
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – UFPB 

CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO – CCAE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA E MONITORAMENTO 

AMBIENTAL – PPGEMA 

 

 

 

 

 

Maurício Lilioso de Lucena Filho 

 

 

 

 

 

Ecoepidemiologia de Triatoma brasiliensis nos estados da Paraíba e Rio 

Grande do Norte: indicadores entomológicos e estruturas ecotípica e 

composicional etária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio Tinto-PB, Brasil 

2015 



ii 
 

Maurício Lilioso de Lucena Filho 

 

 

Ecoepidemiologia de Triatoma brasiliensis nos estados da Paraíba e Rio 

Grande do Norte: indicadores entomológicos e estruturas ecotípica e 

composicional etária 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Ecologia e 

Monitoramento Ambiental, UFPB, como 

requisito para obtenção do título de 

Mestre 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Carlos Eduardo Almeida, Laboratório de Ecologia Animal, 

Centro de Ciências Aplicadas e Educação (CCAE), Universidade Federal da 

Paraíba – UFPB, Campus IV - Litoral Norte, Universidade Federal da Paraíba - 

UFPB. 

Co-orientadora: Profa. Dra. Elaine Folly Ramos, CCAE, Campus IV - Litoral 

Norte, UFPB. 

 

 

 

Rio Tinto-PB, Brasil 

2015



 
 



iii 
 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Quando estás inspirado por 

um grande propósito, um 

projeto extraordinário, todos 

os seus pensamentos 

rompem os obstáculos: tua 

mente transcende as 

limitações, tua consciência 

se expande a cada nova 

direção e te encontras em 

um mundo novo, grande e 

maravilhoso. Forças, 

qualidades e talentos 

adormecidos adquirem vida 

e descobres a ti mesmo 

como uma pessoa maior do 

que nunca sonhastes ser".  

Patanjali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais Maurício e Clélia, 

pelo exemplo de vida, apoio, 

amor e dedicação. 

 

 
 



vi 
 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus por me guiar e amparar nos momentos difíceis; 

À coordenadora vigente e à ex-coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

em Ecologia e Monitoramento Ambiental: Dra. Elaine Bernini e Dra. Adriane 

Wandeness, por toda dedicação, informações e esclarecimentos prestados; 

Ao meu orientador Dr. Carlos Eduardo Almeida e à minha Co-orientadora Dra. 

Elaine Folly Ramos, Centro de Ciências Aplicadas e Educação (CCAE), 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), por toda orientação, apoio, incentivo, 

confiança e pela grande amizade; 

Às Secretarias Municipais de Saúde de Cajazeiras (PB), Patos (PB) e Currais 

Novos (RN), pelo auxílio nos trabalhos em campo, que tornaram possível o 

desenvolvimento dessa dissertação; 

À Dra. Fabiana Lopes Rocha, CCAE, DEMA, UFPB, que teve um papel 

fundamental em todas as etapas do desenvolvimento deste trabalho, com todo 

seu auxílio e ensinamentos e pela especial amizade; 

Ao Dr. Pedro Cordeiro Estrela, pelo grande apoio prestado ao Laboratório de 

Mastozoologia da UFPB – Campus I; 

Às Dras. Myriam Harry, Leslie Faucher, Morgane Lavina e Axelle Marchant, 

Laboratório de Evolução, Genoma, Comportamento, Ecologia (EGCE), Centro 

Francês de Pesquisa Científica, Instituito de Pesquisa e Desenvolvimento 

(CNRS-IRD), França, pelas análises moleculares; 

Ao Dr. Jorge Eduardo Rabinovih, Centro de Estudos Parasitológicos e de 

Vetores (CEPAVE), Buenos Aires, Argentina, pelo auxílio nas análises 

ecológicas; 

Aos integrantes da FUNASA, Eugênio Pacceli, Francisco Queiroga, Mirabeau 

Wanderley e Eli, pelo apoio concedido nas coletas na microrregião de Patos; 



vii 
 

Ao “Galego” e Geraldo, pela gentileza e suporte nas capturas no município de 

Cajazeiras; 

Ao Tenente Samir do Exército Brasileiro, que cordialmente intermediou nossas 

capturas no 1º Batalhão de Engenharia e Construção (BEC), pelo suporte e 

atenção; 

À equipe da FUNASA de Currais Novos, em especial ao incansável e 

experiente, Sr. Orlando, pela enorme ajuda nas capturas; 

À nossa querida amiga Jamile, pela sua alegria e descontração inesquecível 

em nossas coletas; 

À Cleanne Limeira, por todo amor, carinho e amizade, que tornaram a minha 

vida muito mais feliz. Bem como por toda a sua ajuda no laboratório, nas 

análises finais de infecção natural e tabulação de dados; 

Aos integrantes do laboratório de Ecologia Animal da UFPB, campus IV pelo 

apoio durante parte dos experimentos; 

À Hanna, Mayara, Higor, Jeanneson, Messias: amigos do laboratório da 

Mastozoologia da UFPB- Campus I, por todo carinho, apoio e colaboração; 

À Marcello Benigno, pela sua disposição e auxílio na confecção dos mapas; 

A toda a minha família, meus irmãos, cunhadas e queridos sobrinhos, que 

sempre alegraram minha vida e me apoiaram; 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo 

apoio financeiro. 



viii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de 

Ecologia Animal da Universidade Federal da Paraíba, 

Campus IV, com as seguintes colaborações: 

 Laboratório de Mastozoologia, UFPB, Campus I; 

 Laboratório de Evolução, Genoma, 

Comportamento e Ecologia (EGCE), Centro 

Francês de Pesquisa Científica e Instituto de 

Pesquisa e Desenvolvimento (CNRS-IRD), 

França; 

 Centro de Estudos Parasitológicos e de Vetores 

(CEPAVE), Buenos Aires, Argentina. 



ix 
 

RESUMO 

Em uma primeira etapa, este estudo avaliou os riscos impostos por Triatoma 

brasiliensis na epidemiologia Chagásica em distintos pontos rurais de municípios da 

Paraíba (PB; Cajazeiras, São José de Espinharas, Condado, Santa Teresinha e São 

Mamede) e Rio Grande do Norte (RN; Caicó e Currais Novos) com a aplicação de 

indicadores entomológicos. O índice de infecção natural e a diversidade do parasita 

Trypanosoma cruzi de acordo com as duas principais linhagens (TCI e TCII) foram 

também avaliados por técnicas moleculares. Com as informações de campo, a 

estrutura composicional etária de populações de T. brasiliensis foi caracterizada. Um 

total de 3.021 triatomíneos foi capturado, com uma destacada prevalência de T. 

brasiliensis (80%), seguido por T. pseudomaculata (16%) e T. petrochii (4%). A 

colonização domiciliar foi baixa em todos os pontos investigados, sendo os insetos 

predominantemente peridomiciliares, o que minimiza os riscos de transmissão de T. 

cruzi. Embora Condado tenha apresentado os mais altos índices de infestação (50%) 

e colonização (40%) domiciliar, estes foram acompanhados por índices nulos de 

infeção natural e de baixa densidade triatomínica (10,1 insetos/casa). Já em Currais 

Novos houve a mais alta densidade triatomínica (41,1 insetos/casa) e valores também 

altos de infestação (37%) e colonização domiciliar (37%), bem como de infecção 

natural (média de 24,4%), indicando que este município apresenta o mais alto risco de 

transmissão de T. cruzi a humanos. A variação nos índices de infecção natural por T. 

cruzi em unidades domiciliares está possivelmente associada à estrutura ecotípica, 

pois nos municípios da PB os insetos peridomiciliares são encontrados principalmente 

em galinheiros ao passo que em Currais Novos (RN) os amontoados de pedras, 

paralelepípedos e galhos no peridomicílio estão infestados tanto por T. brasiliensis, 

quanto por roedores silvestres da família Caviidae (Galea spixx e Kerodon rupestris). A 

mais baixa prevalência de infecção por T. cruzi em populações silvestres de T. 

brasiliensis nos pontos de PB (média de 3,4%) se comparado aos pontos amostrados 

do RN (média de 51,8%) está possivelmente associada à degradação ambiental 

observada na Paraíba. Técnicas moleculares apontaram a presença das duas 

linhagens do parasita coabitando tanto no peridomicílio quanto no ambiente silvestre. 

