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RESUMO 
 

 

Aedes aegypti é o principal vetor de dengue, da febre amarela urbana e arboviroses 

emergentes no Brasil, como a febre chikungunya. Esse mosquito encontra-se 

adaptado ao ambiente urbano, e tem como importante fator para a manutenção de 

sua espécie, o longo período de quiescência dos ovos, que foi uma extraordinária 

adaptação fisiológica aos diferentes fatores climáticos. Aproximadamente 2,5 bilhões 

de pessoas vivem em países endêmicos, expostos à transmissão de dengue. A 

melhor solução para o controle seria vacinas plurivalentes para os sorotipos 

existentes. Vacinas tetravalentes estão sendo testadas em vários países, incluindo o 

Brasil. Recentemente, foi descrito um quinto sorotipo, e isto provavelmente pode 

ampliar o curso da pesquisa. O controle de dengue, ainda tem sido feito pela 

intervenção de ações contra o vetor, Ae. aegypti. Dentre as ações, o uso de 

inseticidas químicos sintéticos tem sido a principal. Porém, com o uso contínuo do 

mesmo produto, em alguns municípios brasileiros apareceram indícios da 

modificação da suscetibilidade do mosquito e, posteriormente, a confirmação do 

status de resistência. Dentre medidas alternativas de controle de Ae. aegypti está a 

prospecção de compostos naturais inseticidas. Este trabalho propões o estudo do 

extrato bruto etanólico (e.b.e.) do fruto de Swinglea glutinosa como larvicida e este 

apresentou CL50 de 74,4 ppm e CL90 de 125,2 ppm para larvas de terceiro estádio de 

Ae. aegypti, além do efeito de toxicidade em células do intestino dessas larvas, 

investigados por meio de estudo morfohistológico. As alterações morfológicas que 

se intensificavam com o aumento do tempo de exposição das larvas ao e.b.e., foram 

visualizadas principalmente na região posterior do mesêntero, incluía o dobramento 

da matriz peritrófica, o aumento do espaço subperitrófico, vacuolizações 

citoplasmáticas, diminuição das microvilosidades das células. O que caracterizou e 

comprovou o efeito larvicida do e.b.e., demonstrando seu potencial uso para o 

controle de larvas de Ae. aegypti.  

 

 

Palavras-chave: Aedes aegypti, Swinglea glutinosa, morfohistológicos. 
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ABSTRACT 

 

 

Aedes aegypti is the major vector of dengue, urban yellow fever and emerging 

arboviruses in Brazil, as chikungunya fever. This mosquito is adapted to the urban 

environment, and is an important factor for the maintenance of its kind, the long 

period of quiescence of eggs, which was an extraordinary physiological adaptation to 

different climatic and dietary factors. Approximately 2.5 billion people live in endemic, 

exposed to dengue transmission countries. The best solution would be to control 

multivalent vaccines to existing serotypes. Tetravalent vaccines are being tested in 

several countries, including Brazil. However, recently it described a fifth serotype, 

and this can probably extend the course of research. So how vaccines are not ready 

for use, dengue control has been done by the intervention of actions against the 

vector, Ae. aegypti. Among the actions, the use of synthetic chemical insecticides 

has been the main, it emerged mosquito susceptibility of modification in many 

Brazilian cities and later confirmation of resistance status. This paper proposes the 

search for alternatives, through prospecting of natural compounds insecticides for the 

control of Ae. aegypti. Among the actions, the use of synthetic chemical insecticides 

has been the main. However, with the continuous use of the same product in some 

brazilians municipalities seemed evidence of mosquito susceptibility modification and 

subsequently confirm the resistance status. Among, measures control alternatives 

Ae. aegypti is prospecting for natural compounds insecticides. This work proposes 

the study of crude ethanol extract (c.e.e.) the result of Swinglea glutinous as larvicide 

and it showed CL50 and CL90 of 74.4 ppm to 125.2 ppm for third instar larvae of Ae. 

aegypti, besides the toxicity effect on these intestinal cells larvae investigated by 

morphohistological study. The morphological changes that are intensified with 

increasing time of exposure to the larvae of c.e.e. were visualized particularly in the 

posterior region of the midgut, included folding of the peritrophic matrix, increasing 

subperitrophic space, cytoplasmic vacuolization, reduction of the microvilli cells. What 

characterized and checked the larvicidal effect of c.e.e. demonstrating its potential 

use for controlling Ae. aegypti. 

 

Keywords: Aedes aegypti, Swinglea glutinosa, morphohistological. 
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REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

 

1.1. Aedes aegypti (Linnaeus, 1762)  

 

A espécie Aedes aegypti, provavelmente, chegou ao Brasil pelos navios 

negreiros, durante o período da colonização. É originária da África, região da Etiópia, 

mas foi descrito no Egito, daí a derivação do nome específico.  Em 1955 chegou a 

ser considerado erradicado, depois de múltiplas ações de controle, devido a sua 

importância como vetor da febre amarela. Porém, os países vizinhos não tiveram a 

mesma preocupação com o vetor, e assim anos depois o mosquito foi reintroduzido 

em nosso país (Consoli & Oliveira 1998, Prata 2000, Brown et al. 2011, Brown et al. 

2013). 

A reintrodução do Ae. aegypti se deu na cidade de Salvador, na Bahia, por 

volta de 1976. O grande êxodo rural nessa época se deparava com o crescimento 

desordenado e a falta de infraestrutura das cidades, principalmente, a falta de 

saneamento básico. Isto aumentava os potenciais criadouros do mosquito vetor da 

dengue e da febre amarela, além do sistema industrial e automobilístico que 

produziam grande quantidade de descartáveis e pneus, que eram eliminados de 

forma inadequada, tornando-se grandes criadouros para o Ae. aegypti (Tauil 2001, 

Mendonça et al. 2009). 

Um fator importante para a manutenção do Ae. aegypti na natureza é o 

longo período de quiescência dos ovos, processo de interrupção do embrionamento, 

que se estende até 492 dias, apresentando diferentes períodos de incubação, 

possibilita ao mosquito abrir ciclos em todas as estações do ano (Silva & Silva 

1999). 

Morfologicamente os adultos dessa espécie apresentam coloração escura e 

as escamas prateadas formam em seu escudo um desenho característico que 

lembra uma “lira”, facilitando sua identificação. O seu desenvolvimento é 

holometábolo e passam pelos estágios de ovo, larva, pupa e adulto. Os ovos 

possuem formato elíptico e as larvas são aquáticas, mas com respiração traqueal 

(Forattini 2003). 
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Figura 1. Ciclo Biológico do Ae. aegypti. Mosquito adulto (A), ovos (B), larva de 1° 

estádio (C), larva de 2° estádio (D), larva de 3° estádio (E), larva de 4° estádio (F) e 

pupa (G). Geris et al 2012. 

 

 

As larvas de Ae. aegypti apresentam um aspecto alongado e vermiforme, 

corpo definido em cabeça, tórax e abdômen. De aspecto globoso e mais robusto, a 

cabeça e o tórax têm uma maior quantidade de quitina, já o abdômen fino, liso, 

flexível e dividido por nove segmentos garante grande mobilidade (Abed et al. 2007). 

