
ORIENTAÇÕES PARA O USO DE REPELENTES SEGUNDO A ANVISA 

Frente às dúvidas surgidas recentemente sobre o uso de repelentes de insetos de uso 

tópico em gestantes, considerando a relação já comprovada pelo Ministério da Saúde entre o 

Zika vírus e os casos de microcefalia diagnosticados no país, a Anvisa esclarece: não há, 

dentro das normas da Agência, qualquer impedimento para a utilização destes 

produtos por mulheres grávidas, desde que estejam devidamente registrados na Anvisa 

e que sejam seguidas as instruções de uso descritas no rótulo. 

Estudos conduzidos em humanos durante o segundo e o terceiro trimestres de gestação, e 

em animais durante o primeiro trimestre, indicam que o uso tópico de repelentes à base de 

n,n-Dietil-meta-toluamida  (DEET) por gestantes é seguro. 

No entanto, tais produtos não devem ser usados em crianças menores de dois anos. Em 

crianças entre dois e 12 anos, a concentração dever ser no máximo 10% e a aplicação deve se 

restringir a três vezes por dia. Concentrações superiores a 10% são permitidas para maiores 

de 12 anos. 

Além do DEET, no Brasil são utilizadas em cosméticos as substâncias repelentes 

Hydroxyethyl isobutyl piperidine carboxylate (Icaridin ou Picaridin) e Ethyl 

butylacetylaminopropionate (EBAAP ou IR 3535), além de óleos essenciais, como 

Citronela. Embora não tenham sido encontrados estudos de segurança realizados em 

gestantes, estes ingredientes são reconhecidamente seguros para uso em produtos 

cosméticos conforme compêndios de ingredientes cosméticos internacionais. 

Repelentes ambientais e inseticidas 

Repelentes ambientais e inseticidas também podem ser utilizados em ambientes frequentados 

por gestantes, desde que estejam devidamente registrados na Anvisa e que sejam seguidas as 

instruções de uso descritas no rótulo. 

A Anvisa não permite a utilização de substâncias que sejam comprovadamente 

carcinogênicas, mutagênicas ou teratogênicas em produtos saneantes. Entretanto, como os 

produtos são destinados a superfícies e ambientes, não são apresentados estudos com 

aplicação direta em pessoas o que significa que uma superexposição da gestante ao produto 

pode não ser segura. 

Dessa forma, a segurança para a utilização desses produtos em ambientes frequentados por 

gestantes depende da estrita obediência a todos os cuidados e precauções descritas nos 

rótulos dos produtos. 

Exemplo de restrição trazida no rótulo é: “Durante a aplicação não devem permanecer no 

local pessoas ou animais domésticos". 

 

 



Os produtos comumente utilizados no combate e/ou no controle da população do mosquito 

Aedes aegypti são: 

Inseticidas 

Indicados para matar os mosquitos adultos e são encontrados principalmente em spray e 

aerossol. Os inseticidas possuem substâncias ativas que matam os mosquitos e componentes 

complementares tais como solubilizantes e conservantes. 

Repelentes 

Apenas afastam os mosquitos do ambiente, podendo ser encontrados na forma de espirais, 

líquidos e pastilhas utilizadas, por exemplo, em aparelhos elétricos. Os repelentes utilizados 

em aparelhos elétricos ou espirais não devem ser utilizados em locais com pouca 

ventilação nem na presença de pessoas asmáticas ou com alergias respiratórias. Podem 

ser utilizados em qualquer ambiente da casa desde que estejam, no mínimo, a dois 

metros de distância das pessoas. 

Os inseticidas “naturais” à base de citronela, andiroba e óleo de cravo, entre outros, não 

possuem comprovação de eficácia nem a aprovação pela Anvisa até o momento. Os 

produtos que se encontram atualmente regularizados na Anvisa com tais componentes 

possuem sempre outra substância como princípio ativo. 

Portanto, todos os produtos apregoados como “naturais”, comumente comercializados 

como velas, odorizantes de ambientes, limpadores e os incensos, que indicam 

propriedades repelentes de insetos, não estão aprovados pela Agência e estão irregulares. 