De setembro a dezembro foi observada maior incidência de adultos nos ambientes 

silvestres, em relação às coletas de março e aos trabalhos encontrados na literatura. 

Estes resultados alertam para a possibilidade de uma maior incidência de invasões 

domiciliares pelas formas alares de T. brasiliensis nos últimos meses do ano. 

Palavras-Chave: doença de Chagas, Triatoma brasiliensis, vigilância entomológica, 

indicadores entomológicos, Trypanosoma cruzi. 
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Eco-epidemiologic studies on Triatoma brasiliensis in the states of Paraíba and Rio 

Grande do Norte, Brazil: entomological indicators, age compositional structures and 

ecotopes 

ABSTRACT  

First, this study evaluated the risk imposed by Triatoma triatoma in the Chagasic 

epidemiology in distinct rural sites in Paraíba (PB; Cajazeiras, São José de 

Espinharas, Condado, Santa Teresinha and São Mamede) and Rio Grande do Norte 

(RN; Caicó and Currais Novos) with the use of entomological indicators. The rate of 

natural infection by T. cruzi and the parasite diversity, according to the two major 

lineages (TCI e TCII) were also evaluated via molecular techniques. With the field 

information, the compositional age structure of natural T. brasiliensis populations was 

also characterized. A total of 3,021 triatomines were captured, with a notable 

prevalence of T. brasiliensis (80%), followed by T. pseudomaculata (16%) and T. 

petrochii (4%). Overall, the domestic colonization was low and most of collected insects 

were peridomestic, which minimizes the risks of T. cruzi transmission. Even though 

Condado had exhibited the highest indexes of domiciliary infestation (50%) and 

colonization (40%), these indexes were followed by null natural infection by T. cruzi 

and low triatomine density (10.1 insects/house). Contrarialy, for Currais Novos there 

were hight triatomine density (37%) and colonization (37%), as well as natural infection 

by T. cruzi (mean 24.4%), suggesting it is the most exposed municipality to T. cruzi 

human infection. The observed variation in natural infection by T. cruzi in domiciliary 

unities is probably associated to ecotope structures, as in PB municipalities insects are 

found in chicken crops whereas in Currais Novos (RN) rock, cobblestone and branch 

piles are infested as much by T. brasiliensis as they are by sylvatic Caviidae mammals 

(Galea spixx and Kerodon rupestris). The lower (mean 3.4%) natural infection 

prevalence for T. cruzi in wild natural populations of T. brasiliensis in spots of PB if 

compared to those sampled in RN (mean 51.8%) is probably associated with 

environmental degradation of natural habitats observed in the first. Molecular 

techniques pointed out the two major parasite lineages of T. cruzi co-occurring in 

peridomiciles and also in sylvatic environments. From September to December it is 

observed a higher incidence of adults in the sylvatic environments, if compared to field 

work of March and studies surveyed from literature. It alerts for the possibility of a 

higher incidence of domiciliary invasions of winged forms of T. brasiliensis during the 

last months of the year. 

Key-words: Chagas disease, Triatoma brasiliensis, entomological surveillance, 

entomological indicator, Trypanosoma cruzi. 
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 LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

CC51.1S População de triatomíneos coletada no ponto 51.1 em Caicó no ecotópo silvestre 

CC51S População de triatomíneos coletada no ponto 51 em Caicó no ecotópo silvestre 

CC52S População de triatomíneos coletada no ponto 52 em Caicó no ecotópo silvestre 

CC53S População de triatomíneos coletada no ponto 53 em Caicó no ecotópo silvestre 

CD Colonização Domiciliar 

CD42P População de triatomíneos coletada no ponto 42 em Condado no peridomicílio 

CD44P População de triatomíneos coletada no ponto 44 em Condado no peridomicílio 

CD45D População de triatomíneos coletada no ponto 45 em Condado no domicílio 

CD46P População de triatomíneos coletada no ponto 46 em Condado no peridomicílio 

CD47P População de triatomíneos coletada no ponto 47 em Condado no peridomicílio 

CD49.1S População de triatomíneos coletada no ponto 49.1 em Condado no ecótopo 
silvestre 

CD49S População de triatomíneos coletada no ponto 49 em Condado no ecótopo 
silvestre  

CN69P População de triatomíneos coletada no ponto 69 em Currais Novos no 
peridomicílio 

CN70P População de triatomíneos coletada no ponto 70 em Currais Novos no 
peridomicílio 

CN71P População de triatomíneos coletada no ponto 71 em Currais Novos no 
peridomicílio 

CN72S População de triatomíneos coletada no ponto 72 em Currais Novos no ecótopo 
silvestre 

CN73P População de triatomíneos coletada no ponto 73 em Currais Novos no 
peridomicílio 

CN74P População de triatomíneos coletada no ponto 74 em Currais Novos no 
peridomicílio 

CN75D População de triatomíneos coletada no ponto 75 em Currais Novos no domicílio 

CN76P População de triatomíneos coletada no ponto 76 em Currais Novos no 
peridomicílio 

CN77S População de triatomíneos coletada no ponto 77 em Currais Novos no ecótopo 
silvestre 
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CN79S População de triatomíneos coletada no ponto 79 em Currais Novos no ecótopo 
silvestre 

CN81P População de triatomíneos coletada no ponto 81 em Currais Novos no 
peridomicílio 

CN83S População de triatomíneos coletada no ponto 83 em Currais Novos no ecótopo 
silvestre 

CN84P População de triatomíneos coletada no ponto 84 em Currais Novos no 
peridomicílio 

CN85D População de triatomíneos coletada no ponto 85 em Currais Novos no domicílio 

CN86.1P População de triatomíneos coletada no ponto 86.1 em Currais Novos no 
peridomicílio 

CN86.2P População de triatomíneos coletada no ponto 86.2 em Currais Novos no 
peridomicílio 

CN87S População de triatomíneos coletada no ponto 87 em Currais Novos no ecótopo 
silvestre 

CZ11P População de triatomíneos coletada no ponto 11 em Cajazeiras no peridomicílio 

CZ12P População de triatomíneos coletada no ponto 12 em Cajazeiras no peridomicílio 

CZ13P População de triatomíneos coletada no ponto 13 em Cajazeiras no peridomicílio 

CZ14D População de triatomíneos coletada no ponto 14 em Cajazeiras no domicilio 

CZ15D População de triatomíneos coletada no ponto 15 em Cajazeiras no domÍcilio 

CZ16P População de triatomíneos coletada no ponto 16 em Cajazeiras no peridomicílio 

CZ18.1P População de triatomíneos coletada no ponto 18.1 em Cajazeiras no 
peridomicílio 

CZ18.2P População de triatomíneos coletada no ponto 18.2 em Cajazeiras no 
peridomicílio 

CZ18P População de triatomíneos coletada no ponto 18 em Cajazeiras no peridomicílio 

CZ19P População de triatomíneos coletada no ponto 19 em Cajazeiras no peridomicílio 

CZ20D População de triatomíneos coletada no ponto 20 em Cajazeiras no domicílio 

CZ21D População de triatomíneos coletada no ponto 21 em Cajazeiras no domicílio 

CZ22P População de triatomíneos coletada no ponto 22 em Cajazeiras no peridomicílio 

CZ23S População de triatomíneos coletada no ponto 23 em Cajazeiras no ecótopo 
silvestre 
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CZ24D População de triatomíneos coletada no ponto 24 em Cajazeiras no domicílio 

CZ25P População de triatomíneos coletada no ponto 13 em Cajazeiras no peridomicílio 

CZ27S População de triatomíneos coletada no ponto 27 em Cajazeiras no ecótopo 
silvestre 

Dom Domicílio 

DTD Densidade Triatomínica Domiciliar 

ELISA Ensaio Imunoenzimático (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) 

F Fêmea 

Fig Figura 

HAI Hemaglutinação indireta 

ID Infestação Domiciliar 

IN Infecção Natural 

Lat Latitude 

Long Longitude 

M Macho 

MO Microscopia Ótica 

N1 Ninfa de primeiro instar 

N2 Ninfa de segundo instar 

N3 Ninfa de terceiro instar 

N4 Ninfa de quarto instar 

N5 Ninfa de quinto instar 

pb Pares de bases 

PB Paraíba 

Per Peridomicílio 

RIFI Imunofluorescência Indireta 
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RN Rio Grande do Norte 

SI Sem informação 

Sil Silvestre 

SJE33P População de triatomíneos coletada no ponto 33 em São José de Espinharas no 
peridomicílio 