O intestino apresenta três partes distintas, estomodeo, mesêntero e 

proctodeo. O mesêntero é um dos locais de ação de substâncias tóxicas para larvas 

de Ae. aegypti. Esta área é subdividida em três regiões visualizadas pelas diferentes 

características morfohistológicas ao longo do tubo digestório. As células do 

mesêntero têm em comum uma intensa atividade excretora essencial para formação 

da matriz peritrófica, membrana extracelular que atua como uma barreira protetora, 

eliminada como forma de desintoxicação quando as larvas ingerem substâncias 

tóxicas, químicas e biológicas (Arruda et al. 2003, Barreto et al. 2006, Valotto et al. 

2010, Valotto et al. 2014) 
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1.2. O vírus, sorotipos e transmissão 

 

As primeiras evidências do ciclo de transmissão do dengue foram publicadas 

em 1906 e colocavam o Ae. aegypti como vetor do vírus. Fato logo confirmado, 

tornando-o principal vetor do dengue em áreas urbanas. Existem relatos clínicos e 

epidemiológicos compatíveis com dengue datados de 610 DC, registrados em uma 

enciclopédia chinesa. Em 1943 e 1944, ocorreu o isolamento do vírus dengue, 

sendo essa cepa denominada “Mochizuki”. Outras cepas foram identificadas e 

apresentavam características antigênicas diferentes. Cepas identificadas no Havaí 

foram denominadas sorotipo 1, e sorotipo 2 para cepas da Nova Guiné. Os sorotipos 

3 e 4 foram isolados em 1956, no decorrer da epidemia do dengue hemorrágico no 

Sudeste Asiático, descrevendo que o vírus dengue é formado por quatro sorotipos 

(Teixeira et al. 1999, Barreto & Teixeira 2008). 

Em 2013 foi descrito o sorotipo 5 isolado de um paciente na Tailândia, com 

quadro grave de dengue. Após o sequenciamento e a análise do genoma foi obtida a 

confirmação do vírus dengue sorotipo 5 (DENV-5) (Noemile 2013, Mamani 2014). 

A espécie Ae. aegypti é considerada cosmotropical e apresenta grande 

capacidade de adaptação. O mosquito tem a necessidade de fazer a ingestão de 

sangue para completar seu ciclo gonadotrófico, que pode ser realizado com uma ou 

várias alimentações sanguíneas, ampliando a possibilidade de infectar-se e 

transmitir o vírus. Além de adquirir a infecção viral ao ingerir sangue de uma pessoa 

contaminada, pode haver a transmissão transovariana e a transmissão sexual, onde 

os machos contaminados transmitem o vírus para as fêmeas através do esperma 

(Teixeira et al. 1999, Barreto & Teixeira 2008, Gil et al. 2010, Fernández et al. 2011). 

Outra espécie, também importante vetor de dengue e outras arboviroses na 

Ásia, é o Aedes albopictus. Essa espécie foi introduzida no Brasil em 1986 e tem 

sido encontrada em ambientes urbanos, periurbanos e silvestres. Tem maior 

tolerância ao frio que o Ae. aegypti e adaptou-se às regiões climáticas tropicais, 

subtropicais e temperadas. Embora considerado potencial vetor do DENV o seu 

papel não está totalmente esclarecido no Brasil, pois, estudos o apontam como 

potencial vetor, apresentando o isolamento do DENV-1 em larvas coletadas na 

cidade de Campos Altos, Minas Gerais, e, no estado do Ceará, foram detectados 

fragmentos de genoma de DENV-2 e DENV-3 em fêmeas adultas de Ae. aegypti e 
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Ae. albopictus, mesmo sendo privadas de alimentação sanguínea, observando a 

ocorrência de transmissão vertical de DENV. (Serufo et al. 1993, Chiaravalloti-Neto 

et al. 2002, Santos 2003, Martins et al. 2012).  

Os cinco sorotipos do DENV pertencem à família Flaviviridae, gênero 

Flavivirus e tem sido isolados in natura nas espécies, Ae. aegypti, Ae. albopictus e 

Ae. polynesiensis. No oeste do continente Africano as espécies Aedes 

luteocephalus, Aedes furcifer, Aedes taylori e Aedes vittatus são consideradas 

vetoras no ciclo selvagem do dengue (Teixeira et al. 1999, Barreto & Teixeira 

2008,Gil et al. 2010). 

As características clínicas do dengue clássico podem evoluir para febre 

hemorrágica do dengue (FHD) ou síndrome do choque do dengue (SCD). O período 

de incubação varia entre 3 a 14 dias, em média de 4 a 7 dias, os sintomas podem 

variar dependendo da cepa do vírus, sorotipo viral, faixa etária, estado imunológico e 

genético do paciente. Pode haver quadros assintomáticos que passam 

despercebidos pela epidemiologia (Gibbons & Vaughn 2002, Halstead 2002, WHO 

2009). 

 

 

1.3. Casos de Dengue 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que ocorram em torno de 

50 milhões de casos de dengue no mundo e que, aproximadamente 2,5 bilhões de 

pessoas vivem em países endêmicos. Nas Américas, em um período de 7 anos, 

foram notificados mais de 4 milhões de casos de infecção pelo vírus dengue (WHO 

2009). Em 2010, apenas na América Latina, foram notificados mais de 1,6 milhões 

de casos de dengue, sendo que 49 mil foram de forma grave (Murray et al. 2013). 

No Brasil, evidências epidemiológicas, desde 1846, sugerem a existência de casos 

de dengue (Barreto & Teixeira 2008). 

A maior incidência de dengue ocorre em áreas urbanas, em função da 

adaptação de seu vetor. Os índices de infestação predial e pluviométricos têm sido 

indicadores, determinantes do aumento da densidade do mosquito e da transmissão 

de novos casos de dengue (Souza et al. 2010, Marques et al. 2013).  
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A primeira epidemia do dengue no Brasil ocorreu em Boa Vista, Roraima, em 

1982, quando mais de 11 mil pessoas foram infectadas pelos sorotipos DENV-1 e 

DENV-4. Em 1990, o dengue estava quase que restrito às cidades dos estados do 

Rio de Janeiro, Ceará, Alagoas e Pernambuco, com poucos casos notificados no 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nesse mesmo ano se deu a entrada do DENV-2 

e então surgiram os primeiros casos de febre hemorrágica do dengue (FHD) com 

462 casos e oito óbitos. Em 2000, no Rio de Janeiro, o DENV-3 foi isolado e no 

período de 2010 a 2011 o DENV-4 voltou a circular provocando grandes surtos no 

Brasil (Teixeira et al. 2005, Barreto & Teixeira 2008, Villabona-Arenas et al. 2014).  

 As notificações de dengue no Brasil mostram que o Nordeste é a principal 

região em casos registrados, com 48,3%. Seguida da região Sudeste (37,2%). 

Essas duas regiões formam um primeiro grupo com cinco vezes mais notificações 

que o grupo dois, representado pelas regiões Centro-Oeste (7,6%), Norte (5,7%) e 

Sul (1,2%). Entre 2001 e 2003, a distribuição de índices vetoriais por número de 

município, no estado do Rio de Janeiro, se mostrou abaixo do valor preconizado 

para risco de epidemia. Contudo, foi uma das regiões com maior número de 

notificações, fato esse que pode estar relacionado ao tamanho da população, 

sabendo que no primeiro grupo estão as regiões com maior fluxo de trabalhadores, 

turistas e visitantes (Câmara et al. 2007). 

Em 2015, no mês de janeiro, a região Sudeste teve o maior número de 

casos de dengue notificados, correspondendo a 55,3% de um total de 40.916 casos 

notificados no Brasil, seguido da região Centro-Oeste com 20%, da região Norte 

com 10%, Nordeste com 9,5% e a região Sul com 5,1% das notificações de dengue 

até a semana epidemiológica 4 de 2015 (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 2015). 

