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Arbovírus - grupo de vírus que se mantém no ambiente por meio da
transmissão entre hospedeiros vertebrados, viabilizada por artrópodes
hematófagos. Esses vírus multiplicam-se nos tecidos dos artrópodes e são
transmitidos por suas picadas a novos vertebrados, após período de incubação
extrínseca.

(SUZUKI, 1995)

West Nile Virus

Arbovírus - Definição



Arbovírus e arboviroses

Arbovírus (de “arthropod borne virus”) são vírus que podem ser
transmitidos ao homem por vetores artrópodos.

Os arbovírus pertencem a três famílias:

1-Togaviridae: Chikungunya, Encefalites equinas (Leste, Oeste,
Venezuelana)

2-Bunyaviridae: Febre da Sandfly (mosquito pólvora), Febre do Vale Rift,
Febre hemorrágica da Criméia-Congo

3-Flaviviridae: Febre amarela, Dengue, Zika



DENGUE



Família Flaviviridae, Gênero Flavivirus

 Causa Dengue clássico (DC) e febre hemorrágica do 
Dengue (FHD)

 É um arbovírus (transmitidos por mosquitos)

 Possui 4 sorotipos distintos (DENV-1, 2, 3, 4)

Dengue



 Cada sorotipo confere imunidade sorotipo específica permanente

 Todos os sorotipos podem causar doença grave e fatal

 Variação genética dentro dos sorotipos (Genótipos)

 Alguns genótipos parecem ser mais virulentos e com maior potencial epidêmico

 Novas infecções com outro sorotipo, entre 3 -15 meses após a primeira

infecção podem levar a dengue hemorrágico por desencadeamento de

processo de hipersensibilidade.

Dengue



HOMEM – MOSQUITO - HOMEM

Dengue – Ciclo (Homem – Mosquito – Homem)



• Não há medicamento específico
• Não há vacina disponível

• CONTROLE
Centralizado no mosquito vetor

Dengue – Situação atual



• A  mais importante arbovirose dos humanos; 

• 2.5- 3 bilhões de pessoas (40% do mundo) tem risco de 

infecção

• 10 milhões de casos de dengue e 100 mil de DHF anualmente

• A principal causa de hospitalização e morte entre crianças na

Asia

• A média da taxa de mortalidade de DHF é 5%

Fonte:  WHO

Dengue: Uma perspectiva global



Distribuição mundial do Aedes aegypti

Fonte: WHO



Mackenzie et al., 2004

Mapa de risco de transmissão

Fonte: WHO



Menor que 100 (Baixa)

100 a 300 casos (Média)

Maior que 300 (Alta) 

(Casos  por 100.000 habitantes)

Fonte: Planilha paralela SES/CGPNCD/SVS/MS

* Semana epidemiológica 39.

Incidência da dengue, por município, Brasil, 2007



Fonte: Ministério da Saúde

http://www.dengue.org.br/dengue_mapas.html

Mapa da Dengue 2011

http://www.dengue.org.br/dengue_mapas.html


Evolução da infestação por Aedes aegypti no Estado de São Paulo

http://www.cosemssp.org.br/noticias/120/atencao-importancia-da-

dengue.html

http://www.saude.sp.gov.br/sucen-superintendencia-de-controle-de-endemias/conteudo-do-banner-central/indicadores-entomologicos-de-aedes-aegypti

http://www.cosemssp.org.br/noticias/120/atencao-importancia-da-dengue.html
http://www.saude.sp.gov.br/sucen-superintendencia-de-controle-de-endemias/conteudo-do-banner-central/indicadores-entomologicos-de-aedes-aegypti


Casos prováveis de dengue, por semana 
epidemiológica de início de sintomas, Brasil, 2015, 
2016 e 2017

Casos prováveis

2015 = 1.688.688

2016 = 1.500.535

2017 = 70.843 até Semana 10

2016 = 779.468 até Semana 10

Fonte: Boletim Epidemiológico
Secretaria de Vigilância em Saúde − Ministério da Saúde − Brasil