SJE34P População de triatomíneos coletada no ponto 34 em São José de Espinharas no 
peridomicílio 

SJE35P População de triatomíneos coletada no ponto 35 em São José de Espinharas no 
peridomicílio 

SJE36S População de triatomíneos coletada no ponto 36 em São José de Espinharas no 
ecótopo silvestre 

SJE37P População de triatomíneos coletada no ponto 37 em São José de Espinharas no 
peridomicílio 

SJE38P População de triatomíneos coletada no ponto 38 em São José de Espinharas no 
peridomicílio 

SJE39D População de triatomíneos coletada no ponto 39 em São José de Espinharas no 
domicílio 

SJE40P População de triatomíneos coletada no ponto 40 em São José de Espinharas no 
peridomicílio 

SJE41.1S População de triatomíneos coletada no ponto 41.1 em São José de Espinharas 
no ecótopo silvestre 

SJE41S População de triatomíneos coletada no ponto 41 em São José de Espinharas no 
ecótopo silvestre 

SMS População de triatomíneos coletada em São Mamede no ecótopo silvestre 

SMsiS População de triatomíneos coletada em São Mamede no ecótopo silvestre 

spp Espécies 

ST30.1S População de triatomíneos coletada no ponto 30.1 em Santa Terezinha no 
ecótopo silvestre 

ST30S População de triatomíneos coletada no ponto 30 em Santa Terezinha no ecótopo 
silvestre 

Tb Triatoma brasiliensis 

TC Primer universal para T. cruzi que flanqueia a região antagônica da sequência de 
TCI ou TCII (abaixo) 

TCI Linhagem 1 de Tripanosoma cruzi de acordo com Souto et al. (1996) ou primer 
específico para T. cruzi 1 

TCII Linhagem 2 de Tripanosoma cruzi de acordo com Souto et al. (1996) ou primer 
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específico para T. cruzi 2 

Tpe Triatoma petrochii 

Tps Triatoma pseudomaculata 

UD Unidade domiciliar 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Doença de Chagas: considerações gerais 

A doença de Chagas, também conhecida como tripanossomíase 

americana, foi descoberta em 1909 pelo médico sanitarista brasileiro Carlos 

Justiniano Ribeiro Chagas (Chagas, 1909). Consiste em uma infecção 

parasitária causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi que é transmitido aos 

hospedeiros vertebrados por insetos hematófagos da subfamília Triatominae. 

Clinicamente, a doença de Chagas apresenta duas fases bastante distintas: 

uma fase aguda, onde os sintomas podem ou não aparecer logo após a 

infecção; e uma fase crônica, que pode durar anos, na qual os sintomas 

aparecem após um período assintomático. Nesta fase, os pacientes sofrem de 

distúrbios cardíacos, digestivos e alterações neurológicas (OMS, 2015). 

Primitivamente, o T. cruzi já circulava naturalmente entre os triatomíneos 

e os mamíferos silvestres. Porém, nos últimos séculos o T. cruzi passou a ser 

um problema para o homem devido às adaptações (vide tópico “Domiciliação 

dos vetores de Trypanosoma cruzi”) dos insetos vetores às habitações 

humanas, facilitadas pela invasão do ser humano aos ecótopos silvestres, bem 

como pelas alterações nestes ambientes. Assim, foi estabelecido um novo ciclo 

de infecção do T. cruzi e a doença de Chagas tornou-se uma antropozoonose 

(Galvão e Jurberg, 2014). 

A transmissão do T. cruzi pode ocorrer de diversas maneiras que variam 

de acordo com a natureza da infecção e estes padrões de transmissão diferem 

geograficamente (Coura e Viñas, 2010). A transmissão vetorial, que é 

caracterizada pela transmissão do protozoário pelas fezes do barbeiro durante 

o seu repasto sanguíneo, foi responsável no passado pela instalação da 

doença de Chagas hiperendêmica em diversas áreas rurais ao longo da 

América Latina (Magalhães-Santos, 2014; Costa et al. 2013). Adicionalmente, 

em alguns casos o T. cruzi pode ser transmitido por transfusão de sangue, 

transplante de órgãos, transmissão congênita, acidentes de laboratório e por 

via oral. A contaminação por via oral se dá através da ingestão de alimentos 

contaminados com insetos infectados ou suas excreções, bem como pelo 

consumo e manipulação de carne de vertebrados (produto de caça), infectados 

pelo T. cruzi (Camandaroba et al. 2002; Sangenis et al. 2015).  
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Vale ressaltar a importância da transmissão via oral, pois o crescente 

aumento da infecção chagásica por esta via vem resultando em um novo 

cenário epidemiológico, sendo atualmente a forma predominante de 

contaminação pelo T. cruzi, representando 62% dos casos no Brasil entre os 

anos de 2006 e 2012 (dados do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação - Sinan). Assim, a incidência atual ou re-incidência, de casos da 

doença de Chagas é atualmente independente da domiciliação de triatomíneos 

em muitas regiões, principalmente na Amazônia (Xavier et al. 2014; Rueda et 

al. 2014). Ocorrendo neste novo cenário, apenas a participação dos barbeiros 

de ambientes silvestres. 

A doença de Chagas está entre as parasitoses mais sérias do hemisfério 

sul, com um número aproximado de 6-7 milhões de pessoas infectadas e 10-12 

milhões vivendo em situação de risco. Entretanto, trata-se de uma das 

doenças mais negligenciadas no mundo, convencionalmente afetando a 

população rural e de baixa renda (OMS, 2015). 

Por ter seu princípio um ciclo enzoótico, a doença de Chagas não está 

no grupo de doenças erradicáveis, pois a transmissão do T. cruzi sempre 

ocorrerá entre os insetos vetores e os mamíferos (reservatórios) nos ecótopos 

naturais, havendo assim a possibilidade de ocorrer uma infecção humana 

acidental e reativação da transmissão domiciliar a partir de focos silvestres 

(Silveira e Vinhaes, 1999). Mas experiências prévias demonstram a eficiência 

da redução da transmissão vetorial do protozoário através do controle 

triatomínico. Assim, a maioria dos esforços para controlar a endemia tem sido 

focada no combate ao inseto vetor da proximidade de humanos (Coura e 

Viñas, 2010). 

Os países do cone sul (Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, Paraguai, 

Bolívia e Peru) agregaram esforços desde 1991 que custaram 

aproximadamente 320 milhões de dólares para o combate a esta moléstia. 

Como resultado, o Brasil ficou praticamente livre do vetor exótico, 

possivelmente proveniente da Bolívia: Triatoma infestans. Esta espécie causou 

o maior número de casos de infecção Chagásica no Brasil no passado. 

Segundo Abad-Franch et al. (2013), ao receber o certificado de eliminação 

deste vetor em 2006 (vide Ferreira e Silva, 2006) o Brasil entrou em um relativo 
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estágio de conforto e vetores autóctones estão ameaçando a reemergência de 

focos hiperendêmicos da doença de Chagas por transmissões vetoriais. 

 

1.2 Os insetos vetores do Trypanosoma cruzi 

Os vetores do T. cruzi são insetos hematófagos pertencentes à ordem 

Hemiptera, família Reduviidae e subfamília Triatominae, compreendendo 

atualmente mais de 140 espécies reconhecidas (Abad-Franch et al. 2013). Este 

número está sob constante revisão devido às descrições de novas espécies e 

sinonimizações. Além disso, não existe consenso entre os grupos de pesquisa 

sobre o reconhecimento de alguns táxons (vide Abad-Franch et al. 2013). Com 

exceção de T. rubrofasciata e algumas espécies afins, os triatomíneos têm sua 

distribuição geográfica restrita às Américas e a maioria é estritamente silvestre, 

podendo ser encontrados nos mais variados ecótopos, como ocos e cascas de 

árvores, bromélias, fendas de rochas, buracos, cavernas, entre outros, 

geralmente associados a abrigos de animais (Marcondes, 2011; Lazzari, 2014). 

Todas as espécies de triatomíneos podem manter e multiplicar o T. cruzi, 

entretanto, a capacidade vetorial das diferentes espécies de vetores depende 

de alguns atributos, como antropofilia, a endofilia (também referida como 

domiciliação ou capacidade de formar colônias intradomiciliares), a produção e 

eliminação de um maior número de formas infectantes do protozoário e um 

menor tempo entre o repasto sanguíneo e a defecação. Desta forma, algumas 

espécies são epidemiologicamente mais importantes do que outras (Coura, 

2003). 

