Um Avanço
na Gestão da Resistência
SumiShield™ 50WG é um
produto de pulverização residual
de interiores (IRS, do inglês
“Indoor Residual Spray”) que
possui um novo modo de ação
pelo ingrediente ativo.
SumiShield 50WG proporciona
um excelente controle dos
mosquitos responsáveis pela
transmissão da malária e é
especialmente útil quando
utilizado em estratégias de gestão
da resistência a inseticidas.
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Introdução e Contexto

Há uma longa história de uso de Pulverização Residual Interna
(IRS) para controle da malária e tem se mostrado muito
eficaz em muitos países; no entanto, a utilidade da IRS está
sob ameaça devido ao aumento da resistência a todas as 4
classes de inseticidas e aos muitos produtos que os contêm.
Há muito tempo existe a necessidade de um novo modo de
ação (MoA) e nada foi apresentado por mais de 40 anos,
resultando no uso contínuo de ingredientes ativos antigos
como o DDT, que apresenta muitos riscos ao meio ambiente.
A resistência a inseticidas está aumentando em muitas
partes do mundo, então há uma grande necessidade de um
inseticida com um novo MoA e um que possa ser usado em
programas de gestão de resistência e rotação de ingredientes
ativos.
A Sumitomo Chemical pesquisou seu portfólio de ingredientes
ativos e identificou o neonicotinóide clotianidina como um i
nseticida com bom potencial para uso em IRS contra vetores
da malária. Testes de laboratório e de campo mostraram-se
muito promissores, Levando a Sumitomo a submeter o
SumiShield 50WG ao sistema de Pré-Qualificação
(anteriormente WHOPES*) para avaliação e recomendação.
*Esquema de Avaliação de Pesticidas da Organização Mundial de Saúde

Devido ao aumento da resistência aos inseticidas
existentes, há uma grande necessidade de um
inseticida com um novo modo de ação. O SumiShield
50WG atende a essa necessidade.

Avanço: Não houve novo modo de ação do produto IRS em mais de 40 anos.
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Conceito de Produto
A Sumitomo Chemical desenvolveu um novo modo de ação
para Pulverização Residual Interna (IRS) que é eficaz contra
muitos mosquitos que já desenvolveram resistência a uma ou
mais das principais classes de inseticidas atualmente
disponíveis para a IRS.

A resistência a inseticidas nos vetores da malária é
uma das principais questões que preocupam os
interessados hoje em dia.

Principais Recursos e Benefícios
• Novo modo de ação química para Pulverização Residual
Interna (IRS).
• Um avanço para programas de gestão de resistência.
• Contém um único modo de ação química, permitindo
flexibilidade de uso em estratégias rotativas de IRS, ou em
combinação com Mosquiteiros a base de piretroides.
• Até 8 meses de atividade foi mostrada em condições de campo.
• Formulação não repelente comparada com produtos de IRS
baseados em piretroide e DDT.
• Pré-qualificado pela Organização Mundial da Saúde
(anteriormente WHOPES).

• Aumenta gradualmente a eficácia da morte
• Inodoro.
• Facilmente diluível em água.
• Sachês de fácil manuseio.
• Fácil de transportar:
- um sachê de 150g por tanque
- 60 sachês por caixa.

O SumiShield 50WG é inodoro, tem baixa
toxicidade, dilui facilmente em água e é fácil
de transportar. O novo modo de ação faz com
que seja um avanço para os programas de
gestão de resistência.

SumiShield 50WG atende às necessidades de mudança dos programas de IRS de hoje.
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Instruções de Uso

Aceitação do
Consumidor
Durante os testes em escala da aldeia na Costa do
A calibração é conduzida da seguinte forma:

Marfim, foi realizada uma pesquisa de experiências
de uso doméstico do Pirimifós-metílico 300CS em

Pulverizadores com CFV 1,5 bar
Encha o pulverizador com 7,5L de água. Pressurize
a 4 bar (58psi). Pulverize em uma proveta para
exatamente 1 minuto. Isso deve entregar 550-570ml.

comparação com o SumiShield 50WG.
Não houve praticamente nenhum odor detectado após
as aplicações do SumiShield 50WG, o que resultou em