Manifestações 

Clínicas



Sem sintomas
Com poucos sintomas
Com vários sintomas
Formas graves - hemorrágica

http://www.energsmart.com/images/iceberg.jpg

Dengue – Manifestações



 Hemorragias na pele (ex: petéquias)                

 Gengivorragia

 Sangramento nasal

 Sangramento gastrointestinal

 Hematúria

 Fluxo menstrual aumentado

Petéquias

Manifestações 
Hemorrágicas do Dengue

Fonte: OMS



CHIKUNGUNYA



• Chikungunya significa "aqueles que se dobram" em swahili, um dos 
idiomas da Tanzânia. 

• Refere-se à aparência curvada dos pacientes que foram atendidos na 
primeira epidemia documentada, na Tanzânia, localizada no leste da 
África, entre 1952 e 1953.

Vírus Chikungunya



Infecção pelo vírus Chikungunya

Fonte: WHO



Casos prováveis de Chikungunya, por semana 
epidemiológica de início de sintomas, Brasil, 2015, 
2016 e 2017

Casos prováveis

2016 = 271.824

2017 = 17.525 até Semana 10

2016 = 80.686 até Semana 10

Fonte: Boletim Epidemiológico
Secretaria de Vigilância em Saúde − Ministério da Saúde − Brasil



Chikungunya - sinais

Fonte: PAHO



Chikungunya - sinais

Fonte: PAHO



ZIKA VÍRUS



O Zika é um vírus transmitido pelo Aedes aegypti e identificado 
pela primeira vez no Brasil em abril de 2015. 

O vírus Zika recebeu a mesma denominação do local de origem de 
sua identificação em 1947, após detecção em macacos sentinelas 
para monitoramento da febre amarela, na floresta Zika, em 
Uganda.

Zika Virus – mais um Favivirus



Zika Virus – distribuição até 2007

Fonte: WHO



Fonte: WHO

Zika Virus – distribuição até 2015



Casos prováveis de Zika vírus, por semana 
epidemiológica de início de sintomas, Brasil, 2015, 
2016 e 2017

Casos prováveis

2016 = 215.319

2017 = 3.961 até Semana 10

2016 = 119.241 até Semana 10

Fonte: Boletim Epidemiológico
Secretaria de Vigilância em Saúde − Ministério da Saúde − Brasil



Tratamento/prevenção

Não há vacina. 
Tratamento sintomático:  
• anti-inflamatórios não-esteróides
• analgésicos não-salicílicos.

Zika Virus



Infecção por vírus Zika

Fonte: MS



FEBRE AMARELA



Fonte:  http://www.who.int/csr/disease/yellowfev/impact1/en/index.html

http://www.who.int/csr/disease/yellowfev/impact1/en/index.html


Fonte: SVS/MS, 2007

1990 – 2010
687 casos
259 óbitos

• 2010
2 casos

Febre Amarela – Distribuição no Brasil



http://www.scielo.br/img/revistas/rbepid/v5n3/04f2.gif

Fonte: CENEP/FUNASA/FNS
Casos, mortes e letalidade por febre amarela no Brasil

Febre Amarela – Letalidade



Fonte: CGPNI/DEVIT/SVS/MS. Atualizado em 29/12/2014. 

Febre Amarela

Cobertura vacinal acumulada estratificada por Unidades da Federação, segundo 
municípios da Área com Recomendação de Vacina e Área sem recomendação de Vacina 



Casimiro de Abreu

Febre Amarela – Casos no Rio de Janeiro 

Fonte: CGPNI/DEVIT/SVS/MS. 2017. 

