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INOVAÇÃO

Cristiane Albuquerque

razido ao Brasil pela Fio-
cruz, o projeto Eliminar a
Dengue: Desafio Brasil é
uma iniciativa científica
pioneira em andamento

em cinco países. A nova estratégia de
pesquisa para o controle da doença
utiliza a bactéria Wolbachia para blo-
quear a transmissão do vírus da den-
gue pelo mosquito Aedes aegypti, de
forma natural e autossustentável. Atu-
almente, equipes de Entomologia de
Campo e de Engajamento Comunitá-
rio atuam em quatro localidades nas
cidades do Rio de Janeiro e em Nite-
rói. Os bairros de Vila Valqueire, Urca,
Tubiacanga e Jurujuba participam de
estudos para a realização de futuros
testes de campo, com a soltura de
mosquitos com Wolbachia. Na Austrá-
lia, mosquitos que receberam a Wol-
bachia em laboratório foram soltos de
forma sistemática, em algumas locali-
dades no norte do país, em 2011. Nes-
ses locais, a presença de mosquitos com
a bactéria bloqueadora do vírus se tor-
nou predominante de forma eficaz e

T
autossustentável. A metodologia tam-
bém se mostra natural, segura e não
tem fins lucrativos.

De acordo com Luciano Moreira, lí-
der do projeto no país e pesquisador da
Fiocruz, o objetivo da iniciativa é tornar
o programa de pesquisa científica Elimi-
nar a Dengue uma alternativa para o
controle da doença. “Estamos confian-
tes de que esta estratégia científica ino-
vadora possa de fato contribuir para,
futuramente, abrir uma nova alternativa
de controle da dengue, baseada no blo-
queio do vírus dentro do Aedes aegypti,
cooperando assim, para a melhoria da
saúde da população”, destaca.

As equipes de Entomologia de
Campo e de Engajamento Comunitá-
rio contam com o apoio de um grupo
de especialistas em modelagem ma-
temática, que desenham modelos de-
dicados a prever a dispersão dos
mosquitos na fase de soltura. “Estas
equipe realizam os trabalhos de cam-
po semanalmente nas áreas estudadas.
Os mosquitos de cada localidade es-
tão sendo analisados com base da cap-
tura em armadilhas especiais, que estão
instaladas nas residências de 60 mora-

Os mosquitos Aedes aegypti
coletados nas localidades estudadas
foram cruzados com mosquitos com
Wolbachia importados da Austrália
com a autorização do Ibama

Bactéria em ação
Projeto inovador em dengue avança no Rio de Janeiro
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dores voluntários, os chamados ‘anfi-
triões’ do projeto”, ressalta. “A trans-
parência junto aos moradores é uma
prioridade. Por isso, esforços têm sido
dedicados a garantir a informação e
esclarecimento dos parceiros locais”,
completa o especialista.

Nos laboratórios da Fiocruz, os mos-
quitos Aedes aegypti coletados nas lo-
calidades estudadas foram cruzados com
mosquitos com Wolbachia importados da
Austrália com a autorização do Ibama.
Eles deram origem a ovos que nascem
naturalmente com Wolbachia. Os primei-
ros resultados comprovam o sucesso da
experiência e os novos ovos são arma-
zenados para a realização dos testes fu-
turos. Após a aprovação regulatória junto
aos órgãos competentes, serão executa-
dos os testes em campo, com a soltura
de Aedes aegypti com Wolbachia nas
áreas estudadas. “Os mosquitos foram
estudados para verificação da sua capa-
cidade de se reproduzir com os mosqui-
tos locais, gerando populações de
mosquitos com Wolbachia. Agora, esta-
mos verificando se eles bloqueiam os ví-
rus da dengue que circulam no Brasil”,
explica Moreira.

O projeto Eliminar a Dengue: De-
safio Brasil integra o esforço internacio-
nal do programa Eliminate Dengue: Our
Challenge (Eliminar a Dengue: Nosso
Desafio), liderado pela Universidade de
Monash (em Melbourne, na Austrália),
que testa o método na Austrália, Viet-
nã, Indonésia e, agora, Brasil. No Bra-
sil, o projeto conta com recursos dos
ministérios da Saúde e da Ciência, Tec-

nologia e Inovação, do CNPq e da Foun-
dation for the National Institutes of He-
alth (Estados Unidos).

Sem fins lucrativos
Além de todas as vantagens e ga-

rantias científicas, o programa Eliminar
a Dengue: Nosso Desafio tem um di-
ferencial único por ser uma iniciativa
sem fins lucrativos. Como esta é uma
exigência dos financiadores do proje-
to, existe a garantia absoluta de que
os mosquitos com Wolbachia nunca
serão vendidos e que, em nenhum
momento, haverá qualquer tipo de
custo ou de cobrança para os morado-
res dos bairros em estudo.

Autossustentável
O método de controle é baseado

na soltura pontual e limitada dos mos-
quitos com Wolbachia que, ao se re-
produzirem na natureza com mosquitos
locais, passam a Wolbachia de mãe
para filho através dos ovos. Com o
passar do tempo, a expectativa é de
que a maior parte da população local
de mosquitos tenha Wolbachia e seja
incapaz de transmitir dengue. Testes
em andamento na Austrália revelaram
que em poucas semanas os mosquitos
com Wolbachia se tornaram predomi-
nantes nas populações locais de Ae-
des aegypti.

Metodologia
segura e natural

Como é uma bactéria intracelular,
a Wolbachia apenas pode ser transmiti-
da de mãe para filho, no processo de
reprodução dos mosquitos. Testes reali-
zados na Austrália comprovam que
mosquitos com Wolbachia não transmi-
tem a bactéria porque não atravessa o
estreito duto salivar do mosquito. Mui-
tos insetos, incluindo diversas espécies
de mosquitos, naturalmente carregam
cepas diferentes de Wolbachia. Esses
mosquitos comumente picam pessoas
sem efeitos negativos – como o perni-
longo comum, por exemplo.
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