

baixo e para trás, cujas fêmeas não se alimentam de sangue de vertebrados, e na Anophelinae 

e Culicinae, onde se encontram as espécies com importância médica, já que as fêmeas são 

hematófagas (GOUVEIA DE ALMEIDA, 2011).  

Estes são os primeiros artrópodes associados à transmissão de parasitos a humanos, se 

desenvolvendo em uma gama de comunidades bióticas, como florestas boreais, montanhas, 

desertos, planícies e florestas tropicais, se destacando mais nas porções próximas a linha do 

Equador, em países da África, Ásia e América. Representam grande importância 

epidemiológica visto que estão diretamente relacionados a problemas de saúde pública, 

sociais e econômicos, pois são vetores de diversas doenças, como a malária, dengue, febre 

amarela e o Zika vírus, tendo um impacto devastador na saúde humana (SOUZA, 2010; 

MEDLOCK et al, 2012; FOSTER, WALKER, 2018).  

Por se alimentarem do sangue de vertebrados para nutrição dos ovos, as fêmeas dessa 

família podem transmitir patógenos entre hospedeiros, uma vez que agentes infecciosos ou 

parasitários utilizam estes mosquitos para se dispersarem (CLEMENTS, 2000; MERRIT, 

DADD, WALDER, 1992). Entre os culicídeos, os genêros Aedes, Anopheles e Culex são os 

de maior interesse sanitário, uma vez que transmitem diversas doenças, como dengue, febre 

amarela, malária e chikungunya, onde o Culex é relatado como transmissor primário da 

filariose bancroftiana, a febre do Nilo, o vírus da encefalite St Louis, o vírus Oropouche e, 

recentemente, relacionado à possível transmissão do Zika Vírus (NASCI, 2014; 

TSETSARKINT et al., 2014; GUEDES et al., 2017). 

Para o combate e controle da transmissão de patógenos, o emprego de inseticidas é 

ainda o método mais utilizado, onde seu uso para controle das populações de mosquitos 

adultos e na fase larval pode ser feito por meio do tratamento focal e perifocal e da aspersão 

aeroespacial de inseticidas em ultrabaixo volume (OMS, 1997; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2001; MINISTÉRIO DA SAÚDE 2009). Porém, linhagens de mosquitos resistentes vêm 

sendo selecionadas, ocasionando diminuição na efetividade dos inseticidas (WONDJI et al, 

2008). 
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1.1 Aspectos da biologia do gênero Culex 

O gênero Culex é considerado cosmopolita, ocorrendo basicamente nas porções 

meridionais da África, Ásia, Américas e na Oceania, mas com distribuição e abundância 

fortemente influenciadas pela presença do homem (FORATTINI, 2002). É encontrado em 

maior quantidade nos aglomerados humanos, inexistindo aonde o homem ainda não chegou 

ou onde já abandonou (CONSOLI, OLIVEIRA, 1994). 

As fêmeas dos mosquitos são hematófagas e no momento da picada liberam saliva no 

local de inserção, cujo conteúdo proteico tem a função anestésica e ao mesmo tempo evita a 

coagulação do sangue, podendo o líquido fluir livremente para o estômago do mosquito e as 

substâncias proteicas da saliva podem produzir reações alérgicas de maior ou menor 

gravidade, dependendo da resposta imune do hospedeiro (BORGES, 2014).   

Após sugarem sangue e sofrerem fecundação, as fêmeas desenvolvem os ovos que são 

ovopositados nos criadouros, preferencialmente, em depósitos artificiais transitórios 

(vasilhames de diversos tamanhos), solo ou em recipientes com água rica em matéria orgânica 

em decomposição e detritos, de aspecto sujo e com forte odor (CONSOLI, OLIVEIRA, 

1994). Ainda, esses animais possum ciclo de vida completo, sendo suas fases de 

desenvolvimento divididas em ovos, pupa, fase larvais e mosquito adulto, conforme Figura 1. 

Em países em desenvolvimento, a exemplo do Brasil, é frequente o processo de 

urbanização sem serviços de saneamento básico adequado e, como consequência, ocorre dano 

ao meio ambiente, com cenário propício à proliferação dos mosquitos. Estes indivíduos são 

capazes de sobreviver em águas poluídas e são mais frequentemente encontrados nos meses 

quentes e chuvosos, pois a água das chuvas que se acumula no solo e nos recipientes amplia 

os criadouros (CONSOLI, OLIVEIRA, 1994, TAIPE-LAGOS E NATAL, 2003). 

 

Figura 1: Ciclo de vida Culex spp. Fonte: Retirado de Alves, 2017. 



20 

  

1.2 Ovoposição, fase larval e pupa 

Os ovos do gênero Culex são depositados a noite diretamente na água formando 

jangadas (Figura 2), onde recipientes escuros são mais atraentes para as fêmeas que fazem a 

ovoposição, por isso desenvolvem-se preferencialmente em valas, córregos, canais e rios com 

água poluída, onde a eclosão ocorre à temperatura de 26º a 27º C em média (CÔNSOLI, 

OLIVEIRA, 1994). 

Os ovos possuem alta resistência à dissecação, permitindo que permaneçam viáveis 

por longos períodos, além de auxiliar na dispersão em grandes distâncias (POWEL, 

TABACHNICK, 2013; CARVALHO, MOREIRA, 2017).  

 

 

 

De acordo com Forattini, 2002, o desenvolvimento das larvas ocorre durante todo o 

ano nas áreas meridionais da América do Sul, sendo que em épocas de chuvas, criadouros em 

maior número são encontrados; elas passam por quatro estágios de desenvolvimento 

alimentando-se de maneira intensa e contínua e, como defesa, mergulham bruscamente no 

criadouro. O tempo transcorrido entre o primeiro e o último estágio dura, em média, dez dias, 

e é dependente de temperatura, alimentação e outros fatores. 

As larvas dos mosquitos têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen (Figura 3), 

o qual é composto por nove segmentos similares, mais o décimo diferenciado em lobo anal 

(CONSOLI, OLIVEIRA, 1994). O oitavo segmento do abdômen é composto por uma 

estrutura respiratória chamada “sifão”, no qual suas extremidades abrem os espiráculos, onde 

uma glândula adjacente libera substâncias hidrofóbicas, que impedem o afluxo de água ao 

sistema respiratório larval e a morte por afogamento (BECKER et al., 2010). 

 

Figura 2: Jangada de ovos de Cx. quinquesfasciatus. Fonte: retirado de Herculano, 2020. 
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As larvas se transformam em pupas e, devido à preservação da musculatura do 

abdômen da larva, a pupa locomove-se rapidamente no meio líquido, possuindo capacidade 

de flutuar em meio hídrico graças à presença de uma bolha gasosa, contida entre os apêndices 

cefalotorácicos, com isso a face dorsal do tórax mantém-se em contato com a superfície 

líquida, enquanto o abdômen permanece submerso (FORATTINI, 2002). 

  

1.3 Inseto adulto 

A duração da vida do adulto é influenciada por fatores intrínsecos como nutrição 

larval, metabolismo, postura de ovos e hibernação, e fatores extrínsecos referentes à 

temperatura, umidade, entre outras variáveis ambientais (SINTON, SHUTE, 1938).  

Os adultos do gênero Culex (Figura 4) possuem hábitos essencialmente noturnos com 

frequência domiciliar, nos quais as fêmeas procuram abrigo e fontes para o exercício de 

hematofagia, com a atividade se iniciando ao entardecer, o que não impede o mesmo de agir 

durante o dia ou em qualquer outro horário do dia que seja favorável para sucção 

(FORATTINI, 2002). 

 
Figura 4: Desenho esquemático da anatomia interna de  mos quito adulto. Fonte: modificado de Jobling (1987). 

Figura 3: Esquematização de larva de Culex spp. Fonte: elaborado pelo autor. 
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1.4 Comportamento Alimentar 

Nos mosquitos, o comportamento alimentar se torna de grande interesse, uma vez que, 

além de essencial na fisiologia e nos processos metabólicos do próprio animal, os hábitos 

alimentares participam ativamente da patogenicidade e transmissibilidade de vírus e parasitas 

(GONDIM et al, 2018). O metabolismo energético da grande maioria dos mosquitos depende 

da ingestão de carboidratos, usualmente provenientes das seivas, flores e frutos de plantas 

diversas, determinante para o potencial de atividade e longevidade do animal (NAYAR, 

SAUERMAN, 1973). No caso específico das fêmeas, ainda ocorre a hematofagia, que é uma 

dieta rica em proteínas, porém pobre em lipídeos e carboidratos (GONDIM et al, 2018).   