 No Brasil existem cerca de 65 espécies de triatomíneos e deste universo 

somente cinco são reconhecidas como aquelas que têm, ou tiveram, 

participação mais relevante na transmissão domiciliar: Triatoma infestans, T. 

brasiliensis, T. pseudomaculata, T. sordida e Panstrongylus megistus (Costa e 

Lorenzo, 2009). Triatoma brasiliensis é atualmente considerado o principal 

vetor da doença de Chagas no semiárido brasileiro, devido a sua ampla 

distribuição geográfica, alto índice de capturas no intradomicílio e também pela 

alta taxa de infecção natural por T. cruzi (Dias et al. 2000). Triatoma 

pseudomaculata é a segunda espécie mais capturada nos domicílios no 
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semiárido nordestino, entretanto, devido aos seus hábitos predominantemente 

peridomiciliares e ornitófilos, esta espécie é considerada de mais baixo risco na 

epidemiologia chagásica. Outros triatomíneos nativos também são 

eventualmente capturados em habitações humanas, como por exemplo 

Panstrongylus lutzi e Rhodnius nasutus (Costa et al. 2003a). 

Os triatomíneos são conhecidos principalmente por barbeiros, mas 

receberam também uma série de outros nomes que variam entre as regiões, 

como chupões e procotós no sertão da Paraíba, vum-vum ou bicudo na Bahia, 

chupança no Mato Grosso, vinchucas nos países andinos, chinca valadoura ou 

besuconano México, chincha guazu no Paraguai, kissing bugs nos Estados 

Unidos entre outros (Marcondes, 2011).  

Estes insetos, assim como os demais hemípteros, apresentam um 

desenvolvimento hemimetábolo cujo ciclo de vida compreende as fases de ovo, 

cinco estádios ninfais e um adulto alado. São fotofóbicos, possuem hábitos 

noturnos, uma sensibilidade térmica desenvolvida com termotropismo positivo 

e um tempo de vida que pode variar de seis meses a dois anos, dependendo 

da espécie (Marcondes, 2011; Lazzari, 2014, OPAS, 2012). Uma característica 

de destaque da biologia dos triatomíneos, é que ambos os sexos (machos e 

fêmeas) e todas as fases imaturas são hematófagos, utilizando diversos 

vertebrados (raramente invertebrados) como fontes de repasto. Os repastos 

em mamíferos durante todo o ciclo de vida são importantes para a 

epidemiologia da doença de Chagas, pois aumentam a possibilidade de 

aquisição e transmissão do T. cruzi (Argolo et al. 2008; OPAS, 2012; Lazzari, 

2014). 

Em geral, o comprimento do corpo dos triatomíneos varia de 0,5 a 4,5 

cm, mas a maioria possui de 2 a 3 cm. Como todos os insetos, os triatomíneos 

possuem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen (Marcondes, 2011). A 

cabeça é alongada, com olhos bem evidentes, a probóscide ou rostro (aparelho 

bucal) fica dobrada sob a cabeça e as antenas implantadas nas laterais da 

cabeça. A estrutura onde as antenas estão inseridas denomina-se tubérculo 

antenífero e sua localização auxilia na identificação dos três gêneros 

epidemiologicamente mais importantes, Panstrongylus, Rhodnius e Triatoma 

(Marcondes, 2011; Juberg et al. 2014).  
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- Panstrongylus: tubérculo antenífero próximo aos olhos e cabeça curta 

(Fig. 1, A); 

- Rhodnius: tubérculo antenífero próximo à extremidade anterior da 

cabeça, que é longa e estreita (Fig. 1, B); 

 - Triatoma: tubérculo antenífero no meio da região anteocular (Fig. 1, 

C). 

 

Figura 1. Diferenciação dos principais gêneros de triatomíneos pelo ponto de inserção do 
tubérculo antenífero. (A) Pantrongylus; (B) Rhodnius; (C) Triatoma. (Extraído de Gurgel-
Gonçalves et al. 2012). 

   

O número de segmentos e a forma da probóscida permitem distinguir os 

barbeiros de outros percevejos (Insecta: Hemiptera: Heteroptera). Os 

triatomíneos hematófagos têm a probóscida reta com três segmentos (Fig. 2, 

A). Do mesmo modo, em geral, os percevejos predadores apresentam a 

prosbócida com três segmentos, porém curva (Fig. 2, B), e os fitófagos têm a 

probóscida geralmente com quatro segmentos e reta (Fig. 2, C) (Gurgel-

Gonçalves et al. 2012; Galvão e Jurberg, 2014b; OPAS, 2012). Vale ressaltar 

que esta regra vale para a grande maioria dos percevejos, mas existem raras 

exceções.  

No tórax estão inseridos os apêndices locomotores (três pares de pernas 

e dois pares de asas, nos adultos). As asas anteriores têm a parte basal 

coriácea e a distal membranosa, chamadas de hemiélitros, já as asas 
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posteriores são membranosas. O pronoto é a parte mais visível no dorso do 

tórax, tendo forma de trapézio e apresenta manchas e tubérculos importantes 

para a identificação específica. O abdômen é a porção mais longa do corpo, 

sendo achatado dorso-ventralmente e quando as asas estão em repouso, 

pode-se ver o conexivo. Sua coloração e distribuição das manchas são 

fundamentais na identificação dos triatomíneos (Marcondes, 2011; Juberg et al. 

2014). 

 

Figura 2. Diferença no aparelho bucal de hemípteros, (A) hematófagos (barbeiros), (B) 
predadores e (C) fitófagos. (Extraído de Galvão, 2014). 

  

Os triatomíneos podem se dispersar de forma passiva, onde o inseto é 

transportado por algum animal ou em objetos levados pelo homem, porém a 

dispersão ocorre principalmente pela forma ativa, quando o triatomíneo se 

desloca por meio do voo ou caminhando. Tal comportamento varia de espécie 

para espécie, sendo que algumas têm na caminhada a principal forma de 

dispersão, como discutido a seguir para os membros do complexo T. 

brasiliensis. Alguns fatores podem influenciar a dispersão ativa, como o estado 

nutricional dos adultos, a densidade populacional e a ação e alteração 

antrópica no meio ambiente. A dispersão ativa é de grande importância 

epidemiológica, pois está relacionada à invasão de espécies silvestres ou 

sinantrópicas a habitações humanas (OPAS, 2012). 
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1.3 O complexo Triatoma brasiliensis (Costa et al. 2013) e o 

subcomplexo Brasiliensis (Schofield e Galvão, 2009) 

Estudos multidisciplinares indicaram que “populações” definidas ainda 

como Triatoma brasiliensis s.l. com base em variações cromáticas até 2006 

compunham, na verdade, unidades evolutivas independentes, ou simplesmente 

espécies distintas. Desta forma, um grupo monofilético (Costa et al. 2013; 

Monteiro et al. 2004; Mendonça et al. 2009) de quatro espécies, uma das quais 

(T. brasiliensis) apresenta duas subespécies foi definido: T. b. brasiliensis, T. b. 

macromelasoma, T. juazeirensis, T. melanica, e T. sherlocki. Cada membro do 

grupo pode ser identificado pelas características morfológicas externas e uma 

chave taxonômica foi publicada por Costa et al. (2013). Os membros deste 

complexo são amplamente distribuídos no Brasil, ocorrendo em 12 estados, 

principalmente dentro da caatinga (Costa et al. 2003a). Cada táxon do 

complexo apresenta distintas características morfológicas, genéticas, 

habilidades de dispersão, importância epidemiológica e potenciais de 

distribuição (Almeida et al. 2009, 2012; Correia et al. 2013; Costa et al. 1997a e 

b; 1998; 2002; 2003a e b; 2009, 2013, 2014).  

Triatoma b. brasiliensis, referida daqui em diante somente como T. 

brasiliensis apresenta uma das mais altas taxas de infecção por T. cruzi e de 

infestação intradomiciliar. Desta forma, é considerada a mais importante 

espécie de vetor de T. cruzi no nordeste brasileiro (Dias et al. 2000; Costa e 

Lorenzo, 2009; Costa et al. 2003a). Costa et al. (2014) usaram a modelagem 

de nicho ecológico para estimar o potencial de distribuição de todos os 

membros do complexo, avaliando também o potencial de expansão da 

distribuição geográfica. Os autores apresentam também as primeiras 

avaliações do potencial de distribuição em face das alterações climáticas 

(aquecimento global). O estudo sugeriu que T. brasiliensis é o membro do 

complexo com o maior potencial para colonizar novas áreas, tanto no cenário 

atual, quanto das futuras alterações climáticas previstas para 2050. 

