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f 5 
Analisa-se o fundamento que origina a 

resistência nos ectoparasitos, dando-se ênfase ao 
Boophilus microplus e Haematobia irritans para 
América. Estabelece-se três categorias de manejo 
(Moderação. Saturação e Ataque Múltiplo). Enfatiza- 
se a necessidade de orientar os trabalhos científicos 
e de cainpo no sentido, de retardar os genes resistentes 
dos carrapatos, conjugando o tratamento químico com 
o controle biológico, vacinas anticarrapato, medidas 
não químicas, introd~ição de animais resistentes e seu 
cruzainento, eliiíziitação dos animais mais susceptíveis 
do rebanho e tratamento a base do limiar de parasitos, 
segundo orientações do MIP (Manejo Iiztegrudo de 
Pragas). 

\ J 

Desde alguns anos temos estudado, em Cuba e no Brasil, 
os pontos essenciais do problema de resistência de parasitos, 
dentro das características demanejo de bovinos. Está implícito 
neste enfoque a necessidade do diagnóstico e registro adequado 
das áreas com resisttncia? assim como a utilização de medidas 
de manejo contra os ectoparasitas. desenvolvidas na Estação 
Experimental de Parasitologia de Cuba e no Laboratório de 
Parasitologia do Instituto de Pesquisas Veterinárias "Desidério 
Finamor", Eldorado do SulIRS - Brasil: e aplicadas em 
algumas fazendas de criação de bovinos do município de 
AlegreteIRS. onde ocorrem alguns dos casos mais graves de 
quimiorresistência de carrapatos no Brasil. 

Para o produtor primário ou usuário, resistência significa 
perda parcial ou total do controle de parasitos internos ou 
externos? independentemente dos fenômenos ambientais, 
genéticos e de manejo, que geralmente não são considerados 
integralmente pelos produtores primários e por alguns 
profissionais. 

Como sabemos, a resistência não evolui na mesma 
velocidade em todos os organismos que se submetem à pressão 
de seleção. Em alguns, pode se desenvolver rapidamente ou 
lentamente, ou ainda não se desenvolver em outros. Dentro 
da mesma espécie, desenvolve-se mais rapidamente em 
dependência ao tipo de população. Muitos fatores e categorias 
genéticas não estão sob controle do homem e. pela importância 
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de alguns deles, não são determinados até que a resistência 
finalmente se expresse. Somente então é que podemos obter 
alguma idéia próxima da frequência inicial de alelos que 
conferem resistência. Tampouco é possível medir a dominância 
até que não isolemos estes alelos e efetuemos os cruzamentos 
apropriados. 

Por outro lado, outros fatores que influenciam na 
evolução da resistência encontram-se sob controle do homem, 
especialmente os que estão relacionados ao tempo, doses de 
aplicação, concentração, número de tratamento e formulação 
dos inseticidas (fatores operacionais). 

O problema consiste em identificar e determinar a melhor 
fonna de manipular a resistência dentro do contexto das 
restrições genéticas e biológicaslecológicas existentes. com o 
objetivo de retardar sua evolução. 

O abuso sistemático do uso de inseticidas. às vezes não 
intencional, é responsável por alguns dos graves problemas 
que o ser humano tem atualmente, e continuará tendo com o 
meio ambiente. 

Devido ao fato de que a resistência a inseticidas tem se 
tornado um problema sério nos últimos anos, está muito claro 
que somente a troca de um inseticida. quando o que está sendo 
usado é ineficiente, não é a decisão mais adequada. O manejo 
integrado, o qual envolve quase sempre algum uso de 
praguicida, é atualmente considerado como uma estratégia 
essencial. O reconhecimento e a manipulação dos fatores que 
podem retardar a evolução da resistência deve ser uma parte 
integral desses programas de manejo. Torna-se assim muito 
importante, para o controle de ectoparasitos, ter bem definidos 
os períodos entre aplicações, o momento da dinâmica 
populacional na região, manejo segundo o limiar de carrapatos 
ou moscas, eliminação de animais mais infectados (multi- 
plicadores. cruzamentos e raças resistentes). 

Destaca-se que a persistência ambienta1 de pesticidas e 
as deficientes práticas d e  aplicação são fatores que 
incrementam os genes resistentes na população. 

