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Nos últimos anos, com a integração dos países devido à globalização, houve um 

aumento da circulação de pessoas e mercadorias, estreitando as distâncias e 

compartilhando agentes de doenças, para além das fronteiras de seus países de origem e 

residência. 

Evidenciou-se, portanto, mudanças importantes no padrão de morbi-mortalidade na 

população, pela alteração do comportamento epidemiológico de doenças endêmicas já 

conhecidas, pelo aparecimento de doenças emergentes e reemergentes, pelo aumento na 

ocorrência de agravos inusitados, situações de emergências epidemiológicas de natureza 

infecciosa, catástrofes, surtos e epidemias causados por agentes tóxicos, infecciosos ou 

desconhecidos. 

Diante desse cenário, que passa a exigir dos serviços de saúde respostas mais ágeis 

aos riscos e emergências em Saúde Pública, o Centro de Informações Estratégicas em 

Vigilância em Saúde do Recife (Cievs Recife) realiza diariamente mineração de rumores e 

notícias de surtos, epidemias e eventos que possam caracterizar um risco ou emergência em 

saúde pública, através da captação oportuna nos principais meios de comunicação. 

O objetivo é divulgar e atualizar os profissionais e gestores da saúde sobre a 

ocorrência de eventos relacionados às emergência em saúde pública no município e em 

outras localidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/


2 

 
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Saúde 

Secretaria Executiva de Vigilância à Saúde 
 

Avenida Visconde de Suassuna, 658 – Santo Amaro – Recife/ PE CEP: 50.050-540 

Fone: (81) 3355-1891 / Fax: (81) 3355-3183 Twiter: @cievsrecife 
e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notifica: notifica@recife.pe.gov.br / Blog: http://cievsrecife.wordpress.com / 

SUMÁRIO 

 
 

DOENÇA NÃO IDENTIFICADA - BRASIL (SERGIPE), SURTO.................................................................... 3 

MOSQUITO DA DENGUE PODE TRANSMITIR NOVA VIROSE CHAMADA NYONG-NYONG ..................... 4 

COM 1,4 MILHÃO DE CASOS EM TODO BRASIL, DENGUE BATE RECORDE ........................................... 5 

MICROCEFALIA: MINISTÉRIO DA SAÚDE E OPAS AUXILIAM PERNAMBUCO NA INVESTIGAÇÃO DOS 

NOVOS CASOS ................................................................................................................................... 7 

PLANOS DE SAÚDE TERÃO QUE COBRIR TESTE RÁPIDO DE DENGUE A PARTIR DE 2016 ...................... 9 

COLERA - MUNDO (ORIENTE MÉDIO, ÁFRICA), AUMENTO DO NÚMERO DE CASOS ...........................10 

VACINA CONTRA A DENGUE PODE ESTAR DISPONÍVEL EM 2018, DIZ MINISTRO DA SAÚDE ...............11 

FIOCRUZ AMPLIA PROJETO COM MOSQUITOS DA DENGUE MODIFICADOS EM LABORATÓRIO .........12 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/


3 

 
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Saúde 

Secretaria Executiva de Vigilância à Saúde 
 

Avenida Visconde de Suassuna, 658 – Santo Amaro – Recife/ PE CEP: 50.050-540 

Fone: (81) 3355-1891 / Fax: (81) 3355-3183 Twiter: @cievsrecife 
e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notifica: notifica@recife.pe.gov.br / Blog: http://cievsrecife.wordpress.com / 

 

DOENÇA NÃO IDENTIFICADA - BRASIL (SERGIPE), SURTO 
Published Date: 2015-10-26 22:54:50 
 
 

A nota visa fornecer informação à comunidade sobre o surto de virose não identificada que 
está contagiando várias pessoas do município. 

A Prefeitura de Laranjeiras através da Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social emite 
nota para comunidade sobre o surto de virose não identificada que está acometendo a população 
laranjeirense. Confira a íntegra da Nota: 

Informamos que o município de Laranjeiras está enfrentando, neste momento, um surto de 
virose ainda não identificada, a qual está levando muitas pessoas a buscarem o atendimento de 
urgência no Hospital e Maternidade São João de Deus e nas Unidades de Saúde, com sintomas de 
febre, dor de cabeça e dores nas articulações. 