2017
10 casos
3 óbitos

Casimiro de Abreu (7), 
São Fidélis (1) e 
São Pedro da Aldeia (1)

Fonte: SES/RJ 2017 



http://www.infectionlandscapes.org/2011/07/yellow-

fever.html

Ciclo de 

transmissão

do vírus da FA

http://www.historyofvaccines.org/content/yellow-fever-virus-particles

http://www.infectionlandscapes.org/2011/07/yellow-fever.html
http://www.historyofvaccines.org/content/yellow-fever-virus-particles


Portadores do vírus – bugios e outros macacos

http://peregrinacultural.files.wordpress.com/2009/04/macaco_bugio.jpg

http://www.cenp.org.br/gerenciador/arquivos/guia/imagens/2_Alouatta_belzebul.jpg

Febre Amarela – Portadores do virus



http://www.libertaria.pro.br/d_ressurgentes_arquivo/febre_amarela1.gif

1 - O mosquito Haemagogus pica o        

macaco infectado com o vírus

amarílico e dias depois pica o homem.

2 - A pessoa infectada na floresta leva

o vírus par a região urbana.

3 - Na cidade, há o risco de o mosquito

Aedes aegypti picar uma pessoa

infectada com o vírus.

4 - O mosquito se infecta e pode 

posteriormente transmitir o vírus para

outras pessoas.

Febre amarela silvestre Febre amarela urbana

Haemagogus

Macaco

infectado

Pessoa

Infectada  

Aedes aegypti

Febre Amarela – Ciclo de Transmissão



Rev. Soc. Bras. Med. Trop. vol.36 no.2 Uberaba Mar./Apr. 2003

Vasconcelos, 2003

O “iceberg” da febre amarela. Distribuição das formas clínicas  

“Iceberg”

Febre Amarela – Ciclo de Transmissão



• Febre

• Dor de cabeça

• Calafrios

• Náuseas

• Vômitos

• Dores no corpo

• Icterícia (pele e olhos ficam amarelos)

• Hemorragias (gengivas, nariz, estômago, intestino, urina)

• Fezes da cor “borra de café”

• Formas graves: insuficiência hepática e renal que podem levar à morte

• Letalidade: 10 a 100%

Febre Amarela – Sinais e Sintomas



• Vacinação

– Gratuita

– Postos de saúde

– Pessoas que vivem ou viajarão para áreas de risco

– 10 dias antes da viagem

– a partir dos 9 meses (6 meses para crianças que vivem em área de 
risco)

– Validade: 10 anos

– Deve ser evitada por: gestantes, imunodeprimidos e pessoas alérgicas à 
gema de ovo

– Reação: febre, mal estar

• Proteção contra picada de insetos

Febre Amarela – Prevenção



• Não há!

• Hospitalização

• Repouso

• Reposição de líquidos

• Reposição sanguínea, quando indicada

• UTI (para formas graves)

• Não tomar medicamentos como AAS ou Aspirina

Febre Amarela – Tratamento



Devemos ter em mente que o risco de adoecer permanece.
Novos casos de febre amarela serão diagnosticados anualmente, pois a 
necessidade de invadir as matas em busca de recursos naturais 
continuará, mas, a ingenuidade e a ignorância das pessoas favorecem o 
vírus. Portanto, cumpre melhorar a vigilância principalmente nos 
municípios e Estados, ou seja, permaneça alerta, suspeitando da doença. 
Procure educar e atualizar melhor o pessoal de saúde, vacinar as 
populações suscetíveis e estudar as epidemias. Assim aumenta-se o 
conhecimento acerca da história natural da doença e evita-se o retorno 
de outro flagelo que já mostrou o seu poder destruidor na história 
médica do Brasil. 

Rev. Soc. Bras. Med. Trop. vol.36 no.2 Uberaba Mar./Apr. 2003
Vasconcelos, 2003

Febre Amarela – Reflexão



Por que a dengue apareceu na América 
Latina?

• Reinfestação do Aedes aegypti

• Programas de controle do mosquito ineficazes 

• Deterioração da infraestrutura dos serviços de saúde 

pública

• Crescimento populacional sem controle e sem 

planejamento

• Crescimento das viagens internacionais 



Mosquitos: Culicidae

• 3,500 espécies no mundo

• Ocorrem em todos os continentes com 
exceção da Antartida.