Instruções de mistura
• Encha o pulverizador com metade do volume
necessário de água limpa ou filtrada. A quantidade
de água depende se o pulverizador está equipado
com um dispositivo regulador de pressão ajustado a
1,5 bar (CFV vermelho*).
• Rasgue ou corte a extremidade aberta do sachê e 		
coloque todo o conteúdo diretamente no tanque de
pulverização.
• Aplique o pulverizador com o volume necessário de
água limpa ou filtrada.
• Feche o pulverizador, pressurize e misture inverten		
do o tanque de pulverização várias vezes antes de
pulverizar.
Taxas de aplicação e método
A dose alvo do SumiShield 50WG é de 300 mg ia/m².
O produto deve ser aplicado com um pulverizador que
atenda as especificações da OMS e deve ser equipado
com um bico Nº 8002E. Recomenda-se a utilização
de pulverizadores equipados com um CFV vermelho,
no entanto, as instruções abaixo também abrangem
os que não possuem. O bico de pulverização deve ser
mantido a 45 cm da superfície a ser pulverizada para
dar uma largura de faixa de 70 cm.
Uma área de 19 m² deve ser coberta em um minuto.
Recomenda-se que os pulverizadores sejam calibrados
antes do uso para garantir que estejam entregando a
taxa de fluxo correta.

pessoas que aceitaram mais prontamente que este

Pulverizadores sem CFV 1,5 bar
Encha o pulverizador com 10L de água. Pressurize
a 4 bar (58psi). Pulverize em uma proveta para
exatamente 1 minuto. Isso deve entregar 760-790ml.
Aplicação de produto usando um pulverizador equipado com um CFV vermelho
Dilua um sachê de 150 g de SumiShield 50WG em 7,5
litros de água e aplique em superfície da parede de
250 m².
Pressurize o pulverizador a 4 bar (58 psi). Durante
a pulverização, a válvula cortará a pulverização se
a pressão cair abaixo de 1,5 bar, se isso acontecer,
re-pressurize o pulverizador.
Aplicação de produto usando um pulverizador sem
CFV vermelho
Dilua um sachê de 150 g de SumiShield 50WG em 10
litros de água e aplique em superfície da parede de
250 m².
Pressurize o pulverizador a 4 bar (58 psi). Durante a
pulverização, não deixe a pressão cair abaixo de 1,6
bar (25 psi).
Para obter informações adicionais sobre os métodos
de aplicação, consulte o Manual de Pulverização
Residual Interna (segunda edição) de 2015 da OMS.

produto fosse pulverizado em suas casas. No entanto,
houve uma aversão significativa ao odor do Pirimifós-

Figure Aa pulverização de casas, o que poderia
-metílico após
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Manuseio
Uso somente em áreas bem ventiladas.
Lave bem as mãos com sabão e água após o
manuseio e antes de comer, beber, fumar.
Use proteção para os olhos, máscara de spray e
luvas a cada uso.
Use roupas de proteção adequadas (macacões)
e botas de borracha ao manusear ou pulverizar o
produto.
Recomendações de Armazenamento
• Mantenha fora do alcance de crianças.
• Mantenha afastado de alimentos, bebidas e rações.
• Guarde somente nos sachês originais em um lugar
seguro a temperaturas que não excedam 35˚C.
• O inseticida diluído nunca deve ser armazenado, 		
mesmo durante a noite; uma nova diluição deve 		
ser preparada conforme necessário.

% de resposta dos pr% Home owner
% Home ownerdas
response
responseoprietários
casas

O SumiShield 50WG foi desenvolvido para Pulverização Residual Interna (IRS) e pode ser pulverizado no
interior de casas e residências em paredes e outras
superfícies que servem como locais de descanso para
mosquitos.
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Figura A: Costa do Marfim - pesquisa de preferência de
proprietário de SumiShield 50WG e Pirimifós-metílico CS

Especificações técnicas
Ingrediente ativo: clothianidin
Outros ingredientes:
Total:

50% (w/w)
50%
100%

Primeiros Socorros
Em caso de contacto com a pele, lavar imediatamente
com água limpa em abundância. Em caso de contacto
com os olhos, lavar imediatamente, com cuidado,
com água limpa em abundância. Se for necessário
conselho médico, tenha em mãos o recipiente ou
rótulo do produto.