Em Goiás, na última década, apenas quatro dos 246 municípios estavam 

indenes ao Ae. aegypti, isso significou que 97,9% dos municípios goianos estavam 

infestados por esse mosquito. Os municípios Colinas do Sul, Divinópolis, Nova 

Roma e Sítio d’Abadia estavam indenes, devido os baixos índices pluviométricos e o 

isolamento por estradas vicinais, ficando fora das rotas das estradas pavimentadas e 

de grandes eixos rodoviários. A região metropolitana de Goiânia, que fica dentro de 

eixos rodoviários importantes, foi responsável por mais de 80% dos casos de 

dengue no estado, favorecidas pela pluviosidade, proximidades de municípios e a 

introdução do DENV-3 e a maior concentração populacional (Souza et al. 2010). 
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De acordo com o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde de janeiro 

de 2015, entre as cidades com população maior que um milhão de habitantes, 

Goiânia ocupa, no momento, a maior incidência de dengue por estrato populacional, 

127,6 casos/100 mil habitantes (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 2015).  

 

1.4. Vacina 

 

O desenvolvimento de vacinas contra o DENV, por parte de laboratórios 

acadêmicos e empresas farmacêuticas tem tido diversos avanços, entretanto, 

nenhuma foi registrada até o presente momento. Diferentes tecnologias são 

utilizadas, vacinas contendo vírus vivos atenuados; vetores virais recombinantes que 

expressam os antígenos do envelope do vírus do dengue; proteínas recombinantes 

e vacinas de DNA. Atualmente, várias pesquisas estão em andamento para a 

produção de uma vacina que induza a imunidade contra os quatro sorotipos, mas 

nenhuma se encontra em fase de comercialização (Guy et al. 2011, Lang 2012). 

As vacinas candidatas devem ser submetidas a testes de segurança e 

imunogenicidade, antes de serem avaliadas em estudos clínicos. Os testes podem 

ser realizados in vitro, em células primárias ou adaptadas, e in vivo, em animais de 

laboratório. Quando se trabalha com organismos geneticamente modificados tem-se 

a preocupação da transmissão dos vírus vacinais por artrópodes vetores, a 

recombinação com outros vírus circulantes, a reversão para virulência e os riscos de 

viscerotropismo (Guy et al. 2011, Lang 2012). 

A cepa da vacina 17D contra a febre amarela é utilizada como base da 

vacina tetravalente contra dengue. Os sorotipos do dengue que compõem a vacina 

recombinante são colocados no lugar dos genes que codificam as proteínas da pré-

membrana e do envelope da vacina de febre amarela (Guy et al. 2011). 

 

1.5. Controle do Aedes aegypti e a resistência a inseticidas 

 

No decorrer dos anos vários produtos vêm sendo utilizados para o controle 

do Ae. aegypti. Contudo, dificilmente será encontrado um inseticida ideal, que seja 

eficaz em pequenas concentrações, tenha baixa toxicidade para mamíferos, seja 

biodegradável e não apresente toxicidade (Garcez et al. 2013).  
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Na década de 1940, os inseticidas orgânicos extraídos dos gêneros Derris, 

Lanchocarpus e Nicotiana, e das espécies Chrisanthemum cinerariaefolium e 

Azadirachia indica foram bastante utilizados na agricultura. Nas décadas seguintes, 

surgiram os inseticidas sintéticos, que substituíram os de origem natural. Com maior 

efeito residual, os inseticidas sintéticos utilizados foram os organoclorados Dicloro-

Difenil-Tricloroetano (DDT), Benzeno Hexachloride (BHC), Aldrin, Dieldrin e 

Clordano. O DDT foi o primeiro a ser utilizado contra insetos vetores e apresentava 

alta toxicidade e persistência no meio ambiente, fato que causou um impacto 

negativo. Os organoclorados não apresentavam eficiência no controle das pragas 

agrícolas, e, em 1980, foram substituídos pelos organofosforados e piretróides por 

serem mais seletivos às pragas da agricultura. Contudo, os organoclorados e 

fosforados continuaram sendo usados no controle de insetos vetores de doenças em 

saúde pública (Garcez et al. 2013). 

Em 1958, na XV Conferência Sanitária Pan-Americana, o representante 

brasileiro Dr. Luiz Ferreira Tavares Lessa, apresentou uma inspeção com resultado 

negativo, permitindo que fosse declarada a erradicação do mosquito Ae. aegypti do 

território brasileiro (Franco 1969). 

A reinfestação no estado do Pará foi causada por uma cepa de Ae. aegypti 

resistente aos inseticidas clorados, explicando porque parte da cidade de Belém que 

era dedetizada rotineiramente estava infestada pelo mosquito. A disseminação era 

grande impossibilitando determinar a quantidade, porém, com relação à procedência 

dos mosquitos acreditavam que tenham vindo da Guiana Francesa ou do Suriname, 

onde os portos de Caiena e Paramaribo que mantinham intenso tráfego com o Pará, 

estavam infestados de Ae. aegypti resistente aos inseticidas clorados (Franco 1969). 

O desenvolvimento da resistência pelos mosquitos que estão em constante 

contato com inseticidas é inevitável. Esse resultado do efeito seletivo à exposição do 

inseticida mata os indivíduos suscetíveis e os sobreviventes transferem a seus 

descendentes sua capacidade de resistência. Os insetos também podem apresentar 

um mecanismo de resistência comportamental, tentando evitar, de maneira total ou 

parcial, o contato com o inseticida (Donalísio & Glasser 2002). 

Em relação ao dengue, o controle químico ainda é um dos principais 

mecanismos de controle dos vetores, porém, o uso ostensivo fez com que a principal 

espécie vetora, Ae. aegypti, desenvolvesse resistência aos inseticidas. Destarte, são 
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utilizados novos inseticidas a partir de toxinas das bactérias Bacillus thuringiensis 

israelensis (Bti) e Bacillus sphaericus (Bs), e outras substâncias reguladoras do 

crescimento de insetos, denominados IGRs (Insetos Growth Regulators), 

considerados inseticidas de terceira geração. A ação conjunta desses inseticidas 

tem mostrado eficiência, embora, o baixo efeito residual seja um ponto negativo no 

controle, ele possibilita a redução da resistência, contudo, esses inseticidas são 

vulneráveis à luz, sendo facilmente inativados (Fernández et al. 2011, Garcez et al. 

2013).  

Estudos demonstram a possibilidade de resistência do Ae. aegypti à toxina 

do B. thuringiensis em laboratório e trazem o alerta de desenvolvimento de tal 

mecanismo na natureza (Fernández et al. 2011). 

Peixes larvófagos das espécies Gambusia afinis e Poecilia spp, também têm 

sido utilizados como aliados no controle ao Ae. aegypti (Teixeira et al. 1999, 

Fernández et al. 2011, Garcez et al. 2013). 

Outras pesquisas utilizam as larvas de mosquitos predadores do gênero 

Toxorhynchites e os crustáceos d’água doce do gênero Mesoscyclops e 

Macrocyclops (Teixeira et al. 1999, Fernández et al. 2011). 