• Mais importante artrópode de saúde 
humana e animal.

• Variedade de habitats; algumas espécies 
podem se tornar     “domesticadas”.

• Centenas de milhões de dolares gastos 
no controle nos U.S. para evitar 
incômodos.

Courtesy G. Hamer, Dept. Entomology, Texas A&M University 



Aedes aegypti



Aedes aegypti

• Vivem no intra e no peridomicílio nas áreas urbanas

• Depositam os ovos e produzem as larvas 

preferencialmente em recipientes artificias 

• Forte preferência por sangue humano; 

preferencialmente durante o dia e pica várias vezes 

durante sua vida

• Mais importante vetor de dengue no mundo



Fatos sobre o mosquito

• Somente a fêmea de Aedes pica porque ela necessita de 
proteína do sangue para o desenvolvimento de seus
ovos. 

• O mosquito torna-se infectado aproximadamente 7 dias
após picar uma pessa infectada.

• Este é o período de incubação estrínsica, na qual o vírus
replica no mosquito e vai para a glândula salivar.  



• Preferência por picar ao amanhecer e ao entardecer.

• A vida de um mosquito Aedes na natureza é de 2 semanas.

• O mosquito pode ovipositar até 3 vezes durante sua vida e
produz até 100 ovos por vez.

• Os ovos podem ficar em dormência em condições
desfavoráveis até 300 dias e quando as condições se tornam
favoráveis eles eclodem e viram larvas.

Fatos sobre o mosquito



Ciclo de vida do Aedes aegypti

1. Ovos

2. Larvas

3. Pupas

4. Adulto



- Os ovos medem aproximadamente 1mm de comprimento e tem o 

formato de um charuto

- Eles são férteis no momento da oviposição e são depositados em 

recipientes um pouco acima do nível da água. 

- Desenvolvimento embriogênico pode levar de 2-3 dias, algumas vezes 

5. 

Aedes aegypti - Ovos



- Os ovos podem ficar até um ano sem eclodir se os fatores abióticos 

forem adversos. 

- Eles eclodem imediatamente quando a estação da chuva recomeça. 

- Ovos podem ser transportados por grandes distâncias por pneus 

velhos, recipientes de água, etc.  

Aedes aegypti - Ovos



- As larvas como as pupas são aquáticas. 

- As larvas gastam seu tempo se alimentando de 
bactérias e matéria orgânica existente nos recipientes.

- Um exemplo é o prato do vaso de flores. 

Aedes aegypti – Larva



- Pupas vivem na água mas não se alimentam. 

- Metamorfose é a transformação da fase de larva para a fase de 
adulto. O período pupal dura de 2-3 dias.   

Aedes aegypti – Pupa



- O adulto sai da parede do recipiente em poucas horas após
emergir da fase pupal.

- Os machos fazem uma rotação da genitária em 180. 

-- Eles são escuros com faixas brancas.  

- Os machos tem longas antenas plumosas

Aedes aegypti – Adulto



Distribuição

Aedes aegypti, mosquito da febre amarela, transmite também 
dengue e outras viroses em todo o mundo. 

Prevenção e controlde dessas doenças depende do nível de 
infestação dos mosquitos, como também do controle e vigilância 
do vetor. 
Veja também M. J. Nelson (PAHO, 1986).



Distribuição mundial do Aedes aegypti



Em 1965, A. aegypti foi erradicado com uso de DDT em 7/49 
países incluindo o Brasil nas Américas. 

Contudo, devido a uma falha, no final da década de 70, este 
mosquito urbano re-entrou no Brasil onde não era um problema 
por 27 years. 

Equador and Panama foram determinantes para a reinfestação 
nas Américas.