Dentro do complexo T. brasiliensis, a natureza transitória da importância 

epidemiológica pode ser ilustrada pelo caso de T. sherlocki, uma espécie 

descrita para a ciência apenas em 2002 (Papa et al. 2002), e que 

posteriormente foi reconhecida como o quinto membro do complexo T. 
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brasiliensis, com base em características genéticas e ecológicas (Mendonça et 

al. 2009; Costa et al. 2013). Recentemente, no entanto, esta espécie foi 

encontrada colonizando domicílios humanos em uma área de mineração no 

estado da Bahia (Almeida et al. 2009), o que destaca as mudanças rápidas que 

podem ocorrer no comportamento dos triatomíneos, particularmente em face 

das drásticas mudanças ambientais antropogênicas. Mais tarde, Almeida et al. 

(2012) demonstraram que T. sherlocki era o único membro do complexo 

incapaz de voar, mas que possuía patas mais longas, que compensavam a 

capacidade de dispersão. Os híbridos de laboratório desta última espécie com 

a espécie parapátrica, T. juazeirensis, apresentaram tanto patas mais longas, 

como também foram capazes de voar, o que possivelmente propiciaria uma 

maior capacidade para invadir domicílios em caso de eventual hibridação 

natural dessas espécies. Assim, estudos multidisciplinares sobre vetores e o 

monitoramento da capacidade vetorial são fundamentais para a compreensão e 

controle da transmissão da doença de Chagas (Luitgards-Moura et al. 2005a, 

2005b).  

Baseados principalmente na morfologia e distribuição geográfica, 

Schofield e Galvão (2009) publicaram um estudo onde incluíram, além das 

espécies supracitadas, T. lenti, T. melanocephala e T. petrochii, em um grupo 

que eles denominaram subcomplexo Brasiliensis. Para todos os agrupamentos 

são observadas características compartilhadas, tais como: a propensão a 

invadir e colonizar o ecótopo domiciliar e os hábitos rupestres. De fato, dentro 

do grupo, somente T. melanica e T. petrochii não foram encontrados ainda 

colonizando domicílios (ver Almeida et al. 2009, Mendonça et al. 2014). Ao 

passo que T. sherlocki, T. juazeirensis e T. melanica apresentam um número 

razoável de estudos (supracitados), quase nada foi elucidado para T. petrochii 

e T. lenti. Estes insetos têm somente sido mencionados em levantamentos 

entomofaunísticos e sua biologia e comportamento permanece desconhecida. 

Para T. petrochii, o único estudo fora deste eixo mencionado foi sobre a 

confirmação taxonômica com o uso de allenzimas, diferenciando-o de T. 

brasiliensis, dada sua notável similaridade com T. brasiliensis (Monteiro et al. 

1998). 
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O agrupamento de espécies que devem compor o complexo T. 

brasiliensis (Costa et al. 2013) ou subcomplexo Brasiliensis (Schofield e 

Galvão, 2009) tem sofrido alterações nos últimos anos. Mais recentemente, 

estudos citogenéticos (Alevi et al. 2012) e filogenéticos (Gardim et al. 2014) 

excluíram T. melanocephala do subcomplexo Brasiliensis. Ambas as 

abordagens são congruentes para apoiar a idéia de que esta espécie está mais 

relacionada com espécies de outros gêneros em Triatomini, como 

Panstrongylus. A posição para as duas demais espécies do subcomplexo 

Brasiliensis, T. lenti e T. petrochii, permanece aguardando estudos 

morfológicos e filogenéticos mais detalhados, no entanto, já existem evidências 

citogenéticas (Alevi et al. 2014) de que T. lenti exibe baixa diferenciação para 

que seja apoiado nesse grupo. 

 

1.4 Ecoepidemiologia da doença de Chagas Nordeste brasileiro, com 

atenção aos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte 

Segundo Dias et al. (2000), no contexto epidemiológico da doença de 

Chagas no Brasil, a região Nordeste ocupa uma posição de destaque, sendo a 

segunda em números de infectados e todos os estados desta região 

apresentam municípios com risco de transmissão vetorial do T. cruzi. O único 

inquérito nacional para avaliar a prevalência da doença de Chagas na 

população rural foi desenvolvido para os anos de 1975 a 1980 (Silveira et al., 

1984). Embora este inquérito tenha apontado os estados do Rio Grande do Sul 

e de Minas Gerais com os mais altos índices (8,8%) de positividade para a 

doença de Chagas em áreas rurais, contra 1,8 e 3,5% para os estados do Rio 

Grande do Norte e Paraíba; antes disso, Lucena (1970) apontou focos de 

transmissão hiperendêmica da doença de Chagas nestes últimos estados, com 

uma soroprevalênica de 20% na Paraíba e 12% no Rio Grande do Norte. Como 

T. infestans nunca foi registrado para o Rio Grande do Norte (e também para o 

Ceará, Costa et al. 2003b), este registro não deixa dúvidas sobre o papel de T. 

brasiliensis na epidemiologia chagásica, pois trata-se do vetor mais encontrado 

em domicílios nesta região (Costa et al. 2003b). Cães têm sido considerados 

“marcadores” (ou sentinelas) da circulação de T. cruzi na proximidade do 

homem (Lima et al. 2012). Neste sentido, o estudo de Mendes et al. (2013), 
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utilizando técnicas modernas (combinação de RFI+ELISA+HAI) no município 

de Patos, apontou 4% de animais com soros reagentes. 

O último levantamento sorológico (2001-2008) no Brasil abrangeu 

somente crianças com menos de cinco anos e foi voltado para avaliar a 

transmissão congênita e a eficiência dos programas de controle vetorial em 

áreas rurais (vide Ostermayer et al. 2011). Os resultados apontaram uma 

prevalência nacional de somente 0,03%, contra os 4,2% observados antes do 

controle de T. infestans. Estes resultados apontam que com os programas de 

controle direcionados principalmente para T. infestans, a transmissão por T. 

brasiliensis também foi interrompida, ou drasticamente reduzida. Entretanto, 

nove casos neste período foram atribuídos à transmissão vetorial no Nordeste 

e, deste total, dois foram nos municípios de Emas e Jericó na Paraíba e outros 

dois no município de Várzea no Rio Grande do Norte (Ostermayer et al. 2011). 

A metanálise desenvolvida por Martins-Melo et al. (2014) apontou 5,9 e 1,4% 

de pacientes com soro reagente para T. cruzi na população rural do Rio 

Grande do Norte e Paraíba em levantamentos após 2000. Entretanto, os 

autores não obtiveram em suas fontes um detalhamento para concluir se tais 

casos foram referentes a casos autóctones, tampouco se foram dados de 

pacientes infectados via T. infestans no passado. De qualquer maneira, o 

índice para o Rio Grande do Norte foi mais alto do que o observado no 

inquérito de 1975-1980.  