Entre os inibidores de crescimento comercializados, o diflubenzuron, que 

tinha como ideia inicial o controle de ervas daninha, foi utilizado no controle de 

larvas de Ae. aegypti em extensas áreas no Brasil. Este produto é inibidor de quitina, 

impedindo 100% das ecdises, em todos os estádios larvais de Ae. aegypti. No 

processo da muda, a cutícula antiga não é liberada, esta se acumula nos espaços 

intersegmentares, provocando estrangulamentos e constrições com o acúmulo de 

quitina nas partes segmentares (Borges et al. 2012). Ação essa diferente dos 

inseticidas neurotóxicos que atuam provocando intoxicação direta nas larvas, como 

acontece com larvas tratadas com os grupos clorados, fosforados, carbamatos e 

piretróides (Garcez et al. 2013). 

Outro método de controle é a modificação genética, que deixa os machos 

estéreis, com intuito de reduzir a fertilidade ou produzir cepas de Culicídeos não 

suscetíveis à infecção viral (Donalísio & Glasser 2002). 
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1.6. Inseticidas Fitoquímicos (Medidas Alternativas)  

 

 No metabolismo das plantas, diversas substâncias são sintetizadas através 

de reações anabólicas e catabólicas. Os glicídios, protídios e lipídios são 

macromoléculas do metabolismo primários dos vegetais essenciais a sua 

sobrevivência. Já os metabólitos secundários são micromoléculas originados a partir 

do metabolismo da glicose, resultante de uma interface química entre as plantas e o 

ambiente circundante (Harbone & Tomas-Barberam 1991, Gobbo-Neto & Lopes 

2007).  

As plantas medicinais são largamente utilizadas como fitoterápicos e seus 

metabólitos secundários também são conhecidos pelas propriedades inseticidas. A 

busca por plantas que tenham essa atividade inseticida se baseia nas vantagens 

oriundas dos produtos naturais, quando comparados aos sintéticos, porque aqueles 

são biodegradáveis, apresentam compostos com várias substâncias, por isso, o fator 

resistência dos insetos aos inseticidas naturais é lento (Maciel et al. 2010). 

Extratos de plantas podem possuir inibidores de crescimento, que atuam 

sobre o período de desenvolvimento, crescimento, emergência de adultos, 

fecundidade, fertilidade e eclosão de ovos dos insetos. Outros extratos podem 

apresentar atividade deterrente, quando sua ação ocasiona um distúrbio aos 

mecanismos sensoriais do inseto, impedindo ou diminuindo sua alimentação, o que 

pode ocasionar a morte (Maciel et al. 2010). 

Plantas de diferentes famílias são estudadas e os extratos brutos testados 

para comprovar suas atividades ovicidas, larvicidas, pupicidas, adulticidas e 

repelentes (Fernández et al. 2011). 

O óleo de Copaifera reticulata apresenta quatro tipos de diterpenos. Apesar 

das estruturas moleculares parecidas, apenas os diterpenóides 1 e 2 apresentam 

atividade larvicida (Geris et al. 2008).  

Larvas de terceiro estádio tratadas com óleo-resina da C. reticulata 

apresentaram mortalidade causada por alterações morfohistológicas na região do 

mesêntero, destruição total ou parcial das células, alta vacuolização do citoplasma e 

aumento do espaço subperitrófico com acúmulo de material acidófilo. Essas são 

algumas alterações degenerativas provocadas pela ação do óleo (Abed et al. 2007). 
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Diferentes plantas podem apresentar substâncias com efeito larvicida. 

Exemplo disso é a Magonia pubescens que tem sido utilizada popularmente no 

tratamento de dermatites, seborréia e infestações de piolho, e apresentou ação 

larvicida contra Ae. aegypti, sendo o princípio ativo um tanino catéquico (Silva et al. 

2003, Valotto et al. 2010). Outra planta foi a Anacardium occidentale que produz 

frutos e pseudofrutos comestíveis, cujo óleo da castanha, apresentou ação larvicida 

contra Ae. aegypti (Guissoni et al. 2013). 

 

 

1.7. Planta Swinglea glutinosa 

 

A espécie Swinglea glutinosa (Blanco) Merr. (Figura 2) é uma planta 

originária das Filipinas, amplamente cultivada em muitos países. Possui porte 

arbóreo e pertence à família Rutaceae, mesma família do gênero Citrus 

representante das frutas cítricas - laranja, limão, tangerina (Tropicos, 2015).  

A partir do extrato de folhas de S. glutinosa foram isolados triterpenos, 

amidas, além de pinostrobina um flavonoide e benzoiltiramina que também pode ser 

encontrado no extrato do fruto da mesma planta (Cerqueira et al. 2012). 

 Uma pesquisa utilizou 11 plantas medicinais cultivadas na Colômbia, para 

testar in vitro suas atividades fitoterápicas contra a Mycobacterium tuberculosis. 

Entre elas, a S. glutinosa apresentou ação inibitória com 100±36 µg/mL, se 

mostrando uma potencial candidata para um novo medicamento natural que visa o 

controle da tuberculose humana (Bueno-Sánche et al. 2009). 

 Alcalóides acridônicos isolados de S. glutinosa se mostraram tóxicos contra 

protozoários, onze alcalóides foram testados in vitro, entre estes alguns compostos 

apresentaram ação contra Plasmodium falciparum sensíveis à cloroquina (3D7) e 

Trypanosoma brucei rhodesiense (STIB9000), já o teste contra Leishmania donovani 

(L82) não apresentou efeitos (Santos et al. 2009). 
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Figura 2. Espécime de Swinglea glutinosa. A e B. Aspecto arbóreo da planta. C. 

Caule. D. Flor. E e F. Aspecto do fruto. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Entre os grandes desafios que afetam a saúde pública mundial, está o 

dengue. O principal vetor, o Ae. aegypti, é capaz de transmitir os 5 sorotipos virais. 

Atualmente, é o mosquito mais sinantrópico, criando-se nos mais diversos 

recipientes artificiais resultantes do lixo urbano sem destino adequado. Sem vacina 

disponível para o DENV, até o momento, e nem terapêutica específica para a 

dengue, o caminho mais rápido e eficaz para diminuir a incidência dessa doença tem 

sido o controle do vetor. A presença do Ae. aegypti em todas as unidades federadas 

do Brasil e as epidemias anuais de dengue ocorridas nos últimos anos, mostram a 

permanência do mosquito e da doença. Isto constitui um grande desafio para os 

pesquisadores e para os técnicos da saúde, pois as tentativas para alcançar êxito no 

controle do vetor, ainda se baseiam na aplicação de inseticidas químicos sintéticos 

que consomem, anualmente, bilhões de dólares. A constante aplicação de produtos 

químicos levou ao surgimento de tolerância e/ou resistência a esses inseticidas. 

Diferentes níveis de resistência aos organofosforados, larvicida utilizado nas 

campanhas há mais de 30 anos, já foram detectados no Brasil e em diversos países 

no mundo. Além disso, o nosso clima, favorável para o adensamento desse vetor em 

curto espaço de tempo, são fatores que exigem a investigação de novos agentes 

inseticidas, seletivos, eficazes e ecologicamente seguros. Os recursos naturais 

enquadram-se nesse contexto, surgindo como uma alternativa ao controle do Ae. 

aegypti e a grande variedade de substâncias, presentes nas plantas, nos estimulou 

a buscar aquelas com atividade larvicida para seu controle. As pesquisas e os 

estudos em torno do Ae. aegypti são essenciais para tentar estabelecer seu 

controle, pois, além de dengue, pode transmitir também a febre amarela urbana e 

doenças emergentes no Brasil, como a febre chikungunya e zika. Este trabalho 

propõe o estudo da planta S. glutinosa para verificar a atividade larvicida contra o 

Ae. aegypti. 
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1. Geral 

Prospecção de compostos naturais larvicidas para controle de Ae. aegypti.  