Distribuição



Reconhecimento do Mosquito

• Order Diptera
– Familia Culicidae

– longa probóscide

– longas pernas

from Bohart and Washino. Mosquitoes of California



Photos: Institute for Clinical Pathology and Medical Research, University of Sydney, Australia

Ovos de Culex



Ovos de Aedes US Armed Forces Pest Management Board

Ovitrap with eggs of Aedes aegypti



Marin/Sonoma Mosquito and Vector Control District



Larva do Mosquito
• Insetos aquáticos

• 4-14 dias de ovo a adulto

• Adultos podem ser mais fortes 
que fracas moscas

Photo: M. Merchant, Texas A&M AgriLife



Mosquito 
Aparelho bucal

Modified from Scientific American, Tom Prentiss



• Alimentam-se do nectar 
das plantas nos 
primeiros dias após 
emergir das pupas.

• Sangue de vertebrados 
é necessário para o 
desenvolvimento dos 
ovos
– Aves

– Mamíferos

– Répteis

– Anfíbios

Alimentação do Mosquito



© 2004-5 Boris Krylov www.macro-photo.org

Diversidade do Mosquito

• Basicamente há dois 
tipos

– Mosquitos de água de 
chuva 

– Água Parada
• Locais naturais

• Locais artificiais



Água de chuva



Aedes albopictus
mosquito tigre asiático



Por que é importante conhecer a 
diferença entre Aedes & Culex?

locais de repouso

8 – 10 feet

Aedes

Culex



Culex X Aedes

Culex quinquefasciatus

É cosmopolita.  

Associação com o homem. 

Hábito noturno.

Aedes aegypti

Mosquito exótico cosmopolita. 

Associação com o homem. 

Hábito diurno.



- Machos são atraidos pelo som das asas das fêmeas.

- Acasalamento frequentemente ocorre durante o vôo (vôo nupcial) 
ou na superfície como paredes antes da fêmea fazer o repasso 
sanguíneo.

- O macho agarra o abdômen da fêmea e insere seu aparelho genital 
na bursa da fêmea enchendo de espermatozóides que passam para a 
espermateca onde eles ficam armazenados. 

Aedes aegypti – Acasalamento



- Uma inseminação vai fertilizar todos os ovos da fêmea durante sua 
vida. 

- Os machos não são atraídos por este som uma vez que a fêmea tem 
se alimentado uma vez que o bater de asas é mais rápido.

Aedes aegypti – Acasalamento



- As fêmeas se alimentam de qualquer hospedeiro 
vertebrado, mas tem preferência por seres humanos.

- Eles voam contra o vento seguindo os odores. 

Aedes aegypti – Alimentação



- O primeiro passo é entrar dentro dos domicílios 

- Alimentam-se de sangue e a oviposição ocorrem 
principalmente na parte da manhã e no final da 
tarde.

Aedes aegypti – Alimentação



- Embora as fêmeas não voem mais do que 50m, elas podem 
facilmente voar 100-200 m, e até 3 km a procura de um local 
para fazer a oviposição. 

- Facilmente transportados por caros, caminhões, aviões e 
até vendavais e furacões. 

Aedes aegypti – Alcance do vôo



- Mosquitos permacecem em locais escuros e 
quietos como embaixo de camas e mesas.  

- Eles preferem ficar dentro das casas do que no 
periodomicílio. 

- Maioria pousa nas paredes. Está é uma razão 
porque os fumigantes são eficientes. 

Aedes aegypti – Comportamento
em Repouso



- Estes mosquitos podem viver por meses, mas 
usualmente vivem de 2 a 3 semanas. . 

- Metade morre na primeira semana e 95% 
dentro do primeiro mês. 

Aedes aegypti – Longevidade



Proteção pessoal contra  mosquitos

• Aplicação de repelente na pele (evite olhos, boca e 
crianças abaixo de 2 anos)

• Use roupas de manga longa e calça comprida.

• Use mosquiteiro nas camas principalmente bebês e 
crianças;

• Aplicação de inseticidas nos quartos antes de ir dormir. 
Siga a bula do produto.