Já no processo larval, esses animais se alimentam de microrganismos, algas, pequenos 

invertebrados e matéria orgânica em decomposição presentes na água, geralmente por 

filtração ou raspagem (CLEMENTS, 2000; BECKER 2010), conforme Figura 5. É nessa fase 

que os triglicerídes são acumulados no corpo gorduroso do mosquito, apresentando papel 

crucial no seu ciclo de vida, pois participa dos gastos energéticos em todas as fases de 

desenvolvimento, inclusive sendo necessário para os processos de vôo e o seu sucesso 

reprodutivo (BRASIL, 2005; GONDIM et al, 2018).  

 
 

 

 

 

 

1.5 Importância epidemiológica do gênero Culex 

Este gênero possui várias espécies registradas no Brasil, e delas o Cx. quinquefasciatus 

é a mais abundante e antropofílica e, além de causar um desconforto considerável pelo seu 

Figura 5: Cabeça e tórax de larva se alimentando na camada da superfície (vista lateral). A. Posição de alimentação. 

B. Posição normal. Fonte: adaptado de MERRIT et al, 1996. 
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comportamento noturno, este animal é o vetor principal de diversos patógenos (LOPES et al, 

2019). Consoli e Oliveira, 1994, descrevem Culex quinquefasciatus como vetor primário e 

principal da filariose bancroftiana no Brasil (Figura 6), e indicado como o vetor de arbovírus, 

dentro de vilas rurais e cidades, sendo responsável pela veiculação do Oropouche vírus, como 

vetor secundário, em áreas do estado do Pará. 

 

 

 

Ainda, o mosquito, por se alimentar do sangue de aves e seres humanos, pode 

potencialmente transportar arbovirus silvestres para o homem, sendo um vetor potencial dos 

arbovirus responsáveis pela Febre do Vale do Rift (MEEGAN, 1979; FONSECA et al, 2004). 

Foi demonstrado, também, seu papel na transmissão de vírus Mayaro em centros urbanos e foi 

encontrado infectado com vírus causador de encefalites, em St. Louis (EUA), Venezuela e 

Panamá (SERRA et al, 2016; LOPES et al, 2019). 

Guedes e colaboradores, 2017, mostraram que o mosquito é susceptível à infecção 

pelo Zika vírus durante tratamento experimental, possuindo um ciclo de replicação ativo nas 

glândulas salivares e subsequente lançamento na saliva de Cx. quinquefasciatus. Além disso, 

foi possível detectar Zika vírus circulando em espécimes selvagens do mosquito, coletadas em 

Recife, Brasil. 

 

1.6 Inseticidas 

Para combate aos mosquitos vetores de doenças, 12 classes de inseticidas, incluindo 

organoclorados, organofosforados, carbamatos e piretróides são aprovados pela OMS, 

Figura 6: Ciclo de vida do parasito Wuchereria bancrofti. Fonte: retirado de OMS, 1997. 
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aplicados numa variedade de métodos, incluindo sprays dentro de residências, com alta 

eficiência. No entanto, no decorrer dos últimos anos, o uso contínuo vem resultando na 

seleção de indivíduos resistentes em diferentes partes do mundo, incluindo o Brasil, conforme 

Figura 7 (ENDERSBY-HARSHMAN et al, 2017; KHAN, AKRAM, LEE, 2018).  

 

 

 

Os OP’S, como o Temefós (TM) (Figura 8), surgiram na década de 40, mas os 

principais representantes desta classe foram introduzidos nas décadas de 60 e 80, e mesmo 

com a implantação de outras classes de pesticidas e de novas metodologias de controle de 

pragas, 40% do mercado mundial de pesticidas em 1999 era representado por OP’S 

(SANTOS, et al, 2007).  

 

 

A toxicidade de OP’S é atribuída a sua habilidade de inibir a AChE via uma reação 

química que fosforila o grupo hidroxila do resíduo de serina (presente no sítio ativo da 

enzima), levando a formação de uma ligação covalente e estável entre o fósforo e o resíduo da 

serina (FUKUTO, 1990). Essa covalência ligada ao inseticida, ainda pode sofrer reações de 

desalquilação, processo chamado de “envelhecimento”, que rende a AChE resistência 

Figura 8: Estrutura química Temefós. Fonte: retirado de SHIRALIPOUR et al, 2015. 

Figura 7: Representação de resistência a inseticidas em Cx. quinquefasciatus no Brasil. Fonte: retirado de 

LOPES et al, 2019. 
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completa a reativação (Figura 9) (RHATHNAYAKE, NORTHRUP, 2016), com isso, a 

enzima não consegue mais participar do processo de hidrólise da acetilcolina (ACh), levando 

a uma estimulação contínua do músculo, resultando em exaustão e podendo levar à paralisia 

(FUKUTO, 1990).  

 

 

 

 

Já a história de inseticidas derivados da ivermectina, como o Ivomec (IV), começa em 

1975, quando foi isolado um composto ativo de lactona macrocíclica (nomeada avermectina) 

derivada de um microorganismo encontrado na costa do Japão e refinada, mais tarde, a um 

produto dihidro, nomeado de ivermectina (Figura 10), exibindo atividade antiparasitária e 

efetiva contra helmintos, aracnídeos e insetos (ÕMURA, 2008).   

Figura 9: Via de inibição de organofosforados no sítio ativo da AChE: Mecanismos de fosforilação, 

desalquilação e hidrolisação. Fonte: retirado de RATHNAYAKE, NORTHRUP, 2016. 
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Esses compostos atuam nos canais GABACls, interrompendo fluxo de cloro (Figura 

11) em insetos, carrapatos e nematódeos, paralisando músculos faríngeos e somáticos, 

podendo levar o organismo a morte (CASIDA, 1993; ÕMURA, 2008). Os derivados da 

ivermectina também se mostram letais para fases imaturas e adultas de mosquitos, sendo 

eficiente no controle de populações de Cx. quinquefasciatus (ALVES et al, 2004). 

 

 

 

Figura 10: Estrutura química Ivermectina e derivados. Fonte: retirado de MARTIN et al, 2021. 

Figura 11: Via de ação de derivados da ivermectina. Fonte: retirado de ÕMURA, 2008. 
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Além da ação em seus sítios ativos principais, a exposição a inseticidas pode induzir o 

estresse oxidativo, que trará prejuízos aos animais, causando danos celulares muitas vezes 

irreversíveis (ABDOLLAHI et al, 2004; VELSANKAR et al, 2019). Alguns estudos 

demonstraram que a exposição a inseticidas leva a um aumento da atividade antioxidante dos 

insetos, indicando que a produção de ERO’s aumenta nesses organismos, podendo os levar, 

inclusive, à redução do seu tempo de vida (CHE-MENDOZA et al, 2009; OTALI et al, 2014). 

 

1.7 Estresse Oxidativo 

O estresse oxidativo pode ser definido como um desbalanço entre a produção de 

radicais livres (também chamadas de Espécies Reativas de Oxigênio - ERO’s), e o sistema de 

defesa antioxidante, ocorrendo sua desregulação (LUKASZEWICZ-HUSSAIN, 2010, 

CAMINI et al, 2017). Essas ERO’s incluem os ânions superóxidos (O
2-

), Peróxido de 

Hidrogênio (H2O2) e o Radical Hidroxila (OH*) que, em grandes quantidades, causarão danos 

celulares (VELSANKAR et al, 2019). 

O sistema de defesa antioxidante é dividido em enzimático, sendo composto por 

enzimas como a Superóxido Dismutase (SOD), a Catalase (CAT), a Glutationa Peroxidase 

(GPx) e a Glutationa Redutase (GR), e não-enzimático, composto pela GSH, as vitaminas C e 

E, e os carotenóides (ÇIMEN, 2008; KRISHNAN, KODRIK, 2012). Em condições celulares 

ideais em que o sistema de defesa antioxidante se encontra regulado e balanceado, a SOD 

converte O
2-

 em H2O2 que, posteriormente, é neutralizado em água (H2O) pelas ações da CAT 

e GPx, com a oxidação de duas moléculas de GSH em GSSG (glutationa oxidada) (FUKAI, 

USHIO-FUKAI, 2011), conforme Figura 12. 

 

 
Figura 12: Via de ação do sistema de defesa antioxidante. Fonte: adaptado de PANDEY, RIZVI, 2010. 
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Nos insetos, o estresse oxidativo é um produto inevitável da respiração aeróbica, pois 

o O
2-

 e o H2O2 são formados sempre que o oxigênio molecular oxida quimicamente os 

carregadores de elétrons, logo, são produzidos de forma endógena (KRISHNAN, KODRÍK, 

2012). 

Além da produção de forma endógena, as ERO’s provem, também, de forma exógena, 

através da exposição a poluentes ambientais e, principalmente, ao terem contato com 

inseticidas, (KRISHNAN, KODRÍK, 2012; VELSANKAR et al, 2019) e, embora insetos 

utilizem as ERO’s como material citotóxico contra patógenos e parasitas invasores, elas 

também causam estresse oxidativo no próprio inseto, levando a danos celulares (AHMED, 

2012).  