No estado da Paraíba, de 1996 a 2013 foram registradas 462 mortes 

devido à doença de Chagas e no estado do Rio Grande do Norte, no mesmo 

período, foram registrados 195 óbitos (SIM, 2015). Dias et al. (2000), 

comentam que três situações particulares são levadas em conta na região 

Nordeste: i - região assolada pela seca e carência de recursos, possuindo altos 

índices de moradias rudimentares e apropriadas à colonização dos insetos 

vetores; ii -  o semiárido sobrepõe-se com a distribuição geográfica de duas 

espécies de difícil controle: T. brasiliensis e  T. pseudomaculata; e iii - esta 

região foi prejudicada pelo processo de descentralização da FUNASA, que 

ocorreu em todo o país, e o consequente repasse da tomada de decisão para 

os municípios, pois não ocorreu o adequado treinamento de novos técnicos 

para o combate ao vetor. 
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1.5 Domiciliação dos vetores de Trypanosoma cruzi 

A domiciliação refere-se à associação apresentada pelo inseto com 

ambiente domiciliar, e o estado tido como domiciliado é quando o inseto usa 

este habitat para se alimentar e procriar. O termo tem estreita relação com a 

sinantropia, entretanto, o uso deste último considera também a ocupação do 

inseto por qualquer habitat modificado por atividades humanas, como o 

peridomicílio ou mesmo um muro de pedras distante de domicílios por exemplo 

(Robinson, 1996). Entre as características associadas à potencialidade vetorial, 

a capacidade de domiciliação está entre as mais importantes, pois a coabitação 

triatomíneo-homem foi peça chave no desenvolvimento dos focos 

hiperendêmicos registrados no passado. O processo de domiciliação dos 

triatomíneos foi pouco elucidado, sendo ainda um desafio para a ciência 

(Almeida et al. 2014). Na tentativa de explicar os processos envolvidos, alguns 

autores relacionam-no a um processo gradual de adaptação (Lucena, 1959), 

outros consideram que este processo se deve ao oportunismo das espécies, 

onde a invasão domiciliar ocorre em decorrência da escassez das fontes 

naturais de alimento (Aragão, 1975; Forattini, 2006). Forattini (2006) ainda 

conclui que o processo de domiciliação pode ser explicado como uma tentativa 

de sobrevivência e de dispersão dos barbeiros em consequência das 

modificações ecológicas geradas pelo homem, sendo este um processo 

gradual e progressivo.  

Naturalmente, os triatomíneos apresentam algumas características que 

determinam a ocupação dos seus ecótopos. O ecletismo alimentar e a 

preferência por sangue de mamíferos são atributos comuns nas espécies 

encontradas nos domicílios. Essas características são tidas como pré-

adaptativas ao processo de domiciliação (Aragão, 1983). O ecletismo alimentar 

permite aos triatomíneos a associação a diferentes fontes de alimentação, e 

esta diversificação de fontes alimentares pode ser observada em ecótopos 

domésticos e peridomésticos. A associação a ambientes estáveis também é 

uma característica favorável a este processo, uma vez que nos domicílios as 

características microclimáticas sofrem menores variações e há uma presença 

permanente de fontes alimentares (Lorenzo et al. 2000). 
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Nestas últimas décadas, a literatura apresentou uma considerável 

riqueza de relatos de episódios indicando que espécies de triatomíneos, até 

então restritas ao ambiente silvestre, vinham habitando o ambiente domiciliar, 

demonstrando que o cenário de distribuição vetorial é dinâmico (ex: Almeida et 

al. 2000; Reyes-Lugo e Rodriguez-Acosta, 2000; Santos et al. 2005; Almeida et 

al. 2009; Alevi et al. 2015; Rodrigues et al. 2014). 

Recentemente, Waleckx et al. (2015) apresentaram uma revisão sobre a 

domiciliação dos vetores. Eles mencionaram que o baixo fluxo gênico entre 

populações silvestres e domésticas pode estar associada a uma especialização 

ao ecótopo domiciliar, como sugerido originalmente por Schofield et al. (1999). 

Neste cenário a dispersão aconteceria mais entre domicílios do que do 

ambiente silvestre para os domicílios. A redução no dimorfismo sexual em 

populações domiciliadas foi evidenciada inicialmente por Dujardim (1999), sem 

clara definição do significado biológico associado à domiciliação. Waleckx et al. 

(2015) sugerem que os caminhos para elucidar aspectos da domiciliação 

estariam baseados em uma análise de modelagem de dados de campo, que 

poderiam fornecer estimativas quantitativas de persistência populacional e do 

vigor de populações encontradas em domicílios, provendo assim novos 

caminhos para a compreensão do processo de domiciliação de triatomíneos. 

Os autores estimam que tal abordagem poderá representar uma ferramenta-

chave para a tomada de decisão e intervenções no controle de vetores no 

futuro. Outros pesquisadores mencionam que o estudo dos transcriptomas 

(conjunto de transcritos do genoma) pode apresentar as chaves para a 

compreensão do processo de domiciliação de vetores (como alterações em 

receptores sensoriais), tendo esta abordagem avançado ultimamente, inclusive 

para T. brasiliensis (Marchant et al. 2014). 

 

1.6 Vigilância e indicadores entomológicos 

Simplificadamente, a Organização Mundial de Saúde - OMS (2012) 

definiu a vigilância entomológica como o monitoramento sistemático da 

sazonalidade, abundância e distribuição espacial e ecotípica de populações de 
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vetores, para gerar informações que possam assegurar o controle vetorial. 

Segundo Gomes (2002), trata-se:  

da contínua observação e avaliação de informações originadas 
das características biológicas e ecológicas dos vetores, nos níveis 
das interações com hospedeiros humanos e animais reservatórios, 
sob a influência de fatores ambientais, que proporcionem o 
conhecimento para detecção de qualquer mudança no perfil de 
transmissão das doenças. 

 

O papel da vigilância vetorial é acessar os determinantes da transmissão 

relacionados com os vetores, considerando sua interação com os parasitas, 

com as atividades humanas e com o meio ambiente. Os principais 

determinantes relacionados ao vetor são: (i) a identificação precisa do vetor 

local, (ii) a determinação de onde e quando eles procriam; (iii) o 

reconhecimento da densidade local, atividade circadiana e flutuação sazonal, 

(iv) o conhecimento dos índices de infecção natural pelo agente etiológico e (v) 

a consideração da sua capacidade vetorial (ex: antropofilia, domiciliação, 

capacidade de manter parasitas e infectar humanos, etc.). Uma rotina de 

monitoramento da suscetibilidade do vetor ao inseticida deve ser integrada ao 

complexo de vigilância vetorial (OMS, 2012). 

As ações de monitoramento vetorial são distintas para cada doença e 

complexas per se; apresentando frequentemente distinções para uma mesma 

doença que ocorre em cenários distintos. Entretanto, de um modo geral, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS, 2012) sugere (i) a implementação de 

um sistema de vigilância vetorial integrado, que possa cobrir os vetores de 

todas as doenças prevalentes na área alvo. Este mecanismo maximiza a 

utilização de recursos e torna o sistema mais preparado para o alerta de 

epidemias ocasionadas por novos patógenos; (ii) O uso de localidades fixas ou 

sítios sentinelas selecionados para representar situações de risco; (iii) uma 

ligação bem estruturada do serviço de vigilância e controle; (iv) o mapeamento 

dos sítios de ocorrência e habitats de reprodução dos vetores a nível local (ex. 

em um povoado ou cidade), para o monitoramento das atividades de controle, 

emergência ou eliminação de um vetor e (v) a capacitação regular dos 

técnicos, com cursos básicos para àqueles envolvidos nas campanhas. Tais 

treinamentos devem abranger tópicos da ecologia, biologia, taxonomia dos 
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vetores, entre outros. Tem sido demonstrado que a participação da 

comunidade pode ser uma forte aliada da vigilância entomológica e cursos de 

capacitação para professores do ensino médio e fundamental tem sido 

sugeridos com base nas preocupações endêmicas locais. Uma atenção 

especial deve ser dada ao monitoramento de vetores exóticos, que 

historicamente demonstraram proporcionar surtos epidêmicos e a emergências 

de endemias (ex: T. infestans para a doença de Chagas e Aedes aegypti para 

a dengue). 

Os indicadores entomológicos são a base da vigilância, sendo baseados 

em equações padronizadas pelas organizações envolvidas com saúde (ex: 

OMS, OPAS) ou por comunicações científicas (artigos e livros), estando 

sujeitos a constante reformulação. Tais indicadores são derivados de equações 

ecológicas tradicionais e adaptados para uma realidade ecoepidemiológica, 

onde fatores antrópicos são usualmente introduzidos nas equações (ex: 

domicílio, peridomicílio, prédios). Para cada indicador, existe um método de 

amostragem definido e cada método possui sua limitação ou sensibilidade para 

detectar determinado tipo de situação. Os métodos são geralmente específicos 

para o grupo de inseto que se pretende amostrar, e variam de acordo com o 

estádio deste mesmo inseto. Os culicídeos, por exemplo, apresentam a maior 

diversidade de espécies vetoras, e como holometábolos, os indicadores 

entomológicos podem ser baseados na coleta dos ovos, larvas, pupas ou 

adultos, os quais ocorrem em ecótopos completamente distintos. O fator chave 

na equação dos indicadores entomológicos é a relação do número de insetos 

amostrados (ou a presença/ausência deles) com relação a fatores abióticos 

(espaço-tempo-ecótopo) ou bióticos (como o homem). A taxa de infecção 

natural está entre os importantes indicadores entomológicos, que podem ser 

obtidos por microscopia óptica (no caso de T. cruzi, por exemplo) ou técnicas 

moleculares (como o PCR para detectar infecção por vírus da dengue). (OMS, 

2014). 