• Classificação quanto a origem: natural e 
sintética
– São consideradas naturais:

Substâncias provenientes dos reinos Vegetal 
(Plantae) e Animal (Animalia)

– São as sintéticas:

Substâncias químicas obtidas por processos 
específicos de sínteses, de origem vegetal ou 
animal.

Matérias primas de ação 
repelente:



Reino Vegetal (Plantae)

• As plantas aromáticas contém diferentes
estruturas moleculares no reino vegetal,
algumas de forma simples e outras muito
específicas, resultando efeitos sinergéticos
para uso de produtos de ação repelente, por
meio da obtenção dos óleos essenciais e seus
componentes ativos, extraídos das plantas.

Matérias primas de ação 
repelente:



As matérias primas aromáticas são definidas como
substâncias ou composições que exalam o odor
penetrante percebidas pelo olfato.

Matérias primas de ação 
repelente: origem vegetal

Crisântemo Hortelã Alecrim



• Óleos essenciais: Mistura complexa de origem vegetal,
de compostos orgânicos voláteis, de centenas de
constituintes distintos, extraídos por processos
específicos, de acordo com o princípio ativo que se
deseja extrair.

• Atuam no sistema imunológico das plantas e tem a
função de protegê-las contra pragas, insetos, bactérias,
fungos e infecções, oxigenando e nutrindo as células.

• São denominados essenciais pois são vitais para a
sobrevivência das plantas, e são obtidos das folhas,
flores, cascas de frutas, madeiras, raízes, resinas.

Matérias primas de ação 
repelente: origem vegetal



A Natureza como inspiração:
O Conceito dos Repelentes foi inspirado e
adotado a partir das Plantas:

A alta evaporação de óleos essenciais e a
relação com o pouco tempo de proteção
pessoal em indivíduos causou a demanda
para os pesquisadores buscarem novas
soluções com proteção mais prolongada.

Matérias primas de ação 
repelente: origem vegetal



A Natureza como inspiração:
Repelentes tópicos

• Atuam formando uma camada de vapor com 
odor repulsivo aos insetos sobre a pele.

• As características ideais de um repelente:
• Repelir muitas espécies de forma simultânea

• Ser eficaz por pelo menos oito horas

• Ser atóxico, ter pouco cheiro

• Ser resistente à abrasão e à água, cosmeticamente 
favorável e economicamente viável .

Matérias primas de ação 
repelente: origem vegetal

Eucalipto



A Natureza como inspiração:

• São vários os óleos essenciais que exercem a 
ação de repelência:
Bergamota Gerânio
Hortelã Capim limão

Manjericão Cedro

Patchouli Gerânio

Tea Tree Girassol

Pimenta Citronela

Eucalipto Cravo

Lavanda Laranja

Limão Tomilho

Matérias primas de ação 
repelente: origem vegetal

Eucalipto



A Natureza como inspiração:

Algumas substâncias botânicas apresentam
atividades inseticidas conhecidas e são usadas
como saneantes ou repelentes de ambiente:

• Piretrinas, Rotenona

• Nicotina, Veratridina,

• Quassinoides, Azadiractina

• Biopesticidas voláteis, derivados de óleos essenciais 
presentes nas plantas aromáticas (Isman, 2000).

Matérias primas de ação 
repelente: origem vegetal

Crisântemo/Piretriina

Tabaco/Nicotina

Raizes/Rotenona

Lilium/Veratridina
Neem/azadiractina

Simarouba/Quassinoides



A Natureza como inspiração:

Atualmente, considera-se tais substâncias
orginárias de plantas, como modelo para a
síntese de moléculas de ação repelentes e
pesticidas mais eficientes, menos tóxicos e
menos persistentes no meio ambiente.