Todos os pacientes estão sendo orientados para realizar a sorologia concernente à Dengue, 
chikungunya e zika virus, aonde os resultados que chegaram do Instituto Parreiras Hortas até o 
momento estão dando negativos para as três viroses. 

Informamos também que a equipe dos agentes de endemias continua realizando as ações de 
rotina de campo atuando no combate e na prevenção, orientando a população e realizando a 
eliminação das larvas. 

Na próxima semana estaremos recebendo a Brigada de Combate à Dengue da Secretaria de 
Estado da Saúde, que estará realizando juntamente com os agentes do município, em Pedra Branca 
nos dias 27 e 28 de outubro de 2015 as ações de prevenção e combate à dengue. 

Felizmente temos o Hospital e Maternidade São João de Deus para atender e acolher a 
população com a equipe de urgência formada por dois médicos plantonistas, enfermeiros e um 
corpo técnico preparado para atender os usuários do SUS no município. 
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MOSQUITO DA DENGUE PODE TRANSMITIR 

NOVA VIROSE CHAMADA NYONG-NYONG 

27/10/2015 08h29  

O mosquito Aedes aegypti, conhecido por transmitir doenças graves como a dengue, a febre 
chikungunya e a zika, também transmite uma nova virose descoberta por especialistas: a nyong-
nyong. Ainda não registros da doença em Mato Grosso do Sul. 

Assim como nas outras viroses, a febre é um dos sintomas mais comuns, segundo o 
infectologista e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Rivaldo Venâncio. "No caso do 
vírus nyong-nyong, ele pertence à mesma família, ao mesmo vírus da família chikungunya, vírus que 
dão acometimento primariamente mais intenso nas articulações", explicou. 

Por isso, onde há dengue, há mosquito Aedes aegypti e também podem ocorrer doenças 
semelhantes. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), 64 dos 79 
municípios de Mato Grosso do Sul têm alta incidência da dengue. Foram mais de 30 mil casos 
notificados. 

Segundo o médico patologista e pesquisador da Fiocruz e da Universidade Federal da Bahia 
(UFB), Mitermayere Galvão dos Reis, Mato Grosso do Sul pode ter em breve epidemias de zica, 
chikungunya e nyong-nyong, provocada por novo vírus descoberto. 

Para controlar o vírus em caso de epidemia, ele acrescenta que é preciso desenvolver 
políticas públicas específicas para medidas de contenção, como o controle do mosquito em 
determinada área, por exemplo. 

Disseminação 
 

Atualmente, a disseminação dos vírus pelo planeta ocorre com mais rapidez que no passado, 
segundo o especialista. “No passado os vírus eram transmitidos pelas aves migratórias. Levava cinco 
ou seis meses para que um vírus que aparecia na Ásia chegar ao Brasil ou ao Polo Norte. Hoje, com 
os aviões, o indivíduo pode se infectar lá na Ásia e dois dias depois ele está aqui no Brasil com o 
vírus”, afirmou Reis. 

De acordo com ele, em terras estrangeiras, onde há um mosquito apropriado para 
transmissão, como o Aedes aegypti no Brasil, existe a possibilidade do vírus ser difundido e ocorrer 
uma epidemia. 

 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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COM 1,4 MILHÃO DE CASOS EM TODO BRASIL, DENGUE BATE RECORDE 
27/10/2015 10:00 

São Paulo - Depois de registrar recorde de mortes por dengue no ano, o País acaba de 
alcançar em 2015 também o maior número de casos notificados da doença desde 1990, quando as 
estatísticas começaram a ser monitoradas.  

Segundo o mais recente boletim epidemiológico de dengue do Ministério da Saúde, foram 
1.463.776 casos prováveis da doença registrados de 4 de janeiro até 26 de setembro no Brasil. O 
recorde anterior, de 2013, era de 1.452.489 pessoas infectadas. 

O número, de acordo com o ministério, é quase o triplo do registrado no mesmo período do 
ano passado, quando 524.441 pessoas ficaram doentes. 