Visto que os casos de resistência estão aumentando, e a 
quantidade de inseticidas e acaricidas no mercado decresce, é 
oportuno e inteligente assinalar que o combate químico, como 
se pratica na atualidade, não é sustentável nesta época de 
resistência aos inseticidas e acaricidas. Devemos levar em 
conta que, desde a introdução de formulações com arsênico 
até os piretróides e lactonas macrocíclicas, os carrapatos vêm 
desenvolvendo potentes enzimas que desnaturam as diferentes 
substâncias ativas. Por tal razão, é necessário conhecer melhor 
os detalhes da quimiorresistência, para eventualmente manejá- 
Ia melhor. As aplicações por aspersão, fumigação, imersão. 
pour-on, aplicações injetáveis programadas em intervalos 
frequentes e, no pior dos casos, utilizar bolus de liberação 
contínua em ruminantes e aplicações de formulações 
sistemáticas com alta persistência no organismo, provocam 
um efeito profundo na composição genética da população 
exposta. 

Este trabalho resume, em parte, investigações, critérios 
e recomendações atuais que estão sendo abordadas por 
especialistas em diversas espécies de parasitos internos, 
carrapatos e moscas de importância veterinária, pragas vegetais 
e em saúde pública; e tenta integrar um enfoque global sobre 

o problema de resistência dentro dos conhecimentos atuais 
disponíveis, com ênfase maior em ectoparasitos de interesse 
médico veterinário e pecuário, com o objetivo de retardar a 
resistência em especial de Boophilus nlicroplus e Haetízatobia 
irritam em nosso continente. de forma a prolongar a vida útil 
dos produtos e obter um melhor controle sobre a relação custo- 
benefício para o produtor. 

CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

Abuso de pesticidas: Consiste na aplicação de um 
pesticida sem o correspondente cumprimento das doses e 
requisitos recomendados pelo laboratório produtor. Por outra 
parte, o abuso também implica práticas incorretas, tais como 
formulações caseiras, elaboradas por pecuaristas, agricultores 
ou pessoas ieigas. 

Adulticida: Substância química que seletivamente 
provoca mortes no estágio adulto do ciclo parasitário. 

Biótico: Inimigos naturais. 
Controle de praga: Entende-se por todo agente ou 

sistema não necessariamente letal, que evita ou diminui a 
proliferação de parasitos ou pragas em uma área, podendo ser 
este controle natural ou artificial. 

Controle biológico: É a utilização de inimigos naturais 
contra uma praga ou parasitos (predadores, parasitóides ou 
patógenos) para se manter a infestação sob níveis econômicos. 
Isto pode ser alcançado deixando-se áreas de reserva para que 
os inimigos naturais se apresentem em todos os estágios dos 
insetos. 

Ecossistema: É um sistema formado pela interação de 
uma comunidade de organismos ou indivíduos com o seu meio. 

Erradicação: Eliminação de pragas elou parasitos 
vindos de algum lugar. É uma tarefa muito difícil e onerosa. 
que deve ser assumida pelos governos, mas que pode ser 
alcançada em algum prazo em fazendas ou territórios. 

Exclusão: Objetivo de se evitar o ingresso de uma praga 
ou parasitos num lugar, região ou país, incluindo medidas de 
quarentena, etc. 

Ingrediente ativo ou substância ativa: é a substância 
responsável pelo efeito biológico do praguicida. em alguns 
casos pode-se ter dois ou mais efeitos e. geralmente. obtém- 
se o mesmo tipo de ação. Apresentam-se em diferentes tipos 
de formulações. 

Larvicida: Substância química que atua matando larvas 
de parasitos mediante diferentes mecanismos de ação. 

Limiar econômico: É a densidade de população de uma 
praga ou agente etiológico, na qual as medidas de controle 
deveriam ser aplicadas para prevenir que seu incremento 
alcance o nível de dano econômico considerável. 

Manejo integrado de pragas (MIP): É o sistema pelo 
qual se busca reduzir significativamente uma população. neste 
caso de ectoparasitos. com um nível de controle completo. 
Este combate químico tem que ser parte integral de um 
conjunto de ações e práticas preventivas e corretivas do meio 
ambiente incluindo a introdução de controles biológicos c 
biotecnológicos, raças de cruzamentos resistentes, etc. 