Matérias primas de ação 
repelente: origem vegetal

Crisântemo/Piretriina

Tabaco/Nicotina

Raizes/Rotenona

Lilium/Veratridina
Neem/azadiractina

Simarouba/Quassinoides

https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Repositorio/Saito_SubstanciasObtidasPlanta

sProcura_000fdrbfar702wx5eo0a2ndxylbfy537.pdf

http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Repositorio/Saito_SubstanciasObtidasPlanta


A Natureza como inspiração:

De acordo com a ANVISA existem ainda
produtos registrados contendo como
substância ativa o extrato vegetal ou o óleo de
plantas da espécie Cymbopogon nardus,
(citronela).
http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/anvisa+portal/anvisa/sala+de+imprensa/me nu+-
+noticias+anos/2015/repelentes+e+inseticidas+perguntas+e+respostas

Matérias primas de ação 
repelente: origem vegetal

http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/anvisa+portal/anvisa/sala+de+imprensa/me


Ingrediente ativo p-menthane-3,8-diol

• INCI Name: 3,8 paramentanodiol

• CAS Number: 42822-86-6

• Derivado terpênico encontrado nos óleos
essenciais da citronela e eucalipto
citriodora na razão de 0,5 a 1,0%.

• Estudos demonstravam que estes óleos
apresentavam um poder de repelência de
insetos muito eficaz e que esta propriedade
estava associado à presença de maiores
teores de 3,8 paramentanodiol.

Matérias primas de ação 
repelente: origem vegetal

Eucalipto citriodora



Ingrediente ativo p-menthane-3,8-diol

Posteriormente sintetizado, apresenta-se
como uma variante de opção natural de
repelente de insetos.

É obtido através de síntese química parcial,
utilizando-se precursores terpênicos naturais.

Apresenta 4 isômeros, porém o n-
cisparamentanodiol e o n- trans-
paramentanodiol são que demostram o maior
poder de repelência.

Matérias primas de ação 
repelente: origem vegetal

Citronela



Icaridina

• IUPAC: 1-PIPERIDINECARBOXYLIC ACID 
2-(2- HYDROXYETHYL)-
1METHYLPROPYLESTER

• Também conhecida por Picaridina ou KBR 
3023, é um princípio ativo derivado da 
pimenta.

• Fórmula: C12H23NO3

É indicado pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS)

Matérias primas de ação 
repelente: origem  sintética



Icaridina

• Icaridina ou KBR 3023 em concentração de
10% confere proteção por um período de
três a cinco horas e, a 20%, de oito a dez
horas.

• Permite reaplicações em intervalos maiores
de tempo.

• Estudo africano comprovou a eficácia da
potência do KBR 3023 contra o Anopheles
gambiae e o Aedes aegypti.

Matérias primas de ação 
repelente: origem  sintética



ß-alanine é o protótipo natural para o 
IR3535®

• Para o desenvolvimento da substância
repelente de insetos IR 3535
Ethylbutylacetylaminopropionate cientistas
novamente se inspiraram na natureza e
desenvolveram uma molécula de proteção
tópica e baixa toxicidade.

Aves, carne e peixe são todas as 
fontes ricas do aminoácidos ß-
alanina

Matérias primas de ação 
repelente: origem  sintética



Nome: IR 3535® (Insect repellent 3535) 3-[N-n-butyl-N-
acetyl] aminopropionic acid ethylester -(EBAAP)

O IR3535® é um repelente de uso tópico, com amplo
espectro, considerado não tóxico para humanos incluindo
LACTANTES, GESTANTES e CRIANÇAS.

Em caso de penetração, esta molécula apresenta elevado
nível de segurança, devido à curta degradação metabólica e
rápida excreção, como um simples ácido hidrossolúvel .

Matérias primas de ação 
repelente: origem  sintética



São resultantes de reações e processos químicos de
síntese:

• Nome químico: N,N-dimetil-meta-toluamida ou N,N-
dimetil-3-metilbenzamida ou Benzamida, N,N-dietil-3-
metil;

• No Brasil comercialmente indicado como Diethyl
Toluamide

Matérias primas de ação 
repelente: origem  sintética



Desenvolvido pelo exército norte-americano durante a
Segunda Guerra Mundial.

Originalmente testado como pesticida em áreas rurais
passou para o uso dos militares em 1946 e em 1957 para
o uso civil.