 

3.2. Específicos  

Demonstrar a atividade larvicida do extrato bruto etanólico (e.b.e.) do fruto 

da planta S. glutinosa contra o Ae. aegypti, em experimentos de laboratório. 

Determinar as concentrações letais (CL) larvicida do e.b.e. do fruto de S. 

glutinosa. 

Demonstrar os possíveis mecanismos de ação da toxicidade dos compostos 

de S. glutinosa em estudo morfohistológico. 
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4. METODOLOGIA DETALHADA 
 

4.1. Obtenção da planta  

 

Para a realização da pesquisa utilizamos os frutos de S. glutinosa, planta 

utilizada no paisagismo urbano. Estes foram coletados no Residencial Felicidade, no 

mês de julho, no município de Goiânia, Goiás, podendo ser localizada pelas 

coordenadas 16°36'36.8"S 49°13'33.9"W. 

A exsicata (Figura 3) foi depositada na Unidade de Conservação do Herbário 

da Universidade Federal de Goiás (UFG) com número de tombamento 49577, 

identificada pelo Prof. Dr. José Rubens Pirani, da Universidade de São Paulo (USP). 

 

Figura 3. Exsicata de Swinglea glutinosa depositada na Unidade de Conservação do 

Herbário da Universidade Federal de Goiás. 

 

4.2. Extração 
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O material para a extração foi encaminhado ao laboratório de Bioatividade 

de Plantas do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP) da UFG. 

Os frutos foram cortados em pequenos pedaços e levados à estufa de 

ventilação forçada a 40°C, para a secagem. Após 48 horas, os frutos foram 

triturados em moinho de facas até obter fina granulação. O pó foi percolado a frio 

com etanol, deixado em Becker coberto com papel alumínio a fim de evitar a 

evaporação e interferência da luz.  

Após 72 horas em repouso, o sobrenadante foi filtrado com auxílio de papel 

filtro apoiado em funil de vidro, em seguida, concentrado com ajuda de evaporador 

rotativo. A secagem do extrato foi em capela de exaustão à temperatura ambiente, 

posteriormente, armazenado em frasco âmbar a temperatura de 4°C negativos.  

 

4.3. Larvas  

 

As larvas de Ae. aegypti foram obtidas a partir de ovos depositados em 

cartelas de papel filtro armazenados na ovoteca do Laboratório de Biologia e 

Fisiologia de Insetos, do IPTSP/UFG, provenientes da criação cíclica mantida em 

câmara climatizada a 28±1oC, 80±5% de umidade relativa e fotofase de 12h.  

Essas cartelas foram incubadas em bacias plásticas ou esmaltadas 

contendo água proveniente da rede pública de abastecimento. Após a eclosão, as 

larvas foram mantidas nas mesmas bacias e alimentadas com ração para gato até 

atingirem o terceiro estádio (Silva et al. 1998)  

Utilizaram-se larvas de terceiro estádio nos bioensaios porque estudos 

anteriores mostraram que esse era o estádio mais resistente (Silva et al. 2003).  

 

4.4. Bioensaio 

 

O e.b.e. do fruto de S. glutinosa foi solubilizado em dimetilsulfóxido (DMSO), 

respeitando a tolerância de mortalidade das larvas, observada até 0,8 mL de DMSO 

para 24,2 mL de água. O extrato solubilizado foi diluído em água até se obter uma 

solução-mãe a 100 ppm. A partir dessa solução, outras foram preparadas por 

diluição, a fim de se estabelecer as concentrações letais CL90 e CL50. Os ensaios 

foram realizados em triplicatas, em copos descartáveis de polietileno com 
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capacidade para 50 mL, os quais foram preenchidos com 25 mL da solução 

(concentrações 100, 80, 50, 20, 10 ppm) e colocadas 20 larvas de terceiro estádio. A 

leitura foi realizada em 24h do início do experimento. Para o controle utilizou-se 

água de torneira e a mesma concentração de DMSO. 

 

4.5. Análise estatística  

 

O programa SAEG (Sistema de Análises Estatísticas), Versão 9.1, em 

gráfico de Probit foi utilizado para determinar as concentrações letais (CL50 e CL90) e 

os respectivos intervalos de confiança (IC), obtidos através da mortalidade x 

concentração (ppm). 

 

4.6. Análise histológica 

 

As larvas submetidas ao bioensaio na concentração CL90 foram observadas 

histologicamente, em intervalos de tempo de 12h e 24h, períodos pré-estabelecidos 

para a comparação, à microscopia de luz, das larvas tratadas com as do grupo 

controle. A preparação seguiu o protocolo do Laboratório de Estudos Morfológicos 

(LABEM) do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da UFG. 

As larvas letárgicas foram retiradas e fixadas com paraformaldeído 4% em 

tampão fosfato de sódio 0,1M, pH 7,2. Em seguida, foram levadas para o 

congelador, -6ºC, aproximadamente 15 segundos ou até morrerem, sem 

congelarem.  

Após 2 a 3 horas, à temperatura ambiente, as larvas foram lavadas em 

tampão fosfato de sódio 0,1M, pH 7,2, depois desidratadas, com etanol em 

crescentes concentrações (30%, 50%, 70%, 80%, 90%, 100%).  

Após a desidratação as larvas foram incluídas em resina de embebição, 

overnight, depois colocadas na forma de inclusão com resina (Leica historesin) de 

embebição mais catalisador, preparadas de acordo com o fabricante. 

Após completa secagem os blocos foram seccionados, com navalha de 

tungstênio, em micrótomo Leica RM2245 a 3 µm de espessura. Os cortes foram 

estendidos em água destilada na temperatura ambiente e transferidos para lâminas 

de vidro. Depois da completa secagem foram coradas com hematoxilina e eosina. 
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5. RESULTADOS 
 

5.1. Extrato bruto etanólico do fruto de Swinglea glutinosa 

 

O extrato bruto etanólico do fruto de S. glutinosa apresentou aspecto de 

melado, em duas cores (Figura 4). Nos testes realizados, o efeito larvicida foi mais 

eficiente quando as partes foram misturadas. Mas, realizando testes com o extrato 

separados pelas cores, o composto ativo encontrava-se em maior concentração na 

parte amarelada. A parte mais escura na concentração a 100ppm causou uma 

mortalidade de 20%, e a parte mais clara a mortalidade foi de 60%. 

 

 

Figura 4. Aspecto do extrato bruto etanólico do fruto de Swinglea glutinosa, 

evidenciando as duas cores. 

 

 

 

5.2. Ação larvicida da planta S. glutinosa 

 

O e.b.e. do fruto de S. glutinosa apresentou ação larvicida para o terceiro 

estádio de larvas de Ae. aegypti, sendo que a CL50 foi de 74,4 ppm e a CL90 de 

125,2 ppm. 
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5.3. Comportamento e aspecto das larvas durante bioensaio 

 

Houve modificação na mobilidade das larvas submetidas ao tratamento com 

o e.b.e. do fruto de S. glutinosa, e aumento, com o dobro da frequência, da limpeza 

do sifão respiratório.  

As larvas do grupo tratado com o passar do tempo em contato com e.b.e. de 

frutos de S. glutinosa, além de letárgicas, encolhiam, apresentando-se menores do 

que as do grupo controle. 

 

 

5.4. Análise morfohistológica 

 

 As larvas do grupo controle não apresentaram alterações a matriz peritrófica 

manteve-se linear e o espaço subperitrófico constante (Figura 5 e 5.1). 

