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saúde pública já pode con-
tar com um importante
instrumento de combate
ao Aedes aegypti, mos-
quito transmissor de três

das principais doenças virais tropicais da
atualidade: dengue, febre chicungunya e
zika vírus. Trata-se do DengueTech, bio-
larvicida desenvolvido pelo Instituto de
Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos/
Fiocruz), a partir do isolamento da bacté-
ria Bacillus thuringiensis (BTi), coletada em
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solo nacional. Com uma ação eficaz, o
tablete é capaz de eliminar as larvas do
mosquito em menos de 24 horas e sem
causar nenhum risco à saúde humana
nem ao meio ambiente. Devido à ausên-
cia de toxicidade, o que confere seguran-
ça aos aplicadores e à população de um
modo geral, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) preconiza o uso de biolarvi-
cidas à base de BTi como o mecanismo
mais eficaz de ação contra o inseto.

De acordo com a engenheira bio-

química Elizabeth Sanches, que liderou
a equipe que desenvolveu o biolarvici-
da, dentro de duas a quatro horas após
a ingestão do DengueTech, as larvas do
Aedes aegypti sofrem uma paralisação
de seus músculos bucais e não conse-
guem mais se alimentar. “Em seguida,
já debilitadas, elas sofrem uma infec-
ção interna provocada por esporos (for-
mas de resistência produzidas pelas
bactérias), e finalmente são eliminadas.
Outro diferencial do produto é o uso de
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protetor solar na sua fórmula, para que
não haja degradação em locais expos-
tos ao sol”, explica a pesquisadora.

Nesta primeira fase, o registro con-
cedido pela Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) é destinado ao
uso doméstico, sem contemplar água
potável. Porém, a pesquisadora afirma
que o DengueTech é confiável. “Sua
formulação é absolutamente sustentá-
vel, não contêm produtos químicos, não
agride o homem, outros animais, nem
o meio ambiente. Outro diferencial é
que se trata de uma invenção 100%
nacional. Foi criado por Farmanguinhos,
que é um laboratório público oficial, a
partir de uma bactéria do solo brasilei-
ro, e será produzido por uma empresa
nacional qualificada, uma vez que apre-
sentou os requisitos exigidos no edital
de transferência tecnológica”, afirma.

O biolarvicida foi totalmente desen-
volvido por Farmanguinhos. No total, fo-

ram mais de cinco anos de estudo até
chegar ao DengueTech. “Neste perío-
do, fizemos todos os testes necessários,
inclusive para avaliar se haveria impac-
to ambiental”, informa Elizabeth. O pro-
duto tem duas formulações diferentes,
desenvolvidas para se adequarem ao
ambiente. Para o uso domiciliar, foram
criados os tabletes. Cada um deles pode
ser utilizado em até 50 litros de água.
Foi desenvolvido ainda na forma de gra-
nulados dispersíveis destinados a gran-
des reservatórios de água, tais como
piscinas, lagos e outros nos quais po-
dem ter altas concentrações das larvas
do inseto. O registro para esses últimos
tramita na Anvisa, juntamente com os
de uso em água potável.

Segundo a Coordenação de Gestão
Tecnológica da Fiocruz (Gestec), foi pu-
blicado um edital de transferência de tec-
nologia para que uma empresa pudesse
fabricar o produto a partir de um licencia-
mento voluntário e de exclusividade con-
cedido pela Fundação. Em contrapartida,
a instituição receberá royalties com a ven-
da do larvicida biológico. Dessa forma, o
registro em nome da BR3 S/A quase fe-
cha o ciclo do que representa o primeiro
caso de transferência de tecnologia entre
a Fiocruz e uma empresa privada no qual
todas as etapas de desenvolvimento e
produção foram concluídas.

Para se ter uma ideia da gravidade
da situação, dados do Ministério da Saú-
de revelam que, até 10 de outubro, o país
registrou 1,48 milhão de casos prováveis
de dengue. Em relação à febre chikun-
gunya, neste mesmo período, foram no-
tificados 14,3 mil casos. No total, 5,2 mil
foram confirmados e outros 7,8 mil conti-
nuam em investigação. O MS informa que
não contabiliza o número de casos de zika

vírus porque, segundo a pasta, trata-se
de uma doença benigna e que não é de
notificação compulsória. No entanto, o MS
diz acompanhar a vigilância para prestar
apoio às medidas de prevenção à doença.

Até o momento, 14 estados notifi-
caram casos desta doença, que, segun-
do o diretor da Fiocruz Mato Grosso do
Sul, Rivaldo Venâncio da Costa, os epi-
demiologistas suspeitam da ocorrência
de complicações neurológicas severas.
Em novembro de 2015, o MS decre-
tou estado de emergência em saúde
pública, após a suspeita de mais de 100
casos de microcefalia congênita em três
estados nordestinos. De acordo com os
primeiros relatos, essas complicações
estavam relacionadas ao zika vírus.

O presidente da BR3, Rodrigo Perez,
explica que o DengueTech é um produ-
to que contempla diversas inovações, o
que acabou gerando um novo regula-
mento para registro. Segundo ele, ape-
sar de ter atendido às solicitações, tal
processo trouxe novas exigências para
uso em água potável. “Prontamente
contratamos os estudos adicionais solici-
tados. Mas por ser tudo novo, para nós
e também para o órgão regulador (An-
visa), solicitamos que essa primeira au-
torização se desse de forma parcial, pelo
fato de se tratar de enorme interesse
público. Mas acreditamos que nos próxi-
mos 60 dias (a partir de novembro) tere-
mos a totalidade dos novos estudos
concluídos”, assinala Perez.

Segundo Perez, o objetivo agora é
negociar com o Ministério da Saúde,
bem como com as secretarias de saú-
de, a substituição de inseticidas quími-
cos pelo DengueTech.  Neste caso, a
aplicação nos criadouros será feita por
profissionais de vigilância em saúde.