Nitroguanidina (neonicotinóide)
IRAC MoA Grupo: 4A Neonicotinoids
IUPAC: (E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidine

* Válvula de fluxo de controle
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Fig. 4
India — Residual efficacy in weeks that >80%
mortality was achieved in WHO cone bioassays vs. lab
strain An. culicifacies

Eficácia Biológica

25

Figura 1: Tanzânia - Eficácia comparativa em bioensaios de
cone da OMS vs. Anopheles gambiae (Cada ponto de dados
representa a média da mortalidade combinada total ao longo de
8 meses).
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Fig. 2
Tanzania — Efficacy of Pirimiphos-methyl CS and
SumiShield 50WG in WHO cone tests on mud baked
bricks 8 months after spraying.
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Nos ensaios de Fase III do WHOPES conduzidos na Tanzânia, a
eficácia do SumiShield 50WG foi comparada ao Pirimifós-metílico
CS em casas usando os testes de cone da OMS. A contagem de
mortalidade em diferentes momentos pós-exposição foi combinada
e a média foi de 8 meses.
A Fig. 1 mostra os dados 8 meses pós-pulverização que demonstram que o SumiShield 50WG superou o Pirimifós-metílico CS e teve
melhor mortalidade mesmo aos 8 meses pós-tratamento.

Figura 2: Tanzânia - Eficácia do Pirimifós-metílico CS e do
SumiShield 50WG em testes de cone da OMS em tijolos de barro
cozido 8 meses após a pulverização.
Nos ensaios de Fase III do WHOPES, o desempenho residual do
SumiShield 50WG na Tanzânia em tijolos de barro cozidos foi comparado ao Pirimifós-metílico CS utilizando o teste do cone da OMS.
A Fig. 2 mostra a mortalidade do mosquito aos 8 meses pós-pulverização ao longo do tempo contra ambas as estirpes An. gambiae
suscetível e a An. arabiensis resistente. O SumiShield 50WG superou
significativamente o Pirimifós-metílico CS contra ambas as estirpes
do mosquito.
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Fig. 3
Benin — Mortality of free flying wild pyrethroid
resistant An. gambiae in experimental huts
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Figura 3: Benin - Mortalidade da livre resistência a piretroides
selvagens A. gambiae e m cabanas experimentais
Ensaios foram conduzidos em Benin pelo Centro de Pesquisas
Entomológicas de Cotonou (CREC) que avaliaram o SumiShield
50WG contra Deltamethrin WG em cabanas experimentais contra
An.gambiae selvagens voadores que eram resistentes a piretroides.
A mortalidade às 120 horas após a exposição foi registrada todos os
meses até 8 meses.
A Fig. 3 mostra que o SumiShield 50WG superou significativamente
o produto à base de deltametrina e ainda deu 81% de mortalidade
aos 8 meses em comparação com 11% de mortalidade para a deltametrina. Neste exemplo SumiShield 50WG realizado contra resistente a piretroide selvagem An. gambiae.

Figura 5: Atividade residual de SumiShield 50WG e
Pirimifós-metílico CS em bioensaios de cone da OMS contra
An. culicifacies
O NIMR da Índia também realizou testes de Fase III do WHOPES. A Fig. 5 mostra
uma comparação de SumiShield 50WG vs. Pirimifós-metílico CS no campo usando
bioensaios de cone da OMS contra An. culicifacies. O SumiShield 50WG apresentou
novamente melhores resultados que o Pirimifós-metílico CS e foi eficaz pelo menos
6 meses após a pulverização.

Figura 6: Efeito de baixas doses de SumiShield 50WG na
mortalidade e na inibição da alimentação de sangue de An.
gambiae 24 horas após a exposição a depósitos subletais
em placas de cimento
A pergunta é frequentemente feita: “Se os mosquitos demorarem um pouco mais
para morrer, eles ainda se alimentarão de sangue?” ou “Como a dose de inseticida
cai abaixo da taxa de aplicação desejada, os mosquitos podem se alimentar de sangue?” em estudos conduzidos no Laboratório de Pesquisa em Ciências da Saúde e
Culturas (HCRL) no Japão utilizando SumiShield 50WG mesmo com 50 mg ia/m²
(1/6 da dose-alvo), a alimentação sanguínea foi totalmente inibida e quase todos
esses mosquitos morreram posteriormente. Este efeito foi muito semelhante se
os mosquitos eram resistentes a insecticidas ou não. Mesmo com 25 mg i m², a
maioria da alimentação sanguínea é inibida.