 

 

Figura 5. Fotomicrografia da região do mesêntero de larva de terceiro estádio de 

Aedes aegypti, do grupo controle. Observar matriz peritrófica linear e espaço 

subperitrófico constante. 100X.  
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Figura 5.1. Fotomicrografia da região do mesêntero de larva de terceiro estádio de 

Aedes aegypti, do grupo controle. Observar matriz peritrófica linear (em paralelo com 

a linha pontilhada) e espaço subperitrófico constante (distância das células epiteliais 

à matriz peritrófica). 400X. Alimento (A), Célula Epitelial (CE). 

 

 

As larvas submetidas ao tratamento com e.b.e. dos frutos de Swinglea 

glutinosa apresentaram dobras e aumento do espaço subperitrófico (Figura 6).  

CE 

A 
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Figura 6. Fotomicrografia da região do mesêntero de larva de terceiro estádio de 

Aedes aegypti, após 24h de tratamento. Matriz peritrófica retorcida e aumento do 

espaço subperitrófico. 100X. 

 

 

 

A análise histológica das larvas de terceiro estádio de Ae. aegypti tratadas 

com e.b.e. do fruto de S. glutinosa mostraram alterações morfológicas das células 

do mesêntero, provocando um estreitamento da luz intestinal (Figura 7), que pôde 

ser observado com 12h de tratamento. A região terminal do mesêntero foi o local do 

intestino em que as células mais sofreram alterações. Inúmeros vacúolos já podiam 

ser visualizados (Figura 8), com 12h de tratamento na região posterior do 

mesêntero. Com 24h, mostravam-se grandes e evidentes (Figura 9), sinalizando que 

a destruição celular se intensificava.  
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Figura 7. Fotomicrografia da região posterior e média do mesêntero de larva de 

terceiro estádio de Aedes aegypti, após 12h de tratamento. Observar estreitamento 

da luz do intestino e pequenas vacuolizações. 100X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Fotomicrografia da região posterior do mesêntero de larva de terceiro 

estádio de Aedes aegypti após 12h de tratamento. Presença de pequenos vacúolos 

(setas). 400X. 
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Figura 9. Fotomicrografia da região média do mesêntero de larva de terceiro estádio 

de Aedes aegypti após 24h de tratamento. Grandes vacúolos (setas). 400X. 

 

 

 

As células das larvas do grupo tratado com e.b.e. do fruto de S. glutinosa 

apresentaram alterações na morfologia e nas microvilosidades de membrana, onde 

as células seguiam um padrão cilíndrico com o bordo em escova bem característico 

(Figura 10), houve um afunilamento das células, diminuição do bordo em escova e 

formação de grandes vesículas (Figura 11).  
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Figura 10. Fotomicrografia da região posterior do mesêntero de larva de terceiro 

estádio de Aedes aegypti, do grupo controle. Observar bordo em escova (setas) 

denso e células epiteliais com formato cilíndrico. 400X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Fotomicrografia da região posterior do mesêntero de larva de terceiro 

estádio de Aedes aegypti, após 24h de tratamento. Observar bordo em escova fino 

(seta), células epiteliais disformes e grande vesícula. 400X. Vesísula (V). 

V 
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6. DISCUSSÃO 
 

 

O e.b.e. do fruto de S. glutinosa, causou alterações nas larvas de terceiro 

estádio de Ae. aegypti submetidas ao tratamento. Tiveram sua mobilidade 

comprometida, ficando cada vez mais letárgicas e permaneciam por mais tempo no 

fundo do recipiente, diminuindo o número de vezes que emergiam para efetuar a 

respiração, até completa paralisação no fundo do frasco. Às vezes reagiam com 

poucas contrações após estímulo mecânico. Os movimentos que as larvas 

realizavam de limpeza do sifão respiratório, com auxílio das escovas orais, eram 

mais frequentes do que as larvas do grupo controle. Parte desse comportamento, 

como mobilidade e letargia, foram similares aos observados por outros autores com 

outras espécies de plantas (Barreto et al. 2006, Abed et al. 2007, Valotto et al. 2010, 

Valotto et al. 2014).  

A atividade larvicida do e.b.e. do fruto da planta S. glutinosa ficou 

demonstrada através da mortalidade das larvas de terceiro estádio de Ae. aegypti, a 

CL50 encontrada neste trabalho foi coincidente com a CL50 (74,51 ppm) do óleo 

essencial da folha de Xylopia ferruginea para o mesmo estádio de larva e espécie de 

mosquito. E semelhante a CL50 (65,7 ppm) encontrada com bioensaio utilizando a 

mesma espécie de planta, só que com larvas Rockefeller de Ae. aegypti (Zaridah et 

al. 2006, Vera et al. 2014).  

Quando comparada a CL50 do e.b.e. do fruto de S. glutinosa com a da 

Copaifera reticulata a ação foi inferior a CL50 (0,20) ppm da fração CRM1-4 

(sesquiterpenos) extraída do óleo, situação esperada, pois, a purificação do 

composto geralmente aumenta a atividade larvicida. Porém, a ação do e.b.e. aqui 

apresentado teve ação superior a diversos extratos e óleos de diferentes espécies 

vegetais, exemplo é o óleo essencial da folha de Lippia gracilis que teve uma CL50 

de 98,00 ppm (Zaridah et al. 2006, Silva et al. 2007, Silva et al. 2008).  

Além da atividade inseticida para Ae. aegypti, observada neste trabalho, a 

planta S. glutinosa apresentou também ação inibitória contra bactérias, como 

demonstraram Bueno-Sánche et al. (2009), enquanto que Santos et al. (2009) 

evidenciaram sua toxicidade contra protozoários. 
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Um dos aspectos que evidenciou a atividade larvicida da planta S. glutinosa 

sobre larvas de terceiro estádio de Ae. aegypti foi a presença de dobras na matriz 

peritrófica, no grupo tratado. Esse comportamento pode ser o inicio de um 

mecanismo de defesa da larva numa tentativa de eliminar o conteúdo tóxico 

ingerido, impedindo a absorção. E pode ter sido a causa do encolhimento das larvas 

tratadas. Relatos semelhantes foram encontrados por (Valotto et al. 2014) 

estudando o efeito do ácido 3-β-acetoxylabdan-8(17)-13-dien-15-óico, isolado do 

óleo-resina da planta Copaifera reticulata, em larvas de terceiro estádio da mesma 

espécie de mosquito. 

As evidências de alterações morfológicas nas células do intestino das larvas 

de Ae. aegypti tratadas com o extrato de S. glutinosa foram: a formação de 

vacúolos, a diminuição do bordo em escova e a formação de grandes vesículas 

apicais, maiores que as presentes no grupo controle. Resultados concordantes 

foram obtidos em larvas de mesmo estádio e espécie tratadas com óleo-resina de 

Copaifera reticulata (Abed et al. 2007) e tanino catéquico obtido da Magonia 

pubescens (Valotto et al. 2010). 

A região, onde primeiro apareceu as alterações morfohistológicas das larvas 

tratadas com e.b.e de S. glutinosa, foi na parte posterior do mesêntero. Nesta parte 

foi também, a encontrada por (Ruiz et al. 2004) como o principal ponto de ação da 

toxina Cry11Bd de B. thunrigiensis sub. Medellín, provocando alterações em larvas 

de Ae. aegypti, Anopheles albimanus e Culex quinquefasciatus. 
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7. CONCLUSÃO 
 

O e.b.e. do fruto de S. glutinosa apresentou ação larvicida para o terceiro 

estádio de larvas de Ae. aegypti, sendo que a CL50 de 74,4 ppm e a CL90 de 125,2 

ppm. 