Todos os componentes celulares são suscetíveis a ação das ERO’s, porém a membrana 

é uma das mais atingidas em decorrência da processo chamado de peroxidação lipídica, ou 

lipoperoxidação, que acarreta em alterações na estrutura e na permeabilidade das membranas 

celulares, havendo perda de seletividade na troca iônica e liberação do conteúdo de organelas, 

ocorrendo quando há presença do radical hidroxila (OH*), que estimula a LPO (BENZIE, 

1996; FERREIRA, MATSUBARA, 1997), gerando produtos como o malondialdeído (MDA) 

conforme figura 13. 

 

 

Figura 13: Formação e produtos da Lipoperoxidação. Fonte: adaptado de CHEN et al, 2019. 
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Embora nem sempre os produtos da LPO sejam prejudiciais, uma vez que são 

utilizados em alguns processos metabólicos, como a formação de prostaglandinas, agindo na 

resposta inflamatória, seu excesso pode ser lesivo, estando associada aos mecanismos de 

envelhecimento, de câncer e exposição à toxicidade de xenobióticos (FERREIRA, 

MATSUBARA, 1997). 

Para o seu combate, o α-tocopherol e o ácido ascórbico (vitamina C) agem como 

meios sinérgicos na prevenção ou limitação da lipoperoxidação e, ainda, existe uma enzima 

descrita como sendo capaz de detoxificar produtos da lipoperoxidação, chamada de 

Glutationa-S-Transferase (GST), associada ao processo de resistência de insetos a inseticidas 

(BENZIE, 1996; CHE-MENDOZA et al, 2009). 

 Outra via do estresse oxidativo é chamada de Carbonilação de Proteínas, definida 

como uma modificação irreversível pós-tradução, que produz uma fração de carbonil reativo 

em uma proteína, como um aldeído ou cetona (FEDOROVA et al, 2013). Através das ERO’s 

e caso o sistema de defesa antioxidante esteja desregulado, o H2O2 pode atingir regiões ricas 

em ferro livre (Fe
+
), sendo convertido em radicais hidroxilas (OH*), levando a produção de 

carbonil reativo por algumas vias (Figura 14), como, por exemplo, através da remoção de um 

hidrogênio de ácidos graxos poliinsaturados pelo OH* resultando na formação de radicais 

com centro de carbono, ou ainda pela adição de uma molécula de oxigênio, oxidando cadeias 

de aminoácidos ou clivando a cadeia principal de proteínas, levando a diversas modificações, 

sendo produzido o carbonil reativo, que resultará em diversos efeitos citotóxicos (CURTIS et 

al, 2012; FEDOROVA et al, 2013).  

 

 
Figura 14. As vias mais comuns da carbonilação de proteínas. Fonte: retirado de CIACKA et al, 2020 
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1.8 Acetilcolinesterase 

Para a Acetilcolina (ACh) servir como um neurotransmissor no sistema motor e outras 

sinapses neuronais, ela deve ser removida ou inativada no tempo limite imposto pela resposta 

característica da sinapse (WESTFALL, WESTFALL, 2011). Para isso, existe uma enzima 

chamada de Acetilcolinesterase (AChE) que já foi isolada e demonstrada sua presença em 

vários animais, como mamíferos, aves, peixes, répteis e insetos e é responsável pela rápida 

degradação hidrolítica da Acetilcolina (ACh) em produtos inativos, como o ácido acético e a 

colina (FUKUTO, 1990), conforme figura 15. 

  

 

Embora em vertebrados existam duas colinesterases, a AChE e a butirilcolinesterase, 

nos insetos é reportado a presença de apenas uma AChE que hidroliza tanto a acetilcolina 

como a butirilcolina (GNAGEY et al, 1987; TOUTANT, 1989).  Porém, foi reportado a 

presença de duas AChE em espécimes de Culex pipiens (AChE1 e AChE2), que se 

diferenciaram na especificidade de seu substrato e alguns aspectos da sensibilidade de 

inibição e, embora não se saiba exatamente a sua função, a AChE2 não foi inibida por doses 

letais do inseticida propoxur, sugerindo que apenas a AChE1 participa da hidrólise de Ach nas 

fendas sinápticas (BOURGUET et al, 1996), fato que ocorre apenas nesta espécie, já que em 

amostras de outros culicídeos (Aedes aegypti, Anopheles gambiae, Anopheles stephensi, 

Figura 15: Via de ação da AChE. Fonte: adaptado de ARAÚJO et al, 2016. 
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Culiseta longeareolata e Culex hortensis), apenas uma enzima foi encontrada (BOURGUET 

et al, 1997). 

Como uma consequência do seu papel fisiológico chave, AChE é o alvo de um vasto 

repertório de toxinas naturais e venenos fabricados pelo homem, incluindo alcalóides, a toxina 

fasciculina e inseticidas organofosforados e carbamatos (SILMAN, SUSSMAN, 2005). Esses 

inseticidas tem como principal alvo o locus ace-1 da AChE dos mosquitos, inibindo 

irreversivelmente a ação da enzima no sangue e no sistema nervoso, resultando na 

acumulação de acetilcolina e a ativação de receptores muscarínicos e nicotínicos, que pode 

levar a morte (LABBÉ et al, 2007; LUKASZEWICZ-HUSSAIN, 2010). Porém, essa enzima 

tem sido descrita como alvo de resistência a inseticidas, conferindo sua insensibilidade 

ocasionada pela substituição de aminoácidos provenientes de mutações no DNA, garantindo 

que os espécimes sobrevivam a aplicação dos inseticidas (BOUGUET et al, 1996).    

 

1.9 Bomba de Sódio – Potássio (Na
+
/K

+
-ATPase) 

A Na
+
/K

+
-ATPase (NKA), também conhecida como Bomba de Sódio e Potássio, é 

uma enzima presente na membrana celular de todos os eucariotos, necessária para o correto 

funcionamento da função celular, preservando o gradiente iônico através da membrana celular 

e o equilíbrio osmótico da célula, uma vez que controla o influxo e o efluxo de solutos entre o 

citosol e o meio extracelular, transportando ativamente dois íons K
+
 para o citosol e três íons 

Na
+
 para o meio extracelular (KÖKSOY, 2002; WANG, O’DOHERTY, 2012).  

A NKA é uma proteína integral de membrana, e sua unidade funcional é um 

heterodímero de subunidades α e β e, ao controlar e manter os níveis adequados de Na
+
 e K

+
 

no meio intracelular (Figura 16), regula processos como a despolarização da membrana, a 

excitabilidade celular e o transporte secundário de algumas moléculas, como a glicose, 

garantindo, também, que não exista perda ou entrada de água na célula (YATIME et al, 

2009). 
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Em insetos não é diferente. Patrick e colaboradores, 2006, demonstraram que a NKA 

contribui para o transporte de solutos em adultos de Ae. aegypti, especificamente provendo 

energia proximal na forma de gradientes eletroquímicos favoráveis para transportar íons e 

solutos orgânicos através da membrana celular, possibilitando o estudo futuro dessa enzima 

em alguns outros aspectos da vida do animal, como a resposta a desafios fisiológicos e ao 

estresse oxidativo. Nas larvas, a Na
+
/K

+
-ATPase pode estar envolvida no transporte de íons na 

membrana plasmática de células basais do tubo de Malpighi e no intestino, sendo relacionado 

com a osmolaridade da hemolinfa da larva, necessária para sua sobrevivência (PATRICK et 

al, 2006).  

Por estar presente na membrana celular, à atividade dessa proteína pode sofrer 

influência de alguns inseticidas, como os neonicotinoides, que agem no sistema nervoso de 

insetos, abrindo e estimulando excessivamente os canais de sódio, resultando em paralisia e a 

consequente morte do inseto (de MORAIS et al, 2017). Há influência sobre a NKA, também, 

em outros ambientes que levam ao estresse oxidativo. Silva e colaboradores, 2016, mostraram 

que a exposição de larvas de Cx. quinquefascistus a dois compostos de Ésteres Metílicos de 

Ácidos Graxos (FAMEs), um larvicida, causou alteração na atividade da enzima. Ainda, por 

ser juma proteína de membrana, ambiente onde pode ocorrer a Lipoperoxidação, a atividade 

da NKA também pode ser influenciada. 

 

Figura 16: Representação esquemática da estrutura da Na
+
/K

+
-ATPase. A enzima é responsável pelo transporte 

de 3 íons Na
+
 para o meio extracelular e 2 íons K

+
 para o meio intracelular, utilizando a energia proveniente da 

hidrólise do ATP. Fonte: Adaptado de (BOTTGER et al, 2012). 
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1.10 Mecanismos de resistência 

Após anos de uso intensivo de inseticidas no controle de pragas, vêm ocorrendo a 

seleção de indivíduos resistentes através da  pressão seletiva por uma variedade de 

mecanismos (JAMAL et al, 2002). Um desses mecanismos desenvolvidos é a modificação da 

proteína alvo do inseticida (AMARANTE et al, 2002), mas a garantia de resistência pode 

ocorrer, também, de outras formas, através de alterações nos sítios ativos das enzimas, sejam 

do sistema de defesa antioxidante ou não, como a atividade da citocromo P450 

monooxigenase, da AChE, de glutationa S transferase (GST) e carboxilesterase, estando todas 

envolvidas no processo de resistência a inseticidas (WONDJI et al, 2008; MUTHUSAMY et 

al, 2014; CHEN et al, 2019; YOSHIZUMI et al, 2019). 