Manejo da resistência: É a contenção da frequência 
de genes de resistência abaixo de um limite aceitável. Pode- 
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se obter escolhendo estrategicamente o inseticida, doses, modo 
de aplicação e a frequência do uso. As estratégias para evitar 
resistência referem-se aos mecanismos de resistência em cada 
indivíduo, e a dinâmica da resistência em populações. 

Migração: Movimentos de  indivíduos de  uma 
população para outra, podendo alterar as frequências alélicas 
da nova população. 

Nível de dano econômico: É a menor densidade em 
uma população, de uma praga ou agente etiológico que poderia 
causar dano econômico. Neste caso, a menor densidade de 
população faz com que o custo-benefício da atividade 
operacional seja igual. 

Predadores: Mamíferos, aves, répteis, anfíbios, insetos 
e aracnídeos. 

Resíduo: Constituído pela quantidade de compostos, 
radicais ou elementos químicos de forma livre ou não, nos 
tecidos animal, vegetal ou humano. 

Resistência: Oposição à ação de uma força. Ação dos 
microorganismos ectoparasitos ou outro agente biológico 
frente a substâncias químicas, mediante a produção de enzimas 
inibjdoras ou detoxificadoras, etc. 

Resistência a inseticidas, acaricidas e anti-helmín- 
ticos: Tem uma origem genético-bioquímica definida como 
um aumento significativo dos indivíduos de uma população 
de parasitos capazes de tolerar doses de droga(s) que tenham 
provado ser letais para a maioria dos indivíduos da mesma 
espécie, existindo graus ou variantes que às vezes não são 
facilmente detectáveis em condições de campo. 

Resistência colateral: Estabelece-se quando a 
resistência a um produto é o resultado da seleção de outro 
produto com o mesmo modo de ação. 

Resistência cruzada: Apresenta-se em dois ou mais 
produtos quimicamente iguais com o mesmo mecanismo de 
ação. 

Resistência estável: Permanente, que não se elimina 
facilmente, duradoura. 

Resistência instável: Que é eliminada, controlada e 
regressa com o tempo. 

Resistência múltipla: Define-se quando a resistência é 
3 resultado da seleção de outra droga, de outro produto, com 
modo de ação diferente. 

Reversão de resistência: Consiste na diminuição dos 
:ndivíduos resistentes dentro de uma população a qual se evitou 
zrsssionar com o agente químico causador de sua seleção, no 
2ntanto ao ter origem genética volta a ser novamente presio- 
-.ido como é o caso de algns organofosforados, 

DESENVOLVIMENTO OU EVOLUÇÃO DA 
RESISTENCIA 

Georghiou (1986), relatou que, enquanto a presença da 
-:.istência era um fenômeno raro durante a metade da década 
. . i 950: aumentou na década de 1980, mantendo-se assim 
. 2 atualidade. Cordovés (1998). em trabalhos desenvolvidos 
- 3rasil desde 1996, em mais de 105 cepas de campo testadas, 
- 1 :ncontrou cepas de carrapatos com 100% de sensibilidade 
-. - :s aos acaricidas clássicos (organofosforados, carbamatos, 
.- dinas. piretróides) o que indica a diminuição gradual de 

genes sensíveis no carrapato Boophi1:ls v!rcro,n!its. que vem 
apresentando-se em criações do Rio Grande do Sul. SIinas 
Gerais e Vale do Paraíba (São Paulo). 

A aparição de resistência constitui-ss no prs;? a ~ s g x  
pela utilização de produtos químicos e. na realids2e. í 2% 
fenomeno complexo onde a genética, a ecologia parasirá+ : 
o manejo desempenham um papel importante. 

Dentro de qualquer ecossistema integrado por para si ti.^. 
cxistem duas subpopulaçóes (Nari c Cardoso, 19871. Crnz 
delas se encontra em crescimento na sua fase parasitária. r 2 
outra é a que se mantém em estado livre. Ambas s u b p o p u l a ~ ~ ~  
são interdependentes e conectadas através de taxas de 
contaminação e de adaptação ao rebanho. 

As subpopulações de vida livre (ovos, larvas, pupas, etc I 
não são diretainente afetadas pela aplicação de inseticidas. 
acaricidas ou anti-helmínticos, pelo que se diz que se 
encontram em "refúgio" (Waller, 1985). Isto ocorre sempre 
independente da composição genotípica da subpopulação e 
da existência, inicialmente. de indivíduos com baixa 
frequência. capazes de resistir a níveis mais altos de produtos 
químicos (etapa de estabelecimento). 