De acordo com o boletim, a alta de registros foi puxada pelo Sudeste, que concentra 64% dos 
casos. Os quatro Estados da região somaram 937.599 pessoas infectadas. 

Em todo o Brasil, 18 Estados registram nível epidêmico da doença, ou seja, quando o número 
de casos por 100 mil habitantes é superior a 300. Só estão fora dessa estatística Piauí, Roraima, 
Sergipe, Maranhão, Amazonas, Rondônia, Pará, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Neste último, o clima frio atrapalha a reprodução do mosquito Aedes aegypti e o índice de 
incidência da dengue é o menor do País: 14,5 casos por 100 mil habitantes. 

Na outra ponta do ranking, de Estados com as mais altas taxas de incidência da doença, estão 
Goiás, com 2.120 casos por 100 mil habitantes, e São Paulo, cujo mesmo índice chegou a 1.561. Entre 
as capitais com as maiores taxas da doença estão Fortaleza, Maceió, Salvador, Rio e Belo Horizonte. 

Embora o pico da doença no ano já tenha passado - ele ocorre geralmente entre os meses de 
abril e maio -, a tendência é que, com a volta das altas temperaturas, o número de casos cresça. Já 
estão em tendência de alta os Estados do Acre, Roraima, Paraná e Santa Catarina. 

Casos graves 

Os casos graves de dengue e as mortes por complicações da doença também aumentaram 
em relação ao ano passado. Segundo o boletim, 1.350 pessoas desenvolveram a forma mais severa 
da dengue até setembro. O número representa quase o dobro do registrado no mesmo período do 
ano passado: 693 pessoas. 

Nos nove primeiros meses do ano, 739 pessoas morreram de dengue no País, número 75% maior do 
que o notificado no mesmo período de 2014. 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
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http://www.exame.com.br/topicos/dengue
http://www.exame.com.br/topicos/ministerio-da-saude
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O Ministério da Saúde afirma que fez, em dezembro de 2014, repasse adicional de R$ 150 
milhões para Estados e Municípios reforçarem as ações de prevenção. Diz ainda ter feito visitas 
técnicas nos Estados para auxiliar nos planos de contingência contra a doença. 
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MICROCEFALIA: MINISTÉRIO DA SAÚDE E OPAS AUXILIAM PERNAMBUCO NA 

INVESTIGAÇÃO DOS NOVOS CASOS  
27 de outubro de 2015  

O secretário de Saúde de Pernambuco, José Iran Costa, reuniu-se na segunda-feira (26) com 
representantes do Ministério da Saúde (MS) e da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) para 
adotar estratégias para investigar o aumento da incidência de recém-nascidos com 
microcefalia, condição em que o tamanho da cabeça é menor do que o normal para a idade. 
Profissionais da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e de maternidades de três hospitais da rede 
pública também participaram do encontro. 

Segundo a secretária-executiva de Vigilância em Saúde de Pernambuco, Luciana 
Albuquerque, o Hospital Barão de Lucena (HBL), o Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc) e 
o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) foram as unidades de saúde que 
começaram a perceber a nova realidade. De janeiro a setembro, o Sistema Nacional de Nascidos 
Vivos (Sinasc) revela que 20 bebês nasceram com essa alteração no crescimento do cérebro em 
Pernambuco. A esse número, acrescentam-se mais 26 novos casos de microcefalia em crianças que 
nasceram nos últimos 15 dias em maternidades públicas do Estado. 

“Provavelmente esse número é maior, pois a microcefalia não é de notificação compulsória”, 
diz Luciana, ao informar que não há ainda informações exatas sobre a quantidade de casos 
confirmados dessa condição. “Por isso, iniciamos esse trabalho com o Ministério da Saúde e a Opas, 
com o intuito de fazer um estudo retrospectivo para levantar números anteriores da microcefalia no 
Estado e também notificar os novos casos daqui para frente. Em breve, teremos um panorama 
parcial mais fiel.” 

Ela acrescenta que, para a análise do aumento do número de recém-nascidos com 
microcefalia, o Ministério da Saúde direcionou seis profissionais do Programa de Treinamento em 
Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde (Episus) que ajudarão a fazer uma 
busca ativa dos casos. “Eles irão para os hospitais, a fim de pesquisar novos casos.” 

