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O atual cenário epidemiológico brasileiro caracterizado pela circulação 
simultânea de dengue, chikungunya e zika, doenças de transmissão vetorial, 
deixa claro a necessidade de intensificar o controle de Aedes aegypti, espécie 
implicada nos ciclos de transmissão destas arboviroses. No Programa Nacional 
de Controle da Dengue (PNCD), o tratamento dos criadouros das formas 
jovens (larvas/pupas) do mosquito, representados pelos grandes reservatórios 
de água, tem sido a principal ação em muitas localidades. O inseticida químico 
utilizado para este fim, desde 2014, é o pyriproxyfen, um composto análogo ao 
hormônio juvenil dos insetos. Este inseticida atua no sistema endócrino, 
retardando a metamorfose e levando o inseto à morte ainda na fase jovem. 
Alguns relatos sugerem que tais compostos também podem ter efeito deletério 
sobre os ovos. Assim, neste trabalho, foi investigado o potencial do 
pyriproxyfen em impedir também o desenvolvimento embrionário de A. aegypti. 
Para isto, ovos da colônia de laboratório A. aegypti-RecLab, com períodos de 
embriogênese de 24 e 48 horas foram submergidos em água tratada com o 
produto comercial, SUMILARV 0,5®, na dosagem preconizada para tratamento 
dos criadouros em campo, 2mg/L. Foram analisadas duas réplicas, contendo 
90 ovos para cada período, juntamente com um grupo controle, exposto 
apenas à água. A taxa de eclosão das larvas foi acompanhada diariamente 
para todos os grupos. Os resultados revelaram que cerca de 90% das larvas 
eclodiram em todos os grupos, até o final do quinto dia de exposição ao 
produto. Esta resposta sugere que o composto não apresenta atividade ovicida 
ou que tal atividade só ocorre quando o contato com o produto se dá antes de 
24h da formação e enrijecimento do córion do ovo. 
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