Muitos indivíduos em estado livre, podem se perder 
como conseqüência de condições ambientais (raios, sol, calor, 
pouca umidade. predadores ou simplesmente, porque não 
tiveram êxito com o hóspede bovino, etc). Uma vez no animal, 
os indivíduos quimiorresistentes estarão também sujeitos à 
perdas provocadas pelas defesas imunológicas do próprio 
hospedeiro ou pela barreira imposta pelos hospedeiros 
inespecíficos. 

Finalmente, somente aqueles indivíduos que tenham sido 
pressionados com agentes químicos e que tenham obtido êxito 
na sua fase parasitária. terão relevância epizootiológica. Desta 
maneira, produzirão novas gerações que incrementarão a 
frequência de indivíduos resistentes (etapa de desenvolvi- 
mento). 

É muito importante considerar a resistência como um 
fenômeno de população, mais que de indivíduos, embora 
dentro da população de indivíduos resistentes possam se 
encontrar indivíduos sensíveis. Isto significa que, quando a 
população em "refúgio" é pequena, o uso de produtos químicos 
pode levar a uma rápida seleção de resistência e, ao contrário, 
quando a população em "refúgio" é grande, a seleção para a 
resistência é menor, de maneira que os indivíduos suscetíveis 
produzirão um efeito de diluição. 

Para compreender as implicações práticas que tem o 
tamanho de uma subpopulação em "refúgio", devemos saber 
que: 

a) Uma grande subpopulação, permite maior probabi- 
lidade de aumentar a taxa de mutação de genes de re- 
sistência. Seu grande tamanho também pode aumen- 
tar a emergência do fenômeno (efeito de diluição). 

b) Uma sub-população pequena reduz a probabilida- 
de de produzir mutações genéticas ou de encontrar 
genes já existentes determinantes de resistência. 
sempre que sua origem não seja consequência 2- 
aplicação sistemática de produtos químicos. O ~ ; x s -  
no tamanho aumentará a preis9o de 5::s;i- :r-: 



resistência, cada vez que se incrementar a população 
de agentes químicos. 

O tipo de evolução genética que segue a quimiorresis- 
tência indica que, para um número importante de drogas, seria 
poligênico e para outro, monogênico. No caso de ser poligê- 
nica, a evolução é mais gradual e lenta, ao mesmo tempo que 
a determinada por um só gene a seleção é brusca e de aparição 
mais rápida. A situação relativa das duas subpopulações dentro 
e fora dos animais também é importante. Ambas subpopu- 
lações são dinâmicas e variam qualitativa e quantitativamente 
em sucessivas estações e sucessivos anos. Quando ambas sub- 
populações se incrementam, de forma que o emprego de 
agentes químicos se faça ineficiente, estabelece-se a etapa de 
emergência. 

Estudos para determinar se as diferentes quimiorre- 
sistências iniciadas por ectoparasitos ou parasitos em geral, 
frente à pressão química, são mono ou poligênicas, são estudos 
atuais, devido a grande variedade de drogas empregadas em 
nosso país. Dentro do grupo de lactonas macrocíclicas. em 
Haeinotzchus para ovinos, a resistência às avermectinas é do 
tipo monogênico, sendo, no entanto, poligênico para as 
milbemicinas. 

A emergência da resistência a produtos químicos não 
depende somente da população de indivíduos sobreviventes 
aos tratamentos, mas também ao tamanho e composição das 
populações em "refúgio" (suscetíveis). 

A influência da frequência de tratamentos químicos está 
amplamente demonstrada.  Isto não significa que as 
dosificações induzam mutações, mas que sua ação repetida 
no tempo facilita a sobrevivência de indivíduos resistentes ao 
aumento do fator de resistência. 

É importante saber que, devido às próprias características 
das populações de parasitos em "refúgio", é praticamente 
impossível termos certeza de que erradicamos uma deter- 
minada cepa resistente. Como conseqüência prática desta 
situação, podemos esperar reversão (ou reversão negativa), e 
não podemos garantir que, se utilizarmos a droga novamente, 
não teremos novamente problemas de resistência (inclusive 
com uma taxa inicial superior). 