Câmara temática 

Também na segunda-feira (26), mais um grupo de profissionais formado por médicos, 
pesquisadores, profissionais da SES, do MS e da Opas se reuniu para oficializar a criação da Câmara 
Temática de Microcefalia do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe). A aliança 
tem como objetivo traçar estratégias capazes de corroborar a força-tarefa criada para investigar o 
aumento da incidência dos casos de microcefalia em recém-nascidos. 

“O objetivo da câmara temática é promover uma articulação com diversos setores para 
fortalecer a investigação e também captar recursos e fomento à analise dessa elevação no número 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2015/10/27/microcefalia-ministerio-da-saude-e-opas-auxiliam-pernambuco-na-investigacao-dos-novos-casos/
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2015/10/27/microcefalia-ministerio-da-saude-e-opas-auxiliam-pernambuco-na-investigacao-dos-novos-casos/
http://blogs.ne10.uol.com.br/casasaudavel/2015/10/27/microcefalia-ministerio-da-saude-e-opas-auxiliam-pernambuco-na-investigacao-dos-novos-casos/
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de casos, que pode ter várias causas”, explica o médico Carlos Brito, coordenador da Câmara 
Temática de Microcefalia do Cremepe. 

Infecções congênitas (transmitidas pela mãe ao filho durante a gravidez, como toxoplasmose, 
rubéola e citomegalovírus) podem explicar o aumento na incidência da microcefalia, embora 
especialistas acreditem que outro agente esteja por trás da atual situação no Estado. 

Entre novas hipóteses, está uma possível relação com a infecção pelos vírus da dengue, 
chicungunha e zika durante a gestação, especialmente no primeiro trimestre da gravidez, período 
crucial para o desenvolvimento do cérebro do bebê. Ainda não se pode, contudo, confirmar essa 
relação com as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. 

“Houve uma mudança de padrão na ocorrência da microcefalia, mas não podemos assegurar 
ainda o motivo que justifique a nova realidade”, diz Luciana Albuquerque. 

Os especialistas passaram a pensar na infecção pelos vírus da dengue, chicungunha e zika 
porque, desde o começo do ano, Pernambuco vive uma epidemia de dengue, que coincide com o 
período de gestação das mulheres que recentemente deram à luz um bebê com microcefalia. Mas 
ainda é precoce pensar num elo entre bebês com microcefalia e a infecção pelo vírus propagado pelo 
mosquito. 
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PLANOS DE SAÚDE TERÃO QUE COBRIR TESTE RÁPIDO DE DENGUE A PARTIR DE 2016 

Publicado em 28/10/2015, às 19h40 

 

As operadoras de planos de saúde serão obrigadas a cobrir o teste rápido para o vírus da 
dengue a partir de janeiro de 2016. O exame oferecido pelas empresas atualmente leva sete dias. O 
resultado do teste rápido sai em até 24 horas.  A medida é uma de 21 incluídas nesta quarta (28) na 
lista de procedimentos que as operadoras são obrigadas a cobrir por determinação da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A relação é revisada a cada dois anos. 

Boletim divulgado pelo Ministério da Saúde aponta que o país já teve 693 mortes causadas 
pela dengue nos primeiros oito meses do ano. Os dados colocam 2015 como o ano com maior 
número de óbitos provocados pela dengue desde 1990. 

As operadoras também terão que cobrir o antígeno NS1 do vírus da dengue, exame de 
sangue que permite a detecção da dengue hemorrágica nos primeiros cinco dias da doença. O exame 
de sangue para diagnóstico de febre de chikungunya, também transmitida pelo mosquito Aedes 
aegypti, foi incluído na lista. O número de casos dessa doença saltou de 3.657 para 12.170, aumento 
de mais de 200%, de 2014 para 2015. 
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COLERA - MUNDO (ORIENTE MÉDIO, ÁFRICA), AUMENTO DO NÚMERO DE CASOS 
Published Date: 2015-10-28 17:42:40 
 
 

Mais de 10.700 casos de cólera registrados no Oriente Médio e na África 

Pelo menos 170 pacientes morreram no Iraque, Barein, Kuwait, RD Congo e Tanzânia; Organização 
Mundial da Saúde precisa de US$ 5 milhões para ampliar medidas para conter o surto nesses países. 