 Alguns estudos avaliam a relação resistência – inseticida com o aumento da atividade 

da GST e citocromo P450 quando expostas a inseticidas diversos, acontecendo nas mais 

diversas espécies da família Culicidae, tanto nas fases larvais, quanto na fase adulta 

(TABBABI et al, 2017; BOYER et al, 2018). Podem ocorrer, ainda, mutações alélicas e até 

mesmo participação das bactérias presentes no trato intestinal destes insetos (WONDJI et al, 

2008; SOLTANI et al, 2017). 

Em estudo realizado por Bisset e colaboradores, 1998, com Cx. quinquefasciatus em 

Cuba, foi reportado que as Oxidases de Função Mista são enzimas relacionadas a um 

mecanismo de resistência para inseticidas diversos. Games e colaboradores, 2016, sugerem 

que o aumento da expressão de proteínas no trato intestinal de larvas de Cx. quinquefasciatus 

quando expostos ao Temefós é resultado de uma resposta imunológica, que reflete e 

demonstra possível relação com a resistência ao inseticida utilizado.  

Em outros representantes da família Culicidae, como o Anopheles arabiensis e 

Anopheles funestus, indicados como importantes vetores da malária, Oliver e Brooke, 2016, 

avaliaram que em espécimes resistentes a inseticidas piretróides e o DDT, ocorre um aumento 

na atividade enzimática, especificamente a GST e a catalase, diminuindo os efeitos 

citotóxicos do estresse oxidativo e levando a resistência aos químicos empregados. 

Por esse motivo, para a busca de novas formas de combate, bem como a compreensão 

dos mecanismos de resistência aos inseticidas já utilizados, é de enorme importância o estudo 

da biologia dos mosquitos que, através de suas atividades enzimáticas, podem ter capacidade 

de detoxificação, garantindo assim sua sobrevivência mesmo após a exposição a ambientes 

que levam ao estresse oxidativo. 
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2. JUSTIFICATIVA 

Para combater as populações de indivíduos da família Culicidae, o nível de dosagem de 

inseticidas vem crescendo ano a ano, devido à seleção de populações resistentes, começando a 

se mostrar uma prática inviável, tanto do ponto de vista econômico, devido ao gasto com 

concentrações mais altas, quanto do ponto de vista ecológico, uma vez que estes químicos 

ajudam a destruir fauna e flora dos ecossistemas onde são aplicados (ABERCROMBIE, 

BERG, 1978; LASSALE, 1993; SILVEIRA, 1989). Por isso, buscar formas de diminuir as 

concentrações letais dos inseticidas e, consequentemente o seu uso, pode ser benéfico ao 

meio-ambiente, uma vez que mitiga o impacto causado por esse método. Logo, a aplicação 

dos inseticidas por 24 horas pode reduzir a quantidade necessária de uso destes químicos, 

resultando em ganhos ao meio ambiente. 

Já em relação à seleção de populações resistentes, muitas vezes este processo está 

ligado à biologia dos mosquitos que, através da regulação de algumas enzimas, tem 

capacidade de detoxificação, garantindo assim sua sobrevivência mesmo após a exposição aos 

inseticidas. Por isso, a avaliação bioquímica, através da atividade da AChE e NKA, e do 

estresse oxidativo de Culex spp após a exposição a inseticidas comumente utilizados, 

especificamente o OP Temefós e um derivado da Ivermectina, como o Ivomec, pode ajudar a 

compreender melhor a biologia do mosquito e a sua suscetibilidade em relação a estes 

inseticidas. Além disso, o conhecimento de possíveis alterações no metabolismo energético 

dos espécimes pode se tornar interessante meio de elucidação de mecanismos que podem 

ajudar no combate às populações deste organismo.     

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

O presente estudo teve como objetivo indicar a menor CL50 dentre seis inseticidas 

diversos e, após, aqueles que apresentaram menor CL50 (Temefós e Ivomec), foram 

escolhidos para avaliação das alterações bioquímicas ocasionadas pelo tratamento no tórax e 

abdômen de larvas de Culex spp. 

3.2 Objetivos Específicos  

 Verificar a Concentração Letal Mediana (CL50) com base nos inseticidas; 
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 Avaliar a concentração de proteínas totais presentes após exposição por 24h 

aos inseticidas; 

 Determinar os indicadores de danos oxidativos, avaliando o teor de GSH, a 

produção de H2O2, proteína carbonilada e LPO após a exposição a CL50  dos 

inseticidas  por 24h. 

 Avaliar a atividade da enzima acetilcolinesterase (AChE) a exposição a CL50  

dos inseticidas  por 24h;  

 Determinar atividade da Superóxido Dismutase (SOD); 

 Avaliar a atividade da enzima NKA após a exposição a CL50 dos inseticidas 

por 24h. 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Obtenção dos espécimes, teste de suscetibilidade e preparação do tórax e 

abdômen 

Os espécimes de Culex spp foram obtidos a partir da coleta de ovos na UFSJ/CCO, em 

Divinópolis, MG, Latitude -20.17844 e Longitude -44.91863. A armadilha para ovoposição 

das fêmeas foi previamente preparada com água destilada e ração utilizada na alimentação de 

camundongos, sendo utilizada uma cuba plástica para contenção do meio preparado. Esta foi 

deixada ao ar livre até a decomposição do material orgânico, para atrair as fêmeas. Após, a 

cuba contendo o meio e os ovos foi levada para o Laboratório de Insetos e Vetores de 

Doenças, onde ovos ficaram armazenados até a eclosão e desenvolvimento das larvas. Da 

eclosão das larvas, as mesmas foram alimentadas com ração descrita acima, inclusive durante 

o tratamento com os inseticidas. A alimentação com este tipo de ração seguiu a metodologia 

de estudos anteriores realizados no próprio laboratório. 

A data de coleta dos ovos se concentrou nos meses de verão, uma vez que é nesse 

período que o mosquito se encontra mais ativo. Ainda, para todos os experimentos descritos, 

as larvas foram mantidas a temperatura ambiente e não houve a pesagem das mesmas. Todas 

as populações aqui utilizadas foram coletadas de ovos in loco. 

Para os testes de suscetibilidade, as larvas de 3º e 4º instar de Culex spp foram 

expostas a concentrações de seis diferentes inseticidas. Os inseticidas Malatol, Temefós, 

Ficam, Icon, K-Othrine e Ivomec foram utilizados para se determinar a menor CL50, em um 

período de 24 horas. Foram separados 20 copos e colocadas 20 larvas em cada recipiente 
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plástico, totalizando 400 larvas por experimento. Os recipientes continham 100 ml de solução 

(água destilada + CL50 do inseticida). O grupo controle foi exposto a 100 ml de água 

destilada. Esse teste teve um mínimo de três repetições, as quais seguiram o protocolo da 

OMS (OMS, 1981). Para todos os testes foram utilizados recipientes plásticos com a 

capacidade para 200 ml. 

Para esse experimento, as datas de análise se concentraram nos meses de verão. A 

exposição ao Malatol e Temefós se deu em dezembro/2019, nos dias 13/12 e 16/12, 

respectivamente. Para o Ficam, a exposição foi realizada em 17/01/2020. Para o Icon, K-

Othrine e Ivomec, a análise foi realizada em fevereiro de 2020, respectivamente nos dias 

03/02, 08//02 e 17/02.  

Escolhido os inseticicidas com menor CL50, larvas de 3º e 4º instar de Culex spp foram 

expostas a concentrações do organofosforado Temefós (Fersol 500CE), e do derivado da 

ivermectina, Ivomec (1% p/v Merial), ambos aplicados na forma líquida. Estes inseticidas 

foram os escolhidos, pois apresentaram menor CL50 (1x10
-4

 ppm e 2,7x10
-4

 ppm, 

respectivamente). Para chegar-se a esta CL50, foi preparada solução estoque (com água 

destilada e a concentração de inseticida recomendada pelo fabricante), sendo retirado desta, 

uma alíquota que foi novamente adicionada à água destilada para chegar-se a concentração de 

interesse. Ambos inseticidas estavam disponíveis no LAINS, logo já haviam sido adquiridos e 

utilizados anteriormente para outros experimentos e trabalhos de nosso grupo.  