Os conhecimentos atuais sobre a evolução e dinâmica 
da resistência aos agentes químicos, indicam que o caminho 
menos perigoso para a prevenir e controlar a resistência é o 
emprego de métodos integrados de controle (manejo, drogas 
de difercntes moderações, controle biológico, introdução de 
raças resistentes a parasitos, etc) baseados na situação 
epizootiológica de cada propriedade, região ou país. 

Como a resistência dos artrópodes é um fenômeno que 
tem bases genéticas. a busca de soluções ao problema da 
resistência a inseticidas e acaricidas deve ser através de 
critérios dentro da genética populacional. 

Se partirmos do critério que a resistência é monofatorial, 
ou seja, que está ligada a um único gene (Conway & Comins, 
1979), podem existir três tipos de combinações genéticas em 
uma população: 

Homozigotos suscetíveis (SS): presentes muito fre- 
quentemente naquelas populações onde um determinado 
produto químico nunca foi empregado. 

Heterozigotos suscetíveis-resistentes (SR): precisa-se 
saber se o gene resistente é dominante ou não. A resis- 
tência é totalrncnte dominante se o grau de resistência 
do híbrido for igual à resistência do homozigoto resis- 
tente, e é totalmente recessiva, se o nível de susceptibili- 
dade do híbrido for igual ao do homozigoto suscelível 
(Stone, 1972). Aceita-sc que ocorre resistência incom- 
pleta quando o heterozigoto apresenta uma resistência 
intermediária. 

Homozigoto resistente (RR): apresenta-se em alta fre- 
quência, quando existe alta pressão seletiva. Seu retorno 
ao estado de susceptibilidade implica na presença de 
heterozigotos ou homozigotos susceptíveis. 

Considera-se que a resistência em uma população 
acontece através de uma série de etapas (Riddles e Nolan. 
1986). A primeira ocorre com anterioridade ao uso do 
pesticida. o gene mutante apresenta-se em uma ocorrência 
eventual ,  que não leva vantagem e que poderia ser 
provavelmente oposto ao que se deseja. Na segunda etapa, o 
uso do pesticida seleciona os genes mutantes, os quais sáo 
vantajosos para o artrópode. Nesta fase, a eficácia do controle 
não se reduz apreciavelmente. Os homozigotos resistentes são 
escassos e a seleção acontece mais rapidamente se os 
heterozigotos apresentarem dominância parcial. do que se 
forem reccssivos. Nesta etapa devemos estabelecer as medidas 
corretivas de manejo. A terceira etapa caracteriza-se pela crise 
da baixa eficácia do produto, que talvez tenha que ser 
empregado em doses maiores. durante um certo tempo, e 
posteriormente ser abandonado. Esta terceira etapa geralmente 
termina sem permitir medidas para sua correção. A quarta etapa 
acontece quando o produto químico é abandonado. 

A possível perda de resistência, ou regressão ao estado 
de heterozigose. será de interesse com relação à reutilização 
de  acaricidas, e dependerá do vigor e características 
competitivas dos homozigotos resistentes com relação a 
heterozigotos c homozigotos susceptíveis em condições de 
seleção natural. Este processo será muito lento enquanto 
houver ausência de imigração de indivíduos susceptíveis. Stone 
(1972), encontrou, em uma cepa de carrapato resistente ao 
DDT, 100% de homozigotos resistentes. Depois de suspender 
a pressão química necessita-se de três gerações posteriores 
para revertê-la a 55%. 

A frequência de indivíduos resistentes aumenta de 
maneira progressiva, e o inseticida, nestas ocasiões, perde sua 
efetividade biológica, por isso é necessário compreender que 
"abuso" é o emprego de tratamento inadequado, e que os genes 
de suscetibilidade constituem um recurso que devemos 
conservar. Do contrário a "Era da Resistência aos Inseticidas 
e Acaricidas" será gravemente inevitável, em nosso universo. 

A diferença da evolução dos caracteres morfológicos, 
os quais requerem talvez milhares de anos de seleção, e a 
resistência a inseticidas e acaricidas evoluciona de forina 
relativamente rápida. e constitui primeiramente um fenômeno 
bioquírnico-genético. Baseia-se na seleção de gcnes que 
codificam enzimas envolvidas no metabolismo de inseticidas, 
ou Ihes conferem insensibilidade. 
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