A solução de e.b.e de frutos de S. glutinosa aplicada sobre larvas de terceiro 

estádio de Ae. aegypti alterou a mobilidade, tornando-as letárgicas. 

As alterações morfohistológicas mais importantes observados nas larvas de 

terceiro estádio de Ae. aegypti tratadas com e.b.e do fruto de S. glutinosa foram: o 

dobramento da matriz peritrófica, o aumento do espaço subperitrófico, vacuolização 

citoplasmática, diminuição das microvilosidades das células, dimorfismo celular e 

formação de vesículas na região posterior do mesêntero. 

 

 



38 

 

 

 

REFERÊNCIAS 
 

 
1. Abed RA, Cavasin GM, Silva HHG, Geris R, Silva IG. Alterações 

morfohistológicas em larvas de Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) (Diptera, 
Culicidae) causadas pela atividade larvicida do óleo-resina da planta medicinal 
Copaifera reticulada Ducke (Leguminosae). Rev Patol Trop 36: 75-86, 2007. 
 

2. Arruda W, Oliveira GMC, Silva IG. Toxicidade do extrato etanólico de Magonia 
pubescens sobre larvas de Aedes aegypti. Rev Soc Bras Med Trop 36: 17-25, 
2003. 
 

3. Barreto CF, Cavasin GM, Silva HHG, Silva IG. Estudo das alterações morfo-
histológicas em larvas de Aedes aegypti (Diptera, Culicidae) submetidas ao 
extrato bruto etanólico de Sapindus saponaria Lin (SAPINDACEAE). Rev Patol 
Trop 35: 37-57, 2006. 
 

4. Barreto ML, Teixeira MG. Dengue no Brasil: situação epidemiológica e 
contribuições para uma agenda de pesquisa. Estud av 22: 53-72, 2008. 
 

5. BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO. Monitoramento dos casos de dengue e febre 
chikungunya até a Semana Epidemiológica 4, 2015. Ministério da Saúde do 
Brasil 46: 1-7, 2015. 
 

6. Borges RA, Arruda W, Oliveira ESF, Cavasin GM, Silva HHG, Silva IG. 
Mecanismos da ação larvicida do diflubenzuron sobre Aedes aegypti 
evidenciados pelas alterações ultraestruturais. Rev Patol Trop 41: 222-232, 
2012. 
 

7. Brown JE, Evans B, Zheng W, Abas V, Barrera-Martinez L, Egizi A, Zhao H, 
Caccone A, Powell JR. Human impacts have shaped historical and recent 
evolution in Aedes aegypti, the dengue and yellow fever mosquito. Evolution 68: 
514-525, 2013. 
 

8. Brown JE, McBride CS, Johnson P, Ritchie S, Paupy C, Bossin H, Fernandez-
Salas I, Sylla M, Ponlawat A, Cornel AJ, Black WC, Gorrochotegui-Escalante N, 
Urdaneta-Marquez L, Slotman M, Walker C, Murray K, Powell JR. Worldwide 
patterns of genetic differentiation imply multiple “domestications” of Aedes 
aegypti, a major vector of human diseases. Proc Biol Sci 278: 2446-2454, 2011. 
 

9. Bueno-Sáchez JG, Morales-Martínez JR, Stashenko EE, Ribón W. The essential 
of Achyrocline alata and Swinglea glutinosa have potent antitubucular activity. 
Biomedica 29: 51-60, 2009. 
 

10. Câmara FP, Theophilo RLG, Santos GT, Pereira SRFG, Câmara DCP, Matos 
RRC. Estudo retrospectivo (histórico) da dengue no Brasil: características 
regionais e dinâmicas. Rev Soc Bras Med Trop 40: 192-196, 2007. 
 



39 

 

 

 

11. Cerqueira CN, Santos DAP, Malaquias KS, Lima MMC, Silva MFGF, Fernandes 
JB, Vieira PC. Novas N-Benzoiltiraminas de Swinglea glutinosa (Ruataceae). 
Quim. Nova 35: 2181-2185, 2012. 
 

12. Chiaravalloti-Neto F, Dibo MG, Barbosa AAC, Battigaglia M. Aedes albopictus 
(S) na região de São José do Rio Preto, SP: estudo da sua infestação em área já 
ocupada pelo Aedes aegypti e discussão de seu papel como possível vetor de 
dengue e febre amarela. Rev Soc Bras Med Trop 35: 351-357, 2002. 
 

13. Consoli RAGB, Oliveira RL. Principais mosquitos de importância sanitária no 
Brasil. Fiocruz. Rio de Janeiro, 1998. 
 

14. Donalísio MR, Glasser CM. Vigilância entomológica e controle de vetores do 
dengue. Rev Bras Epidemiol 5: 259-272, 2002. 
 

15. Fernández LD, Pineda CC, Francois LA. Aedes (St.) aegypti: relevância 
entomoepidemiológica y estratégias para su control. AMC 22: 610-625, 2011. 
 

16. Forattini OP. Culicidologia Médica. São Paulo. Editora da Universidade de São 
Paulo, 2003. 
 

17. Franco O. História da febre-amarela no Brasil. Ministério da Saúde. Rio de 
Janeiro, 1969. 
 

18. Garcez WS, Garcez FR, Silva LMGE, Sarmento UC. Substâncias de origem 
vegetal com atividade contra Aedes aegypti. Rev Virtual Quim 5: 20-30, 2013. 
 

19. Geris R, Ribeiro PR, Brandão MS, Silva HHG, Silva IG. Bioactive natural 
products as potential candidates to control Aedes aegypti, the vector dengue e. 
In: Atta-ur-Rahman, FRS. Studies in natural products chemistry. Elsevier. 
Amsterdã, 2012. 
 

20. Geris R, Silva IG, Silva HHG, Barison A, Rodrigues-Filho E, Ferreira AG. 
Diterpenoids from Copaifera reticulata ducke with larvicidal activity against Aedes 
aegypti (L.) (Diptera, Culicidae). Rev Inst Med Trop S Paulo 50: 25-28, 2008. 
 

21. Gibbons RV, Vaughn DW. Dengue: an escalating problem. BJM 324: 1563-1566, 
2002. 
 

22. Gil DCQ, Benítez JEO, Martínez-Gutiérrez M. Competencia vectorial: 
consideraciones entomológicas y su influencia sobre la epidemiologia del 
dengue. IATREIA 23: 146-156, 2010. 
 

23. Gobbo-Neto L, Lopes NP. Plantas medicinais: fatores de influência no conteúdo 
de metabólitos secundários. Quim Nova 30: 374-381, 2007. 
 

24. Guissoni ACP, Silva IG, Geris R, Cunha LC, Silva HHG. Atividade larvicida de 
Anacardium occidentale como alternativa ao controle de Aedes aegypti e sua 
toxicidade em Rattus norvegicus. Rev Bras Pl Med 15: 363-367, 2013. 



40 

 

 

 

 
25. Guy B, Saville M, Lang Jean, Jr JBS, Bricks LF. Desenvolvimento de uma vacina 

tetravalente contra dengue. Rev Pan-Amaz Saude 2: 51-64, 2011. 
 

26. Halstead SB. Dengue hemorrhagic fever: two infections and antobody dependent 
enhancement, a brief history and personal memoir. Rev Cubana Med Trop 54: 
171-179, 2002. 
 