  Para os ensaios bioquímicos foram separadas 400 larvas (em cada tratamento) para 

exposição a CL50 dos inseticidas TM e IV e mais o grupo Controle. Após, cerca de 200 

indivíduos (sobreviventes) de cada grupo foram separados para cada experimento e 

armazenados em ultra-freezer para posterior análise bioquímica. Os espécimes separados para 

análise estavam vivos na hora da coleta, mesmo após a exposição aos inseticidas. Os grupos 

controle foram expostos à água deionizada e receberam o mesmo procedimento. As coletas de 

larvas do grupo Controle, divididas em C1, C2 e C3, se deram no mês de dezembro/2020, nas 

datas de 14/12, 16/12 e 21/12, respectivamente. Já para o grupo exposto ao Temefós, 

divididos em T1, T2 e T3, a coleta se deu em janeiro e fevereiro/2021, nos dias 20/01, 27/01 e 

03/02, respectivamente. Para os grupos de larvas expostas ao Ivomec, divididas em IV1, IV2 

e IV3, as coletas se deram em fevereiro/2021, nos dias 08/02, 15/02 e 22/02, respectivamente. 

Infelizmente, não foi possível realizar o acompanhamento de um grupo controle no momento 

do teste de exposição a inseticidas pela quantidade de larvas que havia disponível.  

O tórax e abdômen das larvas foram macerados em homogeneizador de tecidos tipo 

Potter, em gelo e em tampão de preparação de membrana contendo Tris-HCl 10 mM pH 7,4, 
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Figura 17: Fluxograma metodologia (Primeira Parte). Elaborado pelo autor. 

sacarose 0,32 M, EDTA 0,5 mM e MgCl2 1 mM. Foi colhida alíquota de 1 mL da amostra, 

assumindo que esse foi o homogenato total de tecido. Posteriormente, foram centrifugados a 

1.000g por 20 minutos a 4° C. O pellet foi descartado e o sobrenadante foi centrifugado a 

100.000g por 1 hora a 4° C. O pellet foi ressuspendido no mesmo tampão de preparação de 

membrana. 

O resumo segue representado no fluxograma abaixo (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Dosagem de proteínas 

As dosagens de proteína foram determinadas pelo método descrito por Hartree, 1972, 

usando como padrão BSA na concentração de 0 a 120 μg/μL. Foram utilizados 50 μL de 

amostra do homogenato misturados a 950 μL de água deionizada resultando em 1 mL de 

solução final. A essa solução final foram adicionados 0,900 mL de reagente A (Preparado 

com a diluição em 1L de água deionizada de 2 g de tartarato de sódio e potássio + 100 g de 

Na2CO3 + 20 g de NaOH), posteriormente foi homogenizado a mistura e aquecida por 10 min 

a 50°C. Logo após, deixou-se esfriar a temperatura ambiente e adicionou-se 0,100 mL de 

reagente B (preparado com a diluição em 1 L de água deionizada de 2 g de tartarato de sódio e 

potássio + 1 g de CuSO4 . 5 H2O + 0,4 g de NaOH). A solução foi agitada e incubada por 10 

min a temperatura ambiente e em seguida adicionou-se 3,0 mL de reagente C (Reagente de 

Folin Ciacalteus® diluído em água deionizada na proporção de 1:14). Posteriormente, a 

mistura foi homogenizada e aquecida por 10 min a 50°C. Após esfriar a temperatura 

ambiente, realizou-se a leitura no espectrofotômetro em comprimento de onda de 650 nm. Os 

ensaios também foram realizados em triplicata. 

O cálculo para proteínas totais é realizado da seguinte forma: 

 

 Obtenção das 
Larvas 

 Grupo controle 
(CTR) 

*400 larvas p/ os testes; 

*20 copos contendo 20 
larvas p/ cada teste; 

*testes feitos em triplicata. 

*copos 100 ml de solução 

 Preparação das larvas 

 Grupo tratado 
(INS) 

 Exposição CL50 
(24 horas) 

 Exposição água 
(24 horas) 
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ABS medida -------- 50 μL de amostra 

Y ----------- 1 μL 

Y = ABS para cada μL 

Y x fator de correção* = concentração de proteínas (μg/μL) 

*O fator de correção é obtido através da curva padrão de BSA podendo variar de 

acordo com a construção da curva.  

 

4.3 Atividade da Superóxido Dismutase (SOD) 

A atividade da SOD foi determinada no homogenato, avaliando a sua capacidade de 

inibir um sistema de detecção que reage com o superóxido (O
2-

). 

O método foi adaptado em nosso laboratório, o LABIC, utilizando-se epinefrina em 

meio alcalino, fazendo que essa seja convertida em adenocromo, com isso produzindo O
2-

 que 

é o substrato da SOD. O meio para a reação contendo tampão glicina 50 mM, pH 10, e 25 μL 

de epinefrina 60 mM (em HCl 0,1 M pH 2,0) em uma cubeta de quartzo, corresponde a 100% 

de reação. Posteriormente na cubeta adicionaram-se diferentes volumes de fração solúvel do 

tórax e abdômen de mosquitos (10, 20 e 30 μL) e mediu-se a inibição da reação realizando a 

leitura espectrofotométrica em 480 nm, em tempo 0, 2 e 4 min. A atividade enzimática foi 

expressa em unidades de enzima necessárias para inibir 50% da velocidade da formação de 

adenocromo (Misra, Fridovich, 1972). Os dados foram plotados em unidade de enzima/μg de 

proteína. 

           4.4 Quantificação de peróxido de hidrogênio (H2O2) 

A concentração de H2O2 foi determinada através da metodologia descrita por Alexieva 

e colaboradores, 2001. Para quantificação de peróxido, utilizou-se 40 μL do homogenato 

total, 50 μL de tampão de fosfato de potássio 20 mM (pH 7,0) e 100 μL de iodeto de potássio 

1 M. Após 1 hora ao abrigo da luz, as leituras de absorbância foram realizadas a 390 nm. A 

produção de H2O2 foi calculada a partir de uma curva padrão, utilizando peróxido de 

hidrogênio PA, nas concentrações de 0 a 100 nM. Todos os experimentos foram realizados 

em triplicata. Os valores foram expressos em nmol de H2O2 por µL. 

4.5 Determinação do conteúdo de Glutationa reduzida (GSH) 

O homogenato também foi utilizado para determinar o conteúdo de GSH, baseando-se 

na reação do método colorimétrico de Ellman e colaboradores, 1961. O Ácido 5,5'-ditiobis-2-
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nitrobenzóico (DTNB) reage com o tiol livre, originando um dissulfeto misto mais ácido 2-

nitro-5-tiobenzóico (Jollow et al, 1974). Em uma placa de acrílico de 96 poços foram 

adicionados 25 µL do homogenato de amostra, 250 µL de tampão pH 8,0 e 5 µL de DTNB 10 

mM, para formação do dissulfeto misto mais ácido 2-nitro-5-tiobenzóico. Após 15 min de 

reação, foi lida a absorbância a 412 nm. Todos os experimentos foram realizados em 

triplicata. Os valores foram expressos em µM GSH/ µg proteína. 

4.6 Determinação de Lipoperoxidação (TBARS) 

Os níveis de peroxidação lipídica foram determinados pela quantificação dos níveis de 

Malondialdeído (MDA) como descrito por Kramer e colaboradores, 1991. Alíquotas de 20 μL 

da preparação de membrana foram adicionadas a 190 μL do meio de reação composto por 

ácido tiobarbitúrico (TBA) 0,5% (m/v) e ácido tricloroacético (TCA) 10% (m/v) e incubados 

a 95ºC por 30 minutos. A reação foi interrompida pelo rápido resfriamento em banho de gelo. 

Posterior a isso, as amostras foram transferidas para uma placa de 96 poços e a absorbância 

foi determinada a 532 nm em leitor de Elisa. Para se obter os valores de absorbância líquida, 

este valor foi descontado da absorbância inespecífica a 600 nm. Os cálculos relativos à 

liberação de peróxidos através do padrão malondialdeído (MDA) foram realizados de acordo 

com a equação {[(A532-A600)/157000] 106} e expressos em µg de MDA/µg proteína. 

4.7 Dosagem de Proteína Carbonilada 

A dosagem de PC foi realizada utilizando-se do método colorimétrico descrito por 

Levine e colaboradores, 1994. Para tal, foi preparado tampão fosfato, pH 7,0, 0,2 M, ácido 

clorídrico (HCl) 2M, DNPH a 10 mM, TCA 10%, acetato de etila e etanol (1:1) e SDS 6%. 

Foram adicionados 500 µL TCA no homogenato (1:1), e homogenizado em 

homogenizador tipo Vortex, mantendo-a em gelo. Após, separou-se as amostras em dois 

tubos com volumes iguais e centrifugado a 5.000g por 10 min; o sobrenadante foi descartado. 

Depois, foi diluído o DNPH em HCl 2 M em agitador magnético com o aquecedor ligado. 