A Organização Mundial da Saúde, OMS, está preocupada com surtos de cólera em 5 países da 
África e do Oriente Médio. Mais de 10.700 casos foram registrados no Barein, Iraque, Kuwait, 
República Democrática do Congo e Tanzânia. 

Segundo a agência, 170 pacientes morreram e medidas de controle precisam ser tomadas 
com urgência para prevenir novos casos. 

A OMS está respondendo a vários surtos que podem ameaçar a saúde de muitas pessoas se 
as autoridades não intensificarem as medidas de controle. 

A agência da ONU afirmou que precisa de mais de US$ 5.000.000, o equivalente a quase R$ 
20.000.000, para ampliar as medidas de prevenção de novos casos da doença. 

A OMS alertou que a situação é especialmente preocupante na África com a previsão da pior 
temporada do fenômeno climático "El Niño" nos últimos 20 anos. 

A agência da ONU pediu a todos os governos dessas regiões que se preparem para um 
intenso período de chuvas fortes. 

A Tanzânia e a República Democrática do Congo lideram os números de casos e de mortes 
seguidas pelo Iraque. 

Segundo a OMS, o cólera já se espalhou do Iraque para o Kuwait e para o Barein e os 
especialistas temem que a situação possa piorar com o movimento em massa de peregrinos durante 
as comemorações do Ano Novo muçulmano em Kerbala e Arbaciniya. 

A situação de segurança no Iraque também preocupa por causa da interrupção dos serviços 
de saúde e o deslocamento da população. Em todos os países afetados, a OMS e os parceiros apoiam 
as operações dos ministérios da Saúde para tratar e prevenir a propagação da doença. Entre as 
medidas adotadas estão o maior controle das comunidades e fornecimento de água potável. 

Além disso, a agência trabalha para melhorar o sistema de saneamento e de retirada do lixo. 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
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http://www.promedmail.org/
http://www.promedmail.org/
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VACINA CONTRA A DENGUE PODE ESTAR DISPONÍVEL EM 2018, DIZ MINISTRO DA SAÚDE 

30/10/2015 

Ministro da Saúde, Arthur Chioro, disse hoje (13) que a vacina contra a dengue pode estar disponível 
em 2018 no país, “se tudo der certo nas pesquisas que os cientistas estão fazendo”. Segundo ele, o 
governo aguarda o desenvolvimento de uma vacina que seja segura para a população. Chioro 
informou que o Instituto Butantã, em São Paulo, e a Fundação Oswaldo Cruz, em Manguinhos, no Rio 
de Janeiro, são os dois polos brasileiros que estão investigando a vacina de maneira avançada. 

 “Não há expectativa imediata. E insisto, se tudo der certo nas pesquisas. Porque vacina contra 
doença viral e, no caso da dengue, contra quatro sorotipos diferentes, nós vamos ter que esperar um 
avanço e se conseguirmos [isso] não tenha dúvida de que o governo, o Ministério da Saúde vai trazer 
mais uma vacina para os brasileiros”, acrescentou. 

Segundo o ministro, o Brasil conta com as 14 vacinas recomendadas pela Organização Mundial da 
Saúde, e as vacinas contra o HPV, a hepatite A, a difteria e tétano acelular para gestantes foram as 
últimas a serem incorporadas ao calendário vacinal. 

Arthur Chioro participou hoje do programa Bom Dia, Ministro, produzido pela Secretaria de 
Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços, para divulgar a 
Campanha de Vacinação contra a Poliomielite, que começa no próximo sábado (15) – Dia D da 
vacinação – e vai até 31 de agosto. 