27. Harbone JB, Tomas-Barberan FA. Ecological chemistry and biochemistry of plant 
terpenoids. Oxford. Claredon Press, 1991. 
 

28. Lang J. Development of Sanofi Pasteur tetravalent vaccine. Rev Inst Med Trop S 
Paulo 54: 15-17, 2012. 
 

29. Maciel MV, Morais SM, Bevilaqua CML, Amóra SSA. Extratos vegetais usados 
no controle de dípteros vetores de zoonoses. Rev Bras Pl Med 12: 105-112, 
2010. 
 

30. Mamani E. New serotype 5 of dengue virus: need to strengthen the molecular 
surveillance in Peru. Rev Peru Med Exp Salud Publica 31: 171-173, 2014. 
 

31. Marques GRAM, Chaves LSM, Serpa LLN, Arduíno MB, Chaves FJM. Água de 
abastecimento público de consumo humano e oviposição de Aedes aegypti. Rev 
Saúde Pública 47: 579-587, 2013. 
 

32. Martins VEP, Alencar CH, Kamimura MT, Araújo FMC, Simone SG, Dutra RF, 
Guedes MIF. Occurrence of Natural Vertical Transmission of Dengue-2 and 
Dengue-3 viruses in Aedes aegypti and Aedes albopictus in Fortaleza, Ceará, 
Brazil. PLo One 7: e41386, 2012. 
 

33. Mendonça FA, Souza AV, Dutra DA. Saúde pública, urbanização e dengue no 
Brasil. Sociedade & Natureza 21: 257-269, 2009. 
 

34. Murray NEA, Quam MB, Wilder-Smith A. Epidemiology of dengue: past, present 
and future prospects. Clin Epidemiol 5: 299-309, 2013. 
 

35. Normile D. Surprising new dengue virus throws a spanner in disease control 
efforts. Science 342: 415. 2013. 
 

36. Prata A. Yellow Fever. Mem Inst Oswaldo Cruz 95: 183-187, 2000. 
 

37. Ruiz LM, Segura C, Trujillo J, Orduz S. In vivo binding of the Cry11Bb toxin of 
Bacillus thuringiensis subsp. medellin to the midgut of mosquito larvae (Diptera: 
Culicidae). Mem Inst Oswaldo Cruz 99: 73-79, 2004. 
 

38. Santos DAP, Vieira PC, Silva MFGF, Fernandes JB, Rattray L, Croft SL. 
Antiparasitic Activities of Acridone Alkaloids from Swinglea glutinosa (Bl.) Merr. J. 
Braz. Chem. Soc 20: 644-651, 2009. 
 



41 

 

 

 

39. Santos RLC. Atualização da distribuição de Aedes albopictus no Brasil (1997-
2002). Rev Saúde Pública 37: 671-673, 2003. 
 

40. Serufo JC, Oca HM, Tavares VA, Souza AM, Rosa RV, Jamal MC, Lemos JR, 
Oliveira MA, Nogueira RMR, Schatzmayr HG. Isolation of dengue vírus type 1 
from larvae of Aedes albopictus in Campos Altos City, state of Minas Gerais, 
Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz 88: 503-504, 1993. 
 

41. Silva HHG, Geris R, Rodrigues-Filho E, Rocha C, Silva IG. Larvicidal activity of 
oil-resin fractions from the Brazilian medicinal plant Copaifera reticulata Ducke 
(Leguminosae-Caesalpinoideae) against Aedes aegypti (Diptera, Culicidae). Rev 
Soc Bras Med Trop 40: 264-267, 2007. 
 

42. Silva HHG, Silva IG, Lira KS. Metodologia de criação, manutenção de adultos e 
estocagem de ovos Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) em laboratório. Rev Pat 
Trop 27: 53-63, 1998. 
 

43. Silva HHG, Silva IG. Influência do período de quiescência dos ovos sobre o ciclo 
de vida de Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) (Diptera, Culicidae) em condições de 
laboratório. Rev Soc Bras Med Trop 32: 349-355, 1999. 
 

44. Silva IG, Guimarães VP, Lima CG, Silva HHG, Elias CN, Mady CM, Silva VVM, 
Nery AP, Rocha KR, Rocha C, Isac E. Efeito larvicida e toxicológico do extrato 
bruto etanólico da casca do caule de Magonia pubescens sobre Aedes aegypti 
(Diptera, Culicidae), em criadouros artificiais. Rev Patol Trop 32: 73-86, 2003. 
 

45. Silva WJ, Dória GAA, Maia RT, Nunes RS, Carvalho GA, Blank AF, et al. Effects 
of essential oils on Aedes aegypti larvae: Alternatives to environmentally safe 
insecticides. Bioresour Technol 99: 3251-3255, 2008. 
 

46. Souza SS, Silva IG, Silva HGS. Associação entre incidência de dengue, 
pluviosidade e densidade larvária de Aedes aegypti, no Estado de Goiás. Rev 
Soc Bras Med Trop 43: 152-155, 2010. 
 

47. Tauil PL. Urbanização e ecologia do dengue. Cad Saúde Publica 17: 99-102, 
2001. 
 

48. Teixeira MG, Barreto ML, Guerra Z. Epidemiologia e medidas de prevenção do 
dengue. Info Epidemiol SUS 8: 5-33, 1999. 
 

49. Teixeira MG, Costa MCN, Barreto ML, Mota E. Dengue and dengue hemorrhagic 
fever epidemics in Brazil: what research is needed based on trends, surveillance, 
and control experience?. Cad Saúde Pública 21:1307-1315, 2005. 
 

50. Tropicos. Internet: http://www.tropicos.org/Name/50136755, 2015. 
 

51.  Valotto CFB, Cavasin G, Silva HHG, Regina Geris, Silva IG. Atidade larvicida do 
ácido 3-β-acetoxilabdan-8(17)-13-dien-15-óico isolado da planta medicinal 
Copaifera reticulata (Leguminosae) sobre Aedes aegypti (Diptera, Culicidae) 



42 

 

 

 

evidenciadas pelas alterações morfohistológicas. Rev Patol Trop 43: 375-384, 
2014. 
 

52. Valotto CFB, Cavasin G, Silva HHG, Silva IG. Alterações morfo-histológicas em 
larvas de Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) (Diptera, Culicidae) causadas pelo 
tanino catéquico isolado da planta do cerrado Magonia pubescens 
(Sapindaceae). Rev Patol Trop 39: 309-321, 2010. 
 

53. Vera SS, Zambrano DF, Méndez-Sanchez SC, Rodríguez-Sanabria F, 
Stashenko EE, Luna JED. Essential oils with insecticidal activity against larvae of 
Aedes aegypti (Diptera:Culicidae). Parasitol Res 113: 2647-2654, 2014. 
 

54. Villabona-Arenas CJ, Oliveira JL, Capra CS, Balarini K, Loureiro M, Fonseca 
CRTPF, Passos SD, Zanotto PMA. Detection of four dengue serotypes suggests 
rise in hyperendemicity in urban centers of Brazil. PLoS Negl Trop Dis 8: e2620, 
2014. 
 

55. World Health Organization (WHO). Dengue guidelines for diagnosis, treatment, 
prevention and control: new edition. Geneva: World Health Organization; 2009. 
 

56. Zaridah MZ, Azah MAN, Rohani A. Mosquitocidal activities of Malaysian plants. 
J. Trop. Florest Sci 18: 74-80, 2006. 

 