Logo, em um dos tubos separados, foi adicionado 500 µL de HCl 2 M (que tem a função de 

branco), e no outro 500 µL de solução de DNPH. Misturou-se a amostra em vórtex, sendo, 

então, incubado no escuro por 30 min em temperatura ambiente (homogenizando a cada 15 

min). Após, adicionou-se 500 µL de TCA 10% em todos os tubos e centrifugado novamente a 

5.000g por 10 min e descartado o sobrenadante. Então, entrou-se na etapa de lavagem com 

acetato de etila e etanol (1:1), processo realizado por 3 vezes, fazendo a centrifugação a 

5.000g por 10 min, a cada lavagem e descartando o sobrenadante. Após descartar-se o último 
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sobrenadante, adicionou-se 1 mL de SDS 6%, e centrifugou-se a 10.000g por 10 min. Aqui, o 

sobrenadante foi inserido em placa de 96 poços e lido em leitor de ELISA a 370 nm. 

4.8 Atividade da Na
+
/K

+
-ATPase 

A atividade da Na
+
/K

+
-ATPase foi determinada na preparação de membrana pela 

quantificação do fosfato inorgânico (Pi) liberado pela hidrólise de ATP pela NKA, usando o 

método colorimétrico de Fiske e Subbarrow, 1925. A atividade catalítica foi realizada em 

meio reacional contendo: Hepes 50 mM, NaCl 120 mM, KCl 20 mM, MgCl2 2 mM. Esse 

experimento foi realizado em placa de ELISA de 96 poços. Foi adicionado em cada poço 15 

μg de proteína de fração de membrana obtida, 25 μL de meio reacional e a reação foi iniciada 

com a adição de 3 mM de ATP. 

O experimento foi realizado sem e com o inibidor da enzima, ouabaína 1 mM. A placa 

foi incubada em banho-maria a 37ºC por 1 hora, marcando a partir do primeiro poço onde se 

iniciou a reação. Após 1 hora a placa foi retirada do banho e foi adicionado 100 μL de SDS 

1% sem fosfato (dodecil sulfato de sódio) em cada poço para parar a reação, seguindo a 

ordem em que a reação foi iniciada. Posteriormente, foram adicionados 100 µL da solução de 

molibdato de amônio/reagente de Fiske na proporção 5:1. Após a adição da solução esperou-

se 15 minutos e em seguida realizou-se a leitura da placa de ELISA em espectrofotômetro, em 

um comprimento de onda de 660 nm. 

4.9 Atividade da Acetilcolinesterase (AChE) 

A atividade enzimática da AChE foi avaliada no homogenato por método 

colorimétrico descrito por Ellman e colaboradores, 1961. A uma placa de 96 poços foram 

adicionados 30 µL da amostra, 70 µL de tampão fosfato de sódio 100 mM, pH 8,0 e 75 µL 3 

mM de 5,5’-ditiobis- (ácido 2-nitrobenzóico), DTNB. Após, a reação foi deixada em repouso 

por 5 min e a absorbância foi, então, lida em 405 nm em leitor de Elisa. Em seguida, foram 

adicionados 25 µL de iodeto de acetiltiocolina 15 mM e uma nova leitura a 405 nm foi feita 5 

minutos depois. Os valores foram expressos em µmol ATC/min/mg. 

4.10 Análise estatística 

Os valores para determinação das concentrações letais foram submetidos à análise de 

regressão usando o modelo probit pelo programa Minitab. Em todos os modelos ajustados, o 

efeito das doses foi avaliado como significativo se valor p < 0,05. A qualidade do ajuste dos 

modelos foi verificada pela análise dos resíduos, através de gráficos diagnósticos, e pela 
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Figura 18: Fluxograma metodologia (Segunda Parte). Elaborado pelo autor. 

estatística Deviance, utilizando o teste qui-quadrado. Diferenças significativas (valor p < 

0,05) foram consideradas como falta de ajuste do modelo aos dados observados. 

Para os experimentos bioquímicos, foi utilizado o teste One-way ANOVA (Analysis of 

Variance) para comparação de mais de duas médias, seguida do teste Tukey (Tukey’s post-

hoc test) para identificação das médias com diferença estatisticamente significantes. Todas as 

análises e gráficos foram feitos utilizando-se o programa GraphPad Prism 5. Os testes foram 

realizados com 3 ensaios independentes com experimentos em triplicata. Valores de p < 0,05 

foram considerados para comparação entre grupos de dados. 

Abaixo, segue fluxograma com o resumo (figura 18). 
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Tabela 1 – Determinação da Concentração Letal (CL50) dos inseticidas em ppm, em larvas de 3º e 4o instar de Culex 

5. RESULTADOS 

5.1 Testes de suscetibilidade a inseticidas 

Para determinação da CL50 e seleção dos inseticidas que apresentassem menor 

concentração letal, foi realizado um teste de suscetibilidade com seis inseticidas diversos, 

conforme indicado na Tabela 1. Após 24 horas de exposição, entre os inseticidas testados, o 

organofosforado Temefós mostrou-se com menor CL50 contra larvas de Culex spp, com um 

valor de 1x10
-4

 ppm (0,10 μg/L), seguido pelo derivado da ivermectina, o Ivomec, com valor 

de CL50 de 2,7x10
-4

 ppm (0,27 μg/L) comparado aos demais inseticidas e por esta razão foram 

selecionados para os ensaios seguintes. Os resultados do bioensaio larvicida indicaram 

claramente que a porcentagem de mortalidade foi diretamente proporcional à concentração 

dos inseticidas. Após exposição às concentrações do teste, as larvas tratadas exibiram 

tremores e convulsões seguidas de paralisia. 

 

i.a.: Ingrediente ativo; ICI: Intervalo de Confiança Inferior; ICS: Intervalo de Confiança Superior; X2:Qui- quadrado; *p-valor 

< 0,05 indica uma falta de ajuste do modelo aos dados observados. 

 

5.2 Avaliações Bioquímicas 

Para todos os testes e análises bioquímicas, foi feito a comparação dos níveis dos 

indicadores de estresse oxidativo e da atividade de enzimas de interesse, relacionando o grupo 

Controle aos grupos tratados com o Ivomec e o Temefós. Os testes foram feitos com 3 ensaios 

 

Classe 

Inseticida 

(i.a.) 

CL50 (ppm) 

(95% ICI-ICS) 
Equação X

2 p- valor 

Organofos- 

forados 

Malatol 

(ditiofosfato) 

0,0327 

(0,022-0,491) 
y= 0,73x + 3,89 11,39 <0,05* 

Temefós 

(temefós) 

1x10
-4

 

(7x10
-5

-1,5x10
-4

) 
y= 0,83x + 5,81 0,57 0,75 

Carbamato 
Ficam 

(bendiocarbe) 

5,5x10
-3

 

(4,16˗7,10) 
y= 1,07x + 4,21 0,30 0,86 

Piretróides 

Icon (lambda- 

cialotrin) 

0.0596 

(3,9x10
-3

-0,921) 
y= 0,99x + 3,24 22,92 <0,05* 

K-Othrine 

(deltametrina) 

6,5x10
-3

 

(1,4x10
-3

-0,087) 

 

y= 0,80x + 4,35 

 

6,85 
0,03* 

Lactona 

macrocíclica 

Ivomec 

(ivermectina) 

2,7x10
-4

 

(2,1x10
-4

-3,4x10
-4

) 
y= 1,67x + 5,94 1,13 0,57 
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Figura 19: Efeito dos inseticidas Temefós e Ivomec na quantificação de proteínas de larvas de Culex spp. As larvas foram 

expostas por 24 horas a CL50 dos inseticidas. Avaliado por One-Way ANOVA, seguido de teste de Tukey, comparando-se ao 

grupo Controle. Realizado com 3 ensaios independentes com experimentos em triplicata. 

independentes com experimentos em triplicata. Para resultado significativo, foi considerado p 

< 0,05.  

Da quantificação de proteínas totais no homogenato, observa-se tendência a 

diminuição do nível proteico nos ensaios tratados com os inseticidas, conforme Figura 19. 

 

Sobre os indicadores de estresse oxidativo, na atividade da SOD (figura 20), houve 

redução significativa em ambos os tratamentos. Para os conteúdos de GSH (figura 21), foi 

observada redução significativa somente no grupo tratado com Ivomec. Já para os níveis de 

H2O2 (figura 22) e LPO (figura 23), observou-se redução com resultado significativo em 

ambos os testes (Ivomec e Temefós). Por fim, o último e único indicador de estresse oxidativo 

onde houve alternância de resultados entre os inseticidas, foi a Proteína Carbonilada (figura 

24). Nela, houve redução significativa no Ivomec, e aumento significativo no Temefós, se 

compados ao grupo controle. 



44 

  

Figura 22: Efeito dos inseticidas Temefós e Ivomec no 

conteúdo de H2O2 de larvas de Culex spp. As larvas foram 

expostas por 24 horas a CL50 dos inseticidas. ** representa a 

barra com resultado significativo em relação ao controle (p < 

0,001). *** representa a barra com resultado significativo 

em relação ao controle (p < 0,001). Ambos os resultados 

avaliados por One-Way ANOVA, seguido de teste de 

Tukey. Realizado com 3 ensaios independentes com 

experimentos em triplicata. 

