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1. RESUMO 

A incidência das arboviroses (DEN, CHIK e ZIKA) tem se mostrado bastante alta, 

assim como sua dispersão, cada vez maior, em todo território brasileiro. O presente 

trabalho é descrever o emprego de métodos de controle biológico para as arboviroses 

com ênfase na aplicação da bactéria Wolbachia em mosquitos do gênero Aedes. Para 

tanto, fez-se uma revisão bibliográfica e estão sendo analisados materiais já 

publicados na literatura científica e de domínio público encontrados em sites de órgãos 

governamentais, livros, artigos científicos e outras mídias eletrônicas. Analisando os 

últimos 10 anos, verifica-se que vários fatores têm contribuído para a emergência e 

reemergência das arboviroses no Brasil. A bactéria Wolbachia tem sido estudada 

como estratégia para controle biológico associado simultaneamente com os controles 

já existentes para redução das arboviroses. Estas bactérias têm se mostrado 

promissoras e apresentado resultados significativos na redução populacional e no 

tempo de vida do Aedes. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A incidência das Arboviroses (DEN, CHIK e ZIKA) tem se mostrado bastante 

alta, assim como sua dispersão, cada vez maior, em todo território brasileiro. De 

acordo com dados epidemiológicos, o número de casos graves e óbitos tem sido 

alarmante em relação à estas arboviroses (LIMA-CAMARA, 2016). 

A bactéria Wolbachia tem sido estudada como estratégia para controle 

biológico associado simultaneamente com os controles já existentes para redução das 

arbovirores. Seu potencial efeito está na capacidade de induzir diversos efeitos no 

hospedeiro e dentre ele bloquear os patógenos. Mosquitos infectados com a bactéria 

são liberados em grandes quantidades ao longo de um determinado período e tendem 

a substituir a população “silvestre” do A. aegypti (DUTRA, 2014). 

 

3. OBJETIVO 

O objetivo do presente trabalho é descrever o emprego de métodos de 

controle biológico de arboviroses com ênfase na aplicação da bactéria Wolbachia em 

mosquitos do gênero Aedes. 

 



4. METODOLOGIA 

Neste projeto a fundamentação teórica tem como finalidade fazer uma revisão 

bibliográfica em base de materiais já publicado em literatura científica e de domínio 

público de órgãos governamentais do Brasil e órgãos internacionais, tais como a 

World Health Organization (WHO) (Organização Mundial da Saúde).  

Para tal levantamento estão sendo considerados publicações contemplando 

o histórico das doenças em publicações atuais, as primeiras descobertas da bactéria 

Wolbachia à estudos recentes de sua aplicação e eficácia divulgados em meio 

eletrônico científico. Conteúdos de livros, artigos, publicações de periódicos como 

referência por meio de termos de indexação: Arboviroses; Aedes; Wolbachia; Dengue; 

Zika; Chikungunya, em línguas portuguesa e inglesa, disponíveis nas principais bases 

de dados científicos tais como, Scielo; PubMed; FIOCRUZ; Biblioteca Digital da USP 

(Teses e Dissertações); FAPESP. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Nos últimos 10 anos verifica-se a emergência e reemergência das 

Arboviroses. Vários fatores contribuem para esta situação, tais como, mudanças 

ambientais causadas por ações antrópicas, crescimento urbano desenfreado, 

globalização, ampliação do intercâmbio e mudanças climáticas (LIMA-CAMARA, 

2016).  

A repercussão mundial frente a estas arboviroses coloca a população em 

alerta fazendo com aprofundem e intensifiquem pesquisas com o objetivo de encontrar 

alternativas e/ou mecanismos para minimizar os danos.  

Frente aos desafios de controle do inseto vetor e de um quadro grave e 

preocupante em relação à expansão das arboviroses em todo o mundo, é fundamental 

a adoção de estratégias específicas, métodos adequados e eficazes. 

Utilizando o controle da linhagem Aedes como um dos mecanismos de 

controle biológico observa-se possibilidades e expectativas no declínio destes surtos 

endêmicos contribuindo com a saúde pública (WILKE et al., 2009). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Estudos com a bactéria Wolbachia têm se mostrado promissores e 

apresentado resultados significativos na redução populacional destes mosquitos 

transmissores.  



A introdução da bactéria é observada como uma alternativa natural, segura e 

autossustentável contribuindo com a redução da replicação do vírus pelo mosquito 

(FIOCRUZ, 2016). Utilizando o controle da linhagem Aedes como um dos mecanismos 

de controle biológico observa-se possibilidades e expectativas no declínio destes 

surtos endêmicos contribuindo com a saúde pública (WILKE et al., 2009). 

A bactéria Wolbachia está presente em cerca de 60% dos insetos, é uma 

bactéria simbionte, não causam prejuízos aos homens nem animais. As cepas da 

bactéria infectam os mosquitos alterando a função citoplasmática e produzindo 

mosquitos estéreis, estes acasalam e os ovos das fêmeas não eclodem, e com a 

continuidade deste processo venha alterar a cadeia de transmissão seja interrompida 

quando a maioria deles estiverem infectados. Contribuem também com a redução do 

tempo de vida dos mosquitos adultos pela metade (ZARA et al., 2016). 
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