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Introdução

O culicídeo Aedes Aegypti, além de estar 
relacionado a diversas dermatoses inflamatórias é o 
principal transmissor de duas doenças perigosas, a 
dengue e a febre amarela urbana [1,2,3]. Um sério 
problema de saúde pública em todo o mundo, 
especialmente nos países tropicais como o nosso, onde 
as condições do meio ambiente, aliadas a 
características urbanas, favorecem o desenvolvimento e 
a proliferação do mosquito transmissor [1,4].  Este 
trabalho pretende avaliar a eficácia de repelentes 
comerciais, comparada com a de um de repelente 
fitoterápico a base de Nim, já que uso de repelentes 
individuais faz parte de estratégias largamente 
indicadas na prevenção de suas picaduras e das 
doenças a elas relacionadas.

Material e métodos

O teste de repelência foi realizado no Laboratório de 
Doenças Parasitárias dos animais domésticos da 
Universidade Federa Rural de Pernambuco.
 Foram introduzidos discos de papel, contendo ovos 
fertilizados do culicídeo Aedes aegypti em criadouros 
com água limpa e não corrente, donde após três dias 
eclodiram as primeiras larvas de primeiro estádio (L1), 
no quarto dia subseqüente foi verificada a presença de 
larvas de segundo estádio (L2), no terceiro dia seguinte 
observou-se a presença de larvas de terceiro estádio 
(L3), no terceiro dia ulterior foi constatada a presença 
de larvas de quarto estádio (L4) e após dois dias foi 
observada a presença de pupas donde após três dias 
eclodiram os insetos adultos, que foram alocados em 
viveiros.
Foi solicitada a participação de três alunos voluntários 
que calçaram luvas de látex em uma das mãos, 
preparadas de forma que expusessem apenas a área das 
falanges medianas dos dedos. No dedo mínimo foi 
aplicado o repelente fitoterápico a base de nin, no dedo 
médio foi aplicado o repelente comercial Repelex, no 
dedo polegar foi aplicado o repelente comercial 
Autan e o dedo indicador foi utilizado como controle 
negativo onde foi aplicada apenas água destilada. Foi 
solicitado aos alunos o não uso de loções, perfumes e 
sabonetes no dia em que o ensaio foi realizado.  Os 
alunos voluntários introduziram por 20 minutos, três 
vezes a mão enluvada e espalmada nos viveiros 
contendo os mosquitos com intervalos de 2 horas entre 
as exposições. Durante o ensaio o voluntário não 

poderia sair das dependências do laboratório. Foram 
registrados as tentativas de pouso e os pousos propriamente 
ditos nas áreas onde o repelente foi aplicado.

Resultados

Os resultados dos testes encontram-se apresentados nas 
tabelas 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E exibem as freqüências relativas e 
absolutas  referentes aos pousos e tentativas de pousos dos 
culicídeos, de acordo com o protocolo do experimento.

Discussão

O repelente comercial da marca Repelex apresentou 
atividade repelente havendo uma grande diferença no 
número de picadas do controle negativo contra a espécie de 
mosquito testado. O repelente comercial da marca Autan
apresentou menor atividade de repelência em relação ao 
Repelex contra a espécie de mosquito testada, mas ainda 
assim houve diferença no número de picadas do controle 
negativo entre os voluntários, já o repelente fitoterápico a 
base de nin teve atividade de repelência muito reduzida.

É muito importante que os repelentes comerciais 
sustentem a repelência necessária para inibir as picaduras 
dos mosquitos, além de manter a baixa toxicidade e evitar 
danos ao meio-ambiente principalmente quando o seu uso 
for em massa. As pesquisas com repelentes fitoterápicos, 
ou de associações menos tóxicas são desejáveis, mas 
precisam garantir repelências mínimas para sugerir o uso 
em massa, principalmente em situações de epidemias de 
Febre amarela e  Dengue.

Conclusão

Os repelentes comerciais apresentaram atividade de 
repelência considerada satisfatória enquanto que o 
repelente fitoterápico a base de nin mostrou-se pouco 
eficaz para repelência da espécie estudada.
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EXPOSIÇÃO 1 
Tabela 1. Freqüência relativa e absoluta do número de pousos observados nas respectivas regiões testadas A, B, C e I.

*FRp: Freqüência Relativa pouso; FAp: Freqüência Absoluta pouso.

Tabela 2. Freqüência relativa e absoluta do número de pousos observados nas  respectivas regiões testadas A, B, C e I.

*FRtp: Freqüência Relativa pouso; FAtp: Freqüência Absoluta pouso.

Exposição 2 
Tabela 3. Freqüência relativa e absoluta do número de pousos observados nas respectivas regiões testadas A, B, C e I.

PRODUTO FRp FA%p

AUTAN (A) 139,0 21%

REPELEX (B) 27,0 4,1%

FITOTERÁPICO (C) 171,0 25,98%

CONTROLE (I) 321,0 48,78%

TOTAL 658,0 99,86%

PRODUTO FRtp FA%tp

AUTAN (A) 49 52,12%

REPELEX (B) 15 15,95%

FITOTERÁPICO (C) 21 22,34%

CONTROLE (I) 9 9,5%

TOTAL 94 99,91

PRODUTO FRp FA%p

AUTAN (A) 49 9.51%

REPELEX (B) 37 7,18%

FITOTERÁPICO (C) 155 30,09%

CONTROLE (I) 274 53,20%

TOTAL 515 99,98%



Tabela4. Freqüência relativa e absoluta do número de pousos observados nas respectivas regiões testadas A, B, C e I.

Exposição 3 
Tabela 5. Freqüência relativa e absoluta do número de pousos observados nas respectivas regiões testadas A, B, C e I.

Tabela 6. Freqüência relativa e absoluta do número de pousos observados nas respectivas regiões testadas A, B, C e I.

PRODUTO FRtp FA%tp

AUTAN (A) 43 62,98%

REPELEX (B) 13 24,07%

FITOTERÁPICO (C) 07 12,96%

CONTROLE (I) - -

TOTAL 54 100,01%

PRODUTO FRp FA%p

AUTAN (A) 43 16,47%

REPELEX (B) 19 7,27%

FITOTERÁPICO (C) 56 21,45

CONTROLE(I) 143 54,78%

TOTAL 261 99,97%

PRODUTO FRtp FA%tp

AUTAN (A) 37 64,91%

REPELEX (B) 16 28,07%

FITOTERÁPICO (C) 04 7,01%

CONTROLE (I) - -

TOTAL 57 99,99%