Figura 20: Efeito dos inseticidas Temefós e Ivomec na 

atividade da SOD de larvas de Culex spp. As larvas 

foram expostas por 24 horas a CL50 dos inseticidas. * 

representa a barra com resultado significativo em relação 

ao controle, como avaliado por One-Way ANOVA, 

seguido de teste de Tukey (p < 0,05). Realizado com 3 

ensaios independentes com experimentos em triplicata. 

Figura 21: Efeito dos inseticidas Temefós e Ivomec no 

conteúdo de GSH de larvas de Culex spp. As larvas 

foram expostas por 24 horas a CL50 dos inseticidas. 

*representa a barra com resultado significativo em 

relação ao controle, como avaliado por como avaliado 

por One-Way ANOVA, seguido de teste de Tukey (p < 

0,05). Realizado com 3 ensaios independentes com 

experimentos em triplicata. 

Figura 23: Efeito dos inseticidas Temefós e Ivomec nos 

níveis de LPO de larvas de Culex spp. As larvas foram 

expostas por 24 horas a CL50 dos inseticidas. 

**representa a barra com diferença significativa em 

relação ao controle (p < 0,01). *representa a barra com 

diferença significativa em relação ao controle, (p < 

0,05). Ambos avaliados por teste ANOVA seguido de 

teste de Tukey. Realizado com 3 ensaios independentes 

com experimentos em triplicata. 
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Figura 25: Efeito dos inseticidas Temefós e Ivomec na 

atividade da NKA de larvas de Culex spp. As larvas foram 

expostas por 24 horas a CL50 dos inseticidas.** representa a 

barra com resultado significativo em relação ao controle, 

como avaliado por One-Way ANOVA, seguido de teste de 

Tukey (p < 0,01). Realizado com 3 ensaios independentes 

com experimentos em triplicata. 

Figura 24: Efeito dos inseticidas Temefós e Ivomec no conteúdo de Proteína Carbonilada (PC) de larvas de Culex spp. 

*representa a barra com resultado significativo em relação ao controle (p < 0,05). **representa a barra com resultado 

significativo em relação ao controle (p < 0,01). Ambos avaliados por teste ANOVA seguido de teste de Tukey. Realizado com 3 

ensaios independentes com experimentos em triplicata. 

Figura 26: Efeito dos inseticidas Temefós e Ivomec na 

atividade da AChE de larvas de Culex spp. As larvas foram 

expostas por 24 horas a CL50 dos inseticidas.* representa a 

barra com resultado significativo em relação ao controle, como 

avaliado por One-Way ANOVA, seguido de teste de Tukey (p 

< 0,05). Realizado com 3 ensaios independentes com 

experimentos em triplicata. 

 

Já sobre a análise das proteínas de interesse, tanto a atividade da NKA (figura 25), como a 

atividade da AChE (figura 26), mostraram redução nos grupos tratados com os inseticidas, 

com o Temefós apresentando redução significativa em ambos (p < 0,05). 
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Fig 27: Resumo dos resultados. Fonte: elaborado pelo autor. 

Abaixo, segue resumo dos resultados aqui encontrados (Figura 27). 

 

 

6. DISCUSSÃO 

Apesar de décadas de pesquisa intensiva, a gestão eficaz e sustentável de populações de 

mosquitos vetores ainda é um desafio. Os inseticidas desempenham um papel importante no 

controle destas populações, mas seu uso excessivo tem sido considerado responsável pela 

seleção de organismos resistentes nos vetores-alvo (JAMAL et al, 2002). 

Os organofosforados ainda são os inseticidas mais utilizados e também associados à 

resistência, que pode ser metabólica ou devido a modificações no alvo (YANOLA et al, 

2015).  A ivermectina tem sido considerada a droga com grande potencial para controle de 

mosquitos e de doenças como a malária e filariose (DERUA et al, 2016). O temefós pode ser 

usado com segurança em água potável quando a dosagem não excede 1 mg/L (OMS, 2011), já 

o  Ivomec  ainda há poucos dados na literatura sobre as dosagens de segurança recomendadas 

para matar mosquitos e larvas. Entretanto alguns estudos mostraram que os mosquitos 

Anopheles expostos a concentrações abaixo de 1 ng/mL apresentaram sobrevida reduzida em 

28 dias, após serem tratados com sangue de seres humanos administrados com ivermectina 

(SMIT, 2019) e quando tratados por 24 horas, obteve-se uma CL50 de 6 - 12 ng/ml para 
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Anopheles quadrimaculatus alimentados com sangue de cachorros tratados com ivermectina 

(GARDNER et al, 1993).  

Embora neste trabalho o OP Temefós tenha sido apresentado com menor CL50, ele é 

demonstrado como sendo alvo de resistência em populações de mosquitos ao redor do mundo, 

incluindo Ae. aegypti e também o gênero Culex (DAABOUB et al, 2017; VASANTHA-

SRINIVASAN et al, 2017), o que tem levado a diminuição de sua aplicação. Já os derivados 

da ivermectina, têm apresentado ótimo efeito inseticida, com taxa de mortalidade em larvas 

chegando a 73,38%, motivo que tem levado ao aumento de seu uso (ALVES et al, 2004; 

MARTIN et al, 2021). 

Das análises bioquímicas, sobre a dosagem de proteínas (Figura 19), embora não 

houve redução significativa, observou-se uma diminuição do conteúdo proteico total das 

larvas, podendo indicar um prejuízo à sobrevivência e desenvolvimento do animal, já que os 

larvicidas podem interferir na reserva energética por aumentar a mobilização destas reservas 

na tentativa de desintoxicação (SENTHILKUMAR et al, 2009) logo, a concentração de 

proteínas pode decair em função da adaptação a situações de estresse que demandam maior 

gasto de energia. 

Aqui, considerando a importância do sistema de defesa antioxidante no que tange a 

longevidade e resistênca a inseticidas, buscamos avaliar o efeito do Temefós e Ivomec em 

enzimas e compostos chave envolvidos no mecanismo antioxidante. Identificou-se que a 

atividade da SOD, conforme Figura 20, apresentou diminuição em ambos os tratamentos, 

assim como a quantidade de H2O2 (Figura 22), e a Lipoperoxidação (Figura 23); o conteúdo 

de GSH apresentou diminuição no grupo tratado com Ivomec (Figura 21). Em mosquitos a 

desintoxicação de ERO’s é vital para controlar o dano oxidativo após a alimentação com 

sangue. As enzimas antioxidantes SOD, catalase e peróxidos de glutationa e tiorredoxina 

redutase protegem as células dos danos dos radicais livres (GRAÇA-SOUZA, 2006). Além 

disso, a produção de ERO’s é responsável pela defesa contra infecções, essencial para 

fecundidade, longevidade dos mosquitos e resistência a inseticidas (OLIVER AND 

BROOKE, 2016).  

Ainda, nos insetos, há a presença de uma enzima chamada de Glutationa-S-

Transferase (GST) que, através do consumo de GSH, auxilia na detoxificação de compostos 

xenobióticos, principalmente em larvas, desempenhando um papel importante na 

sobrevivência desses animais, garantindo, por vezes, resistência dos mosquitos a inseticidas 

(HAZELTON & LAGNE, 1983; CHE-MENDOZA et al, 2009; OLIVER & BROOKE, 
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2016). Em um estudo realizado por Yan e colaboradores, 2013, em Apis cerana cerana (uma 

espécie de abelha), após serem submetidas a condições de estresse oxidativo, como frio, calor, 

radiação UV, H2O2, HgCl2 (cloreto de mercúrio) e inseticidas diversos, houve um aumento na 

expressão do gene da GST, confirmando que ela atua em condições de estresse oxidativo. 

Aqui, embora não foi possível avaliar a atividade da enzima, nossos resultados sugerem que 

as diminuições dos indicadores de estresse oxidativo tenham relação com a GST, atuando nos 

mecanismos de resistência dos mosquitos, principalmente pela redução do conteúdo de GSH 

(Figura 20), uma vez que ele é consumido pela GST para combater o acúmulo de radicais 

livres (CHE-MENDOZA et al, 2009). 

Outra hipótese é a de que a diminuição da atividade da SOD (Figura 20) pode estar 

associada a um efeito secundário dos inseticidas aplicados, pois, ainda que o principal 

mecanismo de ação dos inseticidas organofosforados seja a inibição da acetilcolinesterase, 

com impedimento da degradação da acetilcolina em colina e ácido acético (FUKUTO, 1990) 

e que os compostos derivados da Ivermectina atuem nos receptores GABACls, aumentando o 

fluxo de cloro nas sinapses nervosas (CASIDA, 1993), os resultados aqui encontrados 

demonstram uma redução da capacidade do sistema antioxidante dos organismos de combater 

os produtos gerados pelo estresse oxidativo, através da diminuição da atividade da superóxido 

dismutase, levando a possíveis danos ao animal.  