No Brasil os produtos que são vendidos como repelentes
para uso na pele, tem o nome do princípio ativo indicado
na embalagem como Diethyl Toluamide e sua
concentração varia, geralmente, entre 5% a 15%.

Matérias primas de ação 
repelente: origem  sintética



Para os repelentes de pele, classificados pela Anvisa 
como cosméticos, as substâncias ativas sintéticas 
registradas são:

• N,N-Dietil-Meta-Toluamida ou N,N-Dietil-3-
Metilbenzamida (DEET),

• Hydroxyethylisobutylpiperidinecarboxylate (Icaridin ou 
Picaridin)

• Ethylbutylacetylaminopropionate (EBAAP ou IR3535).

Substâncias sintéticas de ação 
repelente aprovadas pela ANVISA



Os princípios ativos dos repelentes recomendados pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) são:

– Icaridina (KB3023): uso permitido no Brasil em crianças 
a partir de 2 anos de idade em concentração de 25% 
cujo período de proteção chega de 8 a 10 horas.

– DEET: Em concentração de até 10% pode ser utilizado 
em maiores de 2 anos, sendo que não deve ser aplicado 
mais que 3 vezes ao dia em crianças de 2 a 12 anos.

– IR 3535 30%: permitido pela Anvisa para crianças acima 
de 6 meses. Seu período de proteção conferido é de 4h.

Recomendações da OMS sobre os 
Repelentes .



Quais formulações?

Qual a melhor?

Qual a importância da Reologia?

Repelentes - Formulações



Repelente Off! Family Locao
Repelente Hidratante Huggies Turma da Mônica

Repelente Johnson`s Baby Loção Antimosquito

Repelente Repelex Family Care Aerosol

Citronela

http://www.netfarma.com.br/busca.asp?PalavraChave
=Repelente%20de%20Insetos&gclid=CN2Aoan1jMsCF QUGkQodlEAKoQ

http://www.netfarma.com.br/busca.asp?PalavraChave


Reologia:

Ciência que estuda a deformação e o escoamento 
de corpos sólidos ou fluídos (gases e líquidos)

Viscosidade: 

É a propriedade física que caracteriza a resistência 
de uma substância (parte da reologia)

Tensão de cisalhamento:

Força de espalhar um produto

Repelentes - Formulações



As plantas compõem rica fonte de pesquisa e muitos
dos exemplares estudados mostraram-se promissores.

No entanto, para a inserção definitiva e segura de
produtos botânicos no mercado de repelentes,
estudos sobre mecanismos de ação, fitotoxidade,
eficácia e a real segurança a mamíferos e
vertebrados, entre outros assuntos, ainda são
necessários.

Considerações Finais: Plantas aromáticas



As substâncias sintéticas ocupam um lugar de
destaque nas formulações de repelentes
possibilitando maiores recursos e a preferência de uso
se deve aos seguintes fatores:

• Razões econômicas;

• Dificuldades na continuidade na obtenção das plantas 
produtoras;

• Interesse na obtenção de novos componentes de ação de
repelência e proteção da pele contra os insetos.

Considerações Finais: Substâncias Sintéticas



• Novo potencial de crescimento.

• Alavanca para demanda adicional.

• Abertura de novos segmentos de mercado.

• Tendência de cuidado e proteção ao usuário.

• Estudos e desenvolvimento de novas moléculas de
ação repelente se faz cada vez mais necessário,
devido a possibilidade de escassez das matérias
primas de ação repelente, com o objetivo de evitar
a proliferação das varias doenças associadas aos
vetores transmissores.

Considerações Finais: Substâncias Sintéticas



Perguntas?



João Paulo Correia Gomes, 
Especialista em Entomologia, MSc

joaopaulo@usp.br

MUITO OBRIGADO!!!

“A melhor maneira de evitar os focos do mosquito
Aedes aegypti e, consequentemente, combater a 
dengue, a chikungunya e a zika, ainda é a prevenção” 

ANVISA