É admitido que a manutenção da endemia Chagásica só seja possível 

através da coabitação triatomíneo-homem (exceto a doença de Chagas na 

Amazônia, Coura & Borges-Pereira 2012). Indicadores entomológicos foram 

então desenvolvidos pela Organização Panamericana de Saúde – OPAS 
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(2003), com equações padronizadas para avaliar os índices de infestação e 

colonização domiciliar por triatomíneos, entre outros. Todas as espécies de 

triatomíneos são potencialmente capazes de invadir casas através do voo, 

entretanto poucas permanecem nas casas como “residentes” por motivos ainda 

obscuros. O encontro de triatomíneos em seus vários estádios (ovos, ninfas e 

adultos) indica a colonização domiciliar. Dada a dificuldade operacional para o 

encontro de ovos, o encontro de ninfas é utilizado como base para avaliar o 

índice de colonização, devido à reduzida capacidade de dispersão, por não 

voarem. Esses indicadores foram usados por Almeida et al. (2000, 2009) para 

avaliar um possível processo de sinantropização de T. rubrovaria e T. sherlocki 

nos estados do Rio Grande do Sul e Bahia, respectivamente. 

Em conclusão, riscos potenciais de transmissão podem ser detectados 

através do monitoramento vetorial. Este mecanismo é capaz de determinar 

mudanças na distribuição e densidade do vetor, avaliar programas de controle, 

obter medidas relativas das populações de vetores ao longo do tempo, 

identificar sítios de alta densidade de vetores e crescimentos populacionais, 

bem como alertar sobre a existência de áreas com circulação do patógeno na 

proximidade do homem (como em peridomicílios). Tem sido demonstrado 

repetidamente e convincentemente com diferentes modelos de doenças 

transmitidas por vetores que as ações de vigilância, seguidas do controle 

podem reduzir a incidência de doenças e salvar vidas.  

 

1.7 Caracterização molecular de Trypanosoma cruzi: breve histórico e 

importância da abordagem 

A definição dos subtipos de T. cruzi tem passado por diversas 

classificações nos últimos anos. Devido à natureza polimórfica e alta 

heterogeneidade biológica, bioquímica e molecular do parasita, sua 

caracterização tem sido calcada principalmente em técnicas moleculares. Uma 

destas primeiras técnicas foi baseada em isoenzimas, como exposto por 

Momem (1999), utilizando o termo zimodemas. Ao lançar essa obra, Momem 

sugeriu a divisão de T. cruzi em dois grupos principais: T. cruzi I e T. cruzi II, o 

que foi aprovado por um consenso (Anonymous, 1999). Um novo consenso 
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para a definição de T. cruzi foi estipulado 10 anos mais tarde por Zingales et al. 

(2009) que determinaram seis unidades discretas de tipagem de T. cruzi: DTUI, 

DTUII, DTUIII e DTUIV, DTUV e DTUVI. De acordo com protocolo definido por 

estes autores, esta identificação dos genótipos envolve a combinação de 

técnicas de PCR (Polimerase Chain Reaction) e PCR-RFLP (Restriction 

Fragment Length Polymorphism). 

 Os genótipos de T. cruzi podem apresentar distinta distribuição 

geográfica, manifestações clínicas da doença e perfis de circulação ecotípica 

(Zingales et al. 2009). Existe atualmente uma série de técnicas que 

caracterizam isolados. O protocolo de Souto et al. (1996) apresenta relativa 

baixa resolução se comparado com o apresentado por Zingales et al. (2009), 

pois separam somente dois subtipos de T. cruzi: TCI e TCII, que são referidos 

por Souto et al. (1996) como as duas principais linhagens do parasita. A técnica 

é baseada na análise do polimorfismo da região intergênica do gene do mini-

exon. Para a padronização da técnica, Souto et al. (1996) utilizaram isolados 

de T. cruzi de diversos hospedeiros da América Latina. Apesar da mais baixa 

resolução, a técnica apresenta praticidade e baixo custo, por envolver apenas 

uma extração de DNA e um PCR com três primers. Além da informação sobre 

a diversidade do parasita, esta técnica é capaz de confirmar se 

tripanossomtídeos diagnosticados em exames a fresco (como nas técnicas de 

infecção natural do vetor) representam realmente T. cruzi.  
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2 JUSTIFICATIVA  

 

Para a vigilância entomológica da doença de Chagas existem questões-

chave que variam a nível local, tais como: (i) o conjunto de espécies de vetores 

encontrados nos domicílios, (ii) grau de infestação domiciliar e (iii) índices de 

infecção natural destes vetores por T. cruzi. Todos estes itens podem ser 

respondidos com o uso dos indicadores entomológicos padronizados pela 

Organização Panamericana de Saúde, que são restritos às investigações em 

unidades domiciliares. Para uma melhor compreensão sobre os fatores 

envolvidos nos riscos de transmissão chagásica, torna-se importante a 

investigação de populações de triatomíneos silvestres, especialmente para 

inferências sobre o fluxo de insetos e do parasita. Entretanto, existem 

limitações para a identificação do parasita com base na morfologia e esta 

técnica também não separa genótipos de T. cruzi, o que só pode ser feito com 

técnicas moleculares. A caracterização da estrutura composicional etária dos 

triatomíneos pode fornecer bases para uma futura compreensão dos processos 

de infestação domiciliar. Desta forma, para populações de T. brasiliensis 

coletadas em distintos sítios geográficos e ecótopos nos estados da Paraíba e 

Rio Grande do Norte, este estudo combina informações sobre (i) indicadores 

entomológicos, (ii) os índices de infecção natural por T. cruzi mensurados por 

duas técnicas (microscopia e molecular) e a caracterização da estrutura 

composicional etária deste vetor, objetivando fornecer informações sobre a 

ecoepidemiolgia de T. brasiliensis nos sítios investigados. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Em diferentes municípios dos estados da Paraíba e Rio Grande do 

Norte, este estudo visa inferir sobre os riscos de transmissão chagásica vetorial 

com o uso de indicadores entomológicos com enfoque em T. brasiliensis e 

reconhecer a estrutura composicional etária de populações naturais desta 

espécie nos seus distintos ecótopos. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Reconhecer a fauna de triatomíneos coletada em diferentes sítios 

geográficos e ecótopos; 

 Aplicar os indicadores entomológicos para cada município investigado: 

infestação domiciliar, densidade triatomínica domiciliar e colonização 

domiciliar; 

 Avaliar o índice de infecção natural por T. cruzi, em todos os ecótopos; 

 Desenvolver a caracterização molecular de T. cruzi circulantes em áreas 

com positividade para o parasita em mais de um ecótopo, utilizando o 

protocolo de Souto et al. (1996); 

 Caracterizar a estrutura ecotípica dos pontos positivos para triatomíneos e 

relacionar estas informações com os índices de infecção natural de T. 

brasiliensis por T. cruzi; 

 Caracterizar a estrutura composicional etária das populações de T. 

brasiliensis coletadas; 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

Desenho experimental- a pesquisa foi desenvolvida em zonas rurais e a 

seleção das localidades no estado da Paraíba se deu em função de 

informações de altas infestações triatomínicas, especialmente por T. 

brasiliensis, repassadas pela sede da secretaria de saúde (relatórios não 

publicados). Para os municípios do Rio Grande do Norte, as escolhas se deram 

em função de estudos prévios (Almeida et al. 2016), que fizeram referência a 

sítios com alta circulação de T. cruzi em Caicó (RN). Assim, para este último 

município, objetivou-se verificar a manutenção da circulação do parasita. O 

município de Currais Novos (RN) foi eleito em função de sua proximidade de 

Caicó e alta densidade populacional humana. O direcionamento dos pontos de 

investigação dentro dos municípios foi dependente das atividades rotineiras 

das secretarias de saúde, o que contou com agendamentos prévios. Para cada 

localidade inspecionada e positiva para coleta triatomínica, procurou-se, em 

seguida, o ambiente silvestre mais próximo, visando conectar as informações 

de populações domicilares com a dos possíveis focos adjacentes dos 

triatomíneos e também do T. cruzi. A figura 3 mostra os municípios 

investigados. 