Vale ressaltar que não há medicamentos aprovados com a finalidade de repelir insetos. 

A Tiamina ou Vitamina B não apresenta eficácia comprovada como repelente e esta 

indicação de uso não é aprovada pela Anvisa. 

Fonte:  

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

+noticias+anos/2015/anvisa+nao+ve+restricoes+no+uso+de+repelentes+por+gestantes 

 

Orientações das características de cada Repelente: 

∙ DEET–  

Quanto maior a concentração, maior o tempo de proteção conferido, sem uma toxicidade 

significativa.. Em média, um repelente com a concentração de 20% tem uma duração de 

proteção de 5h. 

A Academia Americana de Pediatria (AAP) orienta que a concentração máxima em crianças 

é de 30%, somente para maiores de 2 anos. Pela Sociedade Canadense de Pediatria (SCP), 

até 10% em crianças de 6 meses a 12 anos. Em resumo, deve se optar pela menor 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/anvisa+portal/anvisa/sala+de+imprensa/menu+-+noticias+anos/2015/anvisa+nao+ve+restricoes+no+uso+de+repelentes+por+gestantes
http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/anvisa+portal/anvisa/sala+de+imprensa/menu+-+noticias+anos/2015/anvisa+nao+ve+restricoes+no+uso+de+repelentes+por+gestantes


concentração efetiva e não são indicados para crianças menores de 6 meses. No Brasil, a 

maioria dos produtos destinados a crianças contém DEET <10%. Os produtos que utilizam 

essa substância são: Autan®, OFF®, OFF kids®, Super Repelex® e Super Repelex kids 

gel®. 

∙ Icaridina ou KBR 3023 - É um repelente derivado da pimenta, indicado pela OMS para 

viajantes, juntamente com DEET. Confere uma proteção mais prolongada que o DEET, 

com eficácia semelhante. Uma concentração de 10% confere proteção por um período de 3 a 

5 horas. A sua ação repelente é mais eficaz contra o famoso Aedes aegypti,. Pode ser 

utilizado para crianças acima de 2 anos. A única marca disponível no Brasil é a Exposis®, 

tendo a opção “Kids” para crianças. 

∙ IR 3535 -É um repelente  disponível na Europa há mais de 20 anos. Em concentração de 

20%, é eficaz contra Anopheles e Aedes por um período médio de 3 horas. Pode ser usado 

por gestantes, pois possui bom perfil de segurança. Pode ser usado em crianças acima de 

6 meses. A marca disponível no Brasil é a Loção antimosquito da Johnson & Johnson. 

∙ Óleos naturais: baseiam-se em essências de ervas, frutas cítricas, citronela, coco, soja, 

eucalipto, cedro, gerânio, hortelã e melissa, tendo sido usados há séculos. São muito voláteis 

e por isso, o seu efeito tem curta duração, com uma eficácia baixa.  

Óleo de soja (Glycine max): em concentração de 2% conseguiu inibir picadas do Aedes por 

até 1 hora e meia. Acredita-se que esse óleo possua um efeito mecânico adicional de 

repelência. 

 Óleo de citronela (Cymbopogon nardus): extremamente volátil, confere proteção curta e 

variável de menos de 20 minutos até 2 horas. Deve-se reaplicar no mínimo a cada hora. 

Produto da marca Weleda, Citromin spray. 

Óleo de andiroba (Carapa guianensis): mesmo puro (100%) tem efeito repelente muito 

discreto, de curta duração! Não é eficaz como repelente… 

O óleo de eucalipto-limão (Eucalyptus citriodora) teve seu princípio ativo isolado re-

centemente Numa concentração de 30%, é comparável ao DEET 20% e confere proteção de 

até 5 horas. É o mais recomendado dos óleos naturais, porém precisa ser reaplicado mais 

vezes que os repelentes sintéticos. Seria uma opção de repelente quando não se pode usar 

o DEET nem a Icaridina (por exemplo em crianças muito pequenas). Tem em lojas de 

produtos naturais. 

 



 

 