Já sobre a lipoperoxidação, níveis alterados de LPO podem ter consequências na 

membrana plasmática, como alteração da fluidez e reorganização dos lipídeos de membrana 

(SPENGLER et al., 2014). Recentemente, Abdeltawab e colaboradores (2019), trataram ratos 

wistar por 5 dias com ivermectina e alimentaram mosquitos Cx. pipiens com sangue 

proveniente destes mamíferos, nos tratamentos de 400 µg/Kg e 800 µg/Kg.  Após 24 horas, 

processaram e analisaram o conteúdo de MDA e observaram que ocorria uma diminuição nos 

índices de peroxidação lipidica após ambos os tratamentos, sendo -63,24% e -74,8%, 

respectivamente. Estes resultados corroboram aos nossos achados, pois aqui houve, também, 

diminuição deste índice nos dois tratamentos. 

Essa diminuição pode estar associada ao corpo gorduroso do animal, uma vez que nos 

insetos, o corpo gorduroso é uma massa agregada solta de adipócitos distribuída 

irregularmente no espaço hemocélico, imersa na hemolinfa e circundando o intestino e os 

órgãos reprodutivos que, além de acumular lipídeos provenientes da dieta, principalmente na 

fase larval, também é capaz de sintetizar ácidos graxos de novo, que participarão das 

necessidades energéticas ao longo da metamorfose do inseto (ARRESE E SOULAGES, 2010; 
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TURGAY-İZZETOĞLU E GÜLMEZ, 2019). Aqui, uma vez que os tratamentos se deram por 

24 horas, e levando em conta a importância do corpo gorduroso para o desenvolvimento 

destes mosquitos, é possível que o mesmo tenha fornecido lipídeos para a diminuição do dano 

a membrana e, talvez por esta razão, os níveis de peroxidação lipidica foram reduzidos. 

Corroborando a isso, Verdu e colaboradores, 2020, analisaram a formação de corpo gorduroso 

nas 24 horas que seguiram o tratamento com ivermectina, e descreveram um pico às 12 horas 

com queda em torno de 50% nas 12 horas seguintes.  

Já a proteína carbonilada é outro indicador importante para avaliar estresse oxidativo 

(Figura 24). É importante frisar que não foi encontrada na literatura avaliações dos níveis de 

PC em mosquitos expostos a inseticidas, embora Champion e Xu, 2018, ao aplicarem 

indutores de estresse oxidativo, como o Paraquat (um herbicida) e a 6-aminonicotinamida, 

observaram um aumento do nível de PC em An. gambiae, com a conclusão de que mosquitos 

com níveis elevados de estresse oxidativo são mais suscetíveis a inseticidas. Diferentemente 

do estudo acima, em nossa pesquisa observamos uma diminuição de proteína carbonilada 

quando as larvas foram tratadas com Ivomec e um aumento de 3 vezes quando tratadas com 

Temefós, conforme Figura 24.  

Já sobre o Temefós, além do alto nível de PC, foi encontrada uma redução 

significativa da atividade da AChE em larvas tratadas com este inseticida, conforme Figura 

26. Em insetos o estudo da AChE está associado diretamente a resistência a inseticidas, pois a 

enzima é alvo dos organofosforados e carbamatos e sua insensibilidade a estes químicos 

empregados é uma das principais razões relacionadas a resistência (WEILL et al, 2004), logo 

confirmou-se que seu princípio ativo é o de inibição desta enzima. Em estudo publicado por 

Amorim e colaboradores, 2013, ao avaliarem a resistência em populações de campo, grupos 

com 20 larvas de Cx. quinquefasciatus foram expostos por 24 horas ao organofosforado 

Temefós, onde foi demonstrado diminuição na atividade da enzima na população de 

laboratório (suscetível ao inseticida), com insensibilidade nas populações de campo. Já em 

estudo realizado por Muthusamy e colaboradores, 2014, grupos com 50 larvas de Ae. aegypti 

foram expostas por 24 horas aos inseticidas Diclorvós (OP) e Cialotrina (piretróide), onde foi 

demostrado diminuição da AChE em concentrações variadas. Aqui, também ficou evidente 

este decaimento, corroborando com os dados anteriormente encontrados. Assim, o decaimento 

da atividade desta enzima, bem como o aumento da PC em relação ao Temefós, pode inferir 

que seja um indicador de populações suscetíveis a esse OP. 
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Sobre a atividade da Na
+
/K

+
-ATPase, observou-se diminuição significativa nas larvas 

tratadas com os inseticidas Temefós, conforme Figura 23. A NKA pode estar envolvida no 

transporte de íons na membrana plasmática de células basais do tubo de Malpighi e no 

intestino, sendo relacionada com a osmolaridade da hemolinfa da larva, necessária para sua 

sobrevivência (PATRICK et al, 2006). Em um estudo anterior de nosso grupo, realizado por 

Silva e colaboradores, 2016, foi mostrado que a exposição de larvas de Cx. quinquefascistus a 

dois compostos de Ésteres Metílicos de Ácidos Graxos (FAMEs), um larvicida, diminuiu a 

atividade da Na
+
/K

+
-ATPase na preparação de membrana, corroborando com os resultados 

aqui encontrados, sugerindo que a aplicação de larvicidas interfere na membrana celular do 

inseto, alterando sua atividade. Isso fica evidente, pois a diminuição da atividade desta 

proteína, como aqui avaliado, traz grandes prejuízos a esses mosquitos, uma vez que a mesma 

participa ativamente da troca de solutos entre o citosol e o meio intracelular, bem como 

participando dos desafios osmorregulatórios em larvas, que sofrem com um contínuo ganho 

de água (KÖKSOY, 2002; WANG, O’DOHERTY, 2012). Logo, um larvicida que 

comprovodamente diminui a ação da NKA, trará grandes prejuízos no desenolvimento e 

sobrevivência destes insetos. 

Vale ressaltar, também, que não existe hoje, na literatura, grande disponibilidade de 

referencial teórico que estude o efeito de larvicidas, uma vez que os trabalhos estão mais 

focados em avaliar a interação mosquitos adultos – inseticidas, por esse motivo a discussão 

buscou aproximar os resultados aqui encontrados aos estudos hoje disponíveis. Ainda, para 

realização do estudo foram encontradas algumas limitações envolvendo a disponibilidade de 

larvas, uma vez que é necessária uma alta taxa de oviposição para que ecloda uma quantidade 

de larvas que seja sensível aos testes aplicados. Por ser sazonal, o trabalho com estes 

organismos se concentra mais nos meses de verão, praticamente inexistindo nos meses mais 

frios, já que a oviposição cai de forma drástica no outono e inverno e é por esse motivo que 

outros testes de interesse não foram realizados, como a dosagem de fosfolipídios e colesterol, 

e a medição da atividade da GST. 

Em suma, fica evidente que a aplicação do Temefós e do Ivomec tem direta relação 

nos processos bioquímicos e metabólicos de larvas de Culex spp, com importantes alterações 

identificadas em todos os testes realizados. 
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7. CONCLUSÃO 

Os resultados aqui encontrados evidenciaram que os inseticidas são capazes de 

promover importantes alterações bioquímicas, perturbando a biologia dos mosquitos em 

diversos aspectos, uma vez que houve alterações significativas em grande parte dos testes 

realizados. 

De fato, fica evidente que o Temefós foi capaz de reduzir a atividade da AChE, 

cumprindo seu papel inicial, já que é nesta enzima que se encontra seu sítio ativo. Além disso, 

esse organofosforado foi capaz de induzir o estresse oxidativo ao aumentar os níveis de 

Proteína Carbonilada e reduzir a atividade da Na
+
/K

+
-ATPase, mostrando sua possível 

efetividade no combate a esses culícideos. 

Em relação ao Ivomec, embora não se tenha chegado a alguns resultados 

significativos, observou-se, também, diminuição das atividades da AChE e NKA, indicando 

um possível efeito secundário deste inseticida, uma vez que seu principal sitio ativo se 

encontra nos receptores GABACls. 

Ainda, ficou evidente que houve um decaimento no nível de outros indicativos de 

estresse oxidativo, como os níveis de GSH, H2O2, lipoperoxidação e atividade da SOD, em 

ambos os inseticidas. Isso pode estar associado a resistência destes mosquitos aos inseticidas 

aqui utilizados, uma vez que já existem vários relatos de resistência de variadas espécies de 

culicídeos aos químicos empregados no combate a essas populações. 

Acreditamos que os resultados aqui encontrados possa servir de fonte para a 

compreensão da biologia dos mosquitos, especialmente quando estes são expostos a 

ambientes que induzem o estresse oxidativo, sendo uma importante fonte de informações em 

estudos futuros e na busca de novas formas efetivas de combate. 
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