Figura 7: Irritação de contato de depósitos de inseticida.
Número de decolagens em três minutos (An. Gambiae
suscetível)
Um dos atributos mais importantes para qualquer produto de IRS é a não-irritabilidade (repelência), de modo que os mosquitos, sem o saber, descansem em uma
superfície tratada o máximo de tempo possível e, portanto, tomem uma dose letal.
Alguns inseticidas como a deltametrina possuem uma alta repelência de contato,
o que não é ideal para uma IRS. Portanto, a Sumitomo decidiu desenvolver o SumiShield 50WG como um único produto ativo, pois a clotianidina não é repelente.
Isto é claramente mostrado nos testes de irritação de contato (Fig. 7). Os mosquitos foram expostos a doses padrão de quatro produtos e o número de decolagens
registradas durante 3 minutos. Os resultados mostram que o SumiShield 50WG tem
uma irritação de contato muito baixa para mosquitos e deltametrina o mais alto.
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Os ensaios do WHOPES de Fase II foram conduzidos pelo Instituto Nacional de
Pesquisa da Malária (NIMR) na Índia. A Fig. 4 mostra o número de semanas que
quatro produtos de IRS conseguiram alcançar >80% de mortalidade em 120
horas após a exposição de An. culicifacies em duas superfícies (cimento e lama).
SumiShield 50WG foi superior a todos os outros três produtos de IRS comumente
usados e ofereceu ao menos 80% de morte por pelo menos 25 semanas.
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Tanzania — Comparative efficacy in WHO cone bioassays
vs. An. gambiae (Each data point represents total
combined mortality averaged over 8 months).
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Figura 4: Índia - eficácia residual em semanas que a
mortalidade >80% foi alcançada em bioensaios de cone da
OMS vs. estirpe de laboratório An. culicifacies
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Informaçãoes sobre Toxicidade
“A introdução de novos produtos de IRS, como o
SumiShield 50WG, tem sido um divisor de águas, permitindo
que muitos países comecem a implementar a rotação da IRS”
David McGuire, diretor de programa do IVCC* para o projeto NgenIRS

Toxicidade em mamíferos
Oral aguda LD50:
Irritação na pele:
Irritação ocular:
Inalação LC50 (4h):

3900 mg/kg (Rato)
Minimamente irritante (Coelho)
Moderadamente irritante (Coelho)
Rato: LC50 (4h) >2.3 mg/L

Outro (clotianidina de grau técnico):
Não é mutagênico. Não é oncogênico
			
em ratos e camundongos.
			
Não é teratogênico em ratos e
			coelhos.
A clotianidina é moderadamente tóxica através da exposição oral, mas a
toxicidade é baixa através do contato com a pele e da inalação. O contato com
a pele será a principal rota de exposição para as famílias, pois o SumiShield
50WG é aplicado em superfícies de edifícios como paredes e tetos.
Embora a clotianidina possa causar irritação ocular moderada, não é um
sensibilizante da pele. Clotianidina não danifica o material genético, nem há
evidências de que cause câncer em ratos ou camundongos; é improvável que
seja um carcinogênico humano.

Vida aquática
Consistente com a maioria dos produtos pesticidas, a clotianidina é considerada
tóxica para os invertebrados aquáticos se as
instruções relativas à eliminação de resíduos
A clotianidina é praticamente
não forem seguidas.

Aves
De acordo com a EPA*, a clotianidina é
praticamente não tóxica para espécies de aves
de teste selecionadas que receberam doses
relativamente altas do produto químico em uma
base aguda.

*Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos
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não
tóxica para espécies de aves de teste
selecionadas que receberam doses
relativamente altas do produto químico
em uma base aguda.

*Consórcio Inovador de Controle de Vetores
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Sumitomo Chemical Co., Ltd.
Environmental Health Division
27-1, Shinkawa 2-chome
Informações
de contato:
Chuo-ku, Tóquio
+44
(0) 207Japão
471 3742
104-8260,
info@sumivector.com
Informações de contato:
www.sumivector.com
+44 (0) 207 471 3742
info@sumivector.com
www.sumivector.com

“O SumiShield 50WG é muito
especial. É o primeiro exemplo de
um novo produto de ação para IRS.
E, mais do que isso, o produto tem
um excelente perfil de desempenho
- dura muito tempo, durante toda a
principal temporada de transmissão
da malária.”
Dr. Sarah Rees, IVCC Portfolio Manager

TM: SumiShield 50WG é uma marca registrada da Sumitomo Chemical Company Limited. © Sumitomo Chemical - julho de 2019
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