A meta do ministério é imunizar 12 milhões de crianças, de seis meses a 5 anos incompletos, contra a 
paralisia infantil. Ele ressaltou que não há hipótese de faltar vacina e que 18 milhões de doses foram 
distribuídas em todo o Brasil. 
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FIOCRUZ AMPLIA PROJETO COM MOSQUITOS DA DENGUE MODIFICADOS EM 
LABORATÓRIO 

Criado em 31/10/15 09h06  
 

Após um ano de testes com mosquitos da dengue modificados em laboratório, a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) ampliou a área de atuação do projeto no Rio de Janeiro. O bairro de Jurujuba, 
em Niterói, região metropolitana, tem recebido desde agosto milhares de ovos do Aedes 
aegypti infectados com a bactéria Wolbachia, encontrada no meio ambiente e capaz de impedir a 
transmissão da dengue pelo mosquito. 

A experiência faz parte do projeto 'Eliminar a Dengue: Desafio Brasil', que começou há cerca 
de um ano no bairro de Tubiacanga, na Ilha do Governador, zona norte da cidade. Neste 
bairro moram 3 mil pessoas. Conforme o projeto, foram liberados, durante quatro meses, 
aproximadamente 10  mil mosquitos modificados com a bactéria. 

Com base na experiência na Ilha do Governador, os cientistas adotaram nova metodologia 
em Jurujuba, onde vivem cerca de 2 mil pessoas. Luciano Moreira, pesquisador da Fiocruz e 
coordenador do projeto no Brasil, explicou que, em Jurujuba, ovos do mosquito com a bactéria 
foram liberados em pequenos baldes. A experiência ocorreu em 80 residências que aceitaram 
colaborar com a iniciativa. 

“É um método mais simples e mais barato e, em termos de logística, podemos facilitar 
bastante o processo de soltar o mosquito com Wolbachia. Esta metodologia pode ser utilizada no 
futuro em outras áreas do Brasil”, disse ele ao destacar que os resultados são promissores. Cerca de 
metade da população dos mosquitos em Jurujuba já está infectada com a bactéria. “Como 
a Wolbachia é transmitida pela mãe aos filhotes, não há necessidade de liberação permanente 
de Aedes aegypti com Wolbachia, então esperamos chegar a 100% dos mosquitos com a bactéria”. 

Embora não haja prazo para aplicação desta metodologia, o pesquisador mencionou que, na 
Austrália, onde a experiência teve início em 2009, 100% dos mosquitos da dengue nas áreas de 
testes estão infectados com Wolbachia. Em Tubiacanga, após 20 semanas de liberação de mosquitos, 
65% dos mosquitos Aedes Aegypti continham a bactéria Wolbachia. 

Na fase de monitoramento, o percentual de mosquitos com a bactéria teve queda de 15% 
em agosto passado. O verão atípico, com altas temperaturas e pouquíssima chuva, é uma das 
explicações para a morte dos mosquitos de laboratório. 

“Além disso, nossos mosquitos eram mais suscetíveis a inseticidas em comparação com os 
mosquitos locais”, comentou Moreira. “Isso trouxe uma informação nova e foi muito positiva para o 
projeto. Durante este ano, cruzamos os mosquitos infectados com a bactéria com os mosquitos de 
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Tubiacanga, que agora estão mais resistentes aos inseticidas. A população com Wolbachia já está em 
50% após novas liberações de ovos e de mosquitos em agosto”. 

O pesquisador ressaltou que, quando a população de Aedes Aegypti chegar a 100%, será 
possível passar para o próximo passo: avaliar se houve queda no número de casos de dengue. 

Os testes de campo no Brasil foram aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e pela Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa (Conep), após avaliação sobre a segurança para a saúde e o meio ambiente. 

Além do financiamento da Fiocruz, feito pelo Ministério da Saúde, o projeto brasileiro 
também recebe verbas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Conselho 
Nacional de Pesquisa (CNPq). As secretarias municipais de Saúde de Niterói e do Rio atuam como 
parceiras locais na implantação do projeto. 

A Wolbachia está presente em cerca de 60% dos insetos no mundo, incluindo diversas 
espécies de mosquitos, como o pernilongo, e não apresenta risco para a saúde humana ou para o 
ambiente. É uma bactéria intracelular, transmitida de mãe para filho no processo de reprodução dos 
mosquitos e não durante a picada do Aedes em ser humano. 
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