 

4.1 Áreas de Estudo 

O estudo foi realizado no semiárido do estado da Paraíba e do Rio 

Grande do Norte, onde o clima é tropical quente com chuvas irregulares de 

janeiro a julho, com precipitação média anual entre 200-400 mm e temperatura 

média anual de ~25,1ºC. Nos sítios investigados, o relevo é marcado por 

caatinga arbustiva aberta (para coletas domiciliares) e caatinga arbustiva densa 

(IBGE, 2014). 

 

4.1.1 Municípios do estado da Paraíba 

No estado da Paraíba as buscas por triatomíneos foram realizadas em 

cinco municípios: (1) Cajazeiras, (2) Santa Teresinha (3), São Mamede, (4) São 

José de Espinharas e (5) Condado (Fig. 3). Nestes municípios as coletas foram 

desenvolvidas de 15 a 30 de setembro de 2014. Os dados apresentados 
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abaixo foram obtidos no sítio eletrônico do IBGE (2015), que apresenta o senso 

demográfico de 2014. 

O município de Cajazeiras pertence à microrregião de Cajazeiras e está 

a 487 km de João Pessoa, capital da Paraíba. Tem uma área territorial de 565 

km² e abriga uma população estimada em 61.030 habitantes. O município de 

Santa Teresinha está localizado na microrregião de Patos, a 335 km da capital 

do estado, e a apenas 19 km da cidade de Patos. Este município apresenta 

uma área territorial de 357 km2 e uma população estimada de 4.601 habitantes. 

São Mamede também se encontra na microrregião de Patos, a 295 km da 

capital do estado, e a 24 km de Patos, limitando-se a oeste com os municípios 

de Patos e São José de Espinharas. Possui uma área territorial de 530 km2 e 

uma população estimada de 7.774 habitantes. São José de Espinharas 

também se localiza na microrregião de Patos, estando no centro do estado da 

Paraíba, e a 348 km de João Pessoa. Sua área territorial é de 725 km2 e a 

população é estimada em 4.760 habitantes. O município de Condado localiza-

se na microrregião de Souza e está a 362 km da capital do estado, com uma 

área territorial de 280 km2 e uma população de 6.584 habitantes. Embora 

Condado seja considerado pertencente à microrregião de Souza, os sítios de 

Condado investigados encontram-se nos limites do município de Patos, sendo 

neste estudo então considerados também pertencentes à microrregião de 

Patos. 

Nos municípios de Santa Teresinha e São Mamede as buscas foram 

realizadas apenas em áreas silvestres devido à proximidade de pontos 

positivos para coleta triatomínica na microrregião de Patos, configurando 

pontos adicionais de ambientes silvestres desta região. No estado da Paraíba 

as coletas foram realizadas de 23 de setembro a 02 de outubro de 2014. 

 

4.1.2 Municípios do estado do Rio Grande do Norte 

No estado do Rio Grande do Norte foram investigados dois municípios, 

ambos da mesorregião do Central Potiguar: Caicó e Currais Novos (Fig. 3). 

Para Caicó as coletas foram desenvolvidas somente no ambiente silvestre, 

uma vez que já haviam sido desenvolvidos estudos prévios no município 
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(Almeida et al. 2016). Desta forma, para este município este estudo visou 

somente verificar a manutenção da circulação parasitária no ambiente silvestre, 

e nele as buscas foram realizadas de 11 a 15 de dezembro de 2014, ao passo 

que em Currais Novos foram realizadas inspeções de 30 de março a 3 de abril 

de 2015 em todos os ambientes.  

Caicó está a 273 km de Natal e localiza-se na microrregião do Seridó 

Ocidental, sendo a principal cidade da região do Seridó, no centro-sul do 

estado. Com uma área territorial de 1.228,583 km2, Caicó tem uma população 

estimada de 66.759 habitantes. O município de Currais Novos também 

pertence à microrregião do Seridó Oriental e fica a 187 km da capital estadual. 

Sua área é de 864 km2 e tem uma população estimada de 44.710 habitantes 

(IBGE, 2014). 

 

 

Figura 3. Área de estudo: municípios onde foram realizadas capturas de triatomíneos no estado 
da Paraíba e no Rio Grande do Norte. 

PARAÍBA 

RIO GRANDE DO NORTE 
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4.2 Investigação de Triatomíneos 

A investigação de triatomíneos foi realizada nas áreas rurais, com auxílio 

dos agentes da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e as secretarias 

municipais de saúde de cada município. Foram realizadas buscas pelos insetos 

no domicílio, no peridomicílio e em ambiente silvestre. Os insetos capturados 

em cada um dos ambientes foram acondicionados em recipientes plásticos 

contendo papel sanfonado em seu interior, identificados de acordo com o 

município, tipo de ecótopo, coordenadas geográficas e data de coleta e 

transportados para o laboratório, onde foram contabilizados por estádio e sexo 

(para os adultos). Para a identificação a nível específico, foi utilizada a chave 

dicotômica de Lent e Wygodzinsky (1979) e Costa et al. (2013). A diferenciação 

dos diferentes estádios ninfais foi baseada nas características presentes em 

Rocha e Santos (2014). 

 

4.2.1 Coleta Domiciliar 

 Este ecótopo é também referido por alguns autores como intradomiciliar. 

De acordo com a metodologia utilizada por Almeida (2007), foram considerados 

como ecótopos domiciliares todos ambientes fechados por portas, o que inclui 

casas ou anexos, e que ocorra a circulação de humanos. Nestes lugares, as 

vistorias foram realizadas no período diurno e as coletas foram através de 

busca ativa em frestas de paredes, sob quadros, móveis e embaixo de camas e 

colchões, com o auxílio de pinças, luvas e lanternas, sendo desenvolvidas 

capturas por exaustão, que se caracteriza pela captura de todos os 

triatomíneos avistados (Fig. 4). 
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Figura 4. Caracterização dos ecótopos domiciliares de capturas de triatomíneos na PB e RN. 
(A-B) Casas de taipa (pau-a-pique) e (C-D) casas de alvenaria caracterizando o ecótopo 
domiciliar; (E) fezes de triatomíneos na parede de uma unidade domiciliar; (F) ninfa de quinto 
instar de T. brasiliensis na fenda de uma fechadura, (G) entre os tijolos na parede e (H) um 
adulto desta espécie em um colchão.  
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4.2.2 Coleta Peridomiciliar 

 Constituiu o ecótopo peridomiciliar toda a área no entorno (<100m) das 

unidades domiciliares, sendo consideradas todas as estruturas nela 

encontrada, como galinheiros, poleiros de galinhas, chiqueiros de porcos, 

currais, pilhas de telhas e tijolos, amontoados de madeiras/galhos, muros de 

pedras, entre outros, que ali se encontrassem (Fig. 5). Em geral, os ecótopos 

peridomiciliares são construídos para abrigar animais domesticados, mas em 

alguns casos (Fig. 5.A) são amontoados de materiais e galhos que geralmente 

atraem animais domésticos (especialmente galinhas) ou sinantrópicos. Neste 

ambiente foram desenvolvidas capturas por exaustão durante o período diurno 

e noturno, através de busca ativa, com o auxílio de pinças, luvas e lanternas. 

As capturas noturnas em peridomicílio se deram especialmente em ambientes 

onde não foi possível a remoção de estruturas grandes ou consolidadas, como 

pedras em muros. Mas nestas ocasioões, todo o ambiente foi checado da 

mesma forma que se efetua a captura diurna. 

 

Figura 5.  Ecótopo peridomiciliar caracterizado por estruturas encontradas em volta das 
unidades domiciliares. (A) Amontoado de madeira, (B) pilha de telhas e (C) galinheiro. 

 

4.2.3 Unidades domiciliares (UD) 

O termo unidade domiciliar (ou UD) foi utilizado neste estudo em casos 

em que não se especifica se o material foi proveniente do peridomicílio ou 

domicílio. 
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4.2.4 Coleta no ambiente silvestre 

Os afloramentos rochosos são o habitat primário de T. brasiliensis (Lent 

e Wygodzinsky, 1979), os quais foram encontrados por imagens de satélite ou 

com ajuda de informações da população local. Trilhas foram construídas em 

direção a pontos supostamente adequados para a ocorrência de T. brasiliensis. 

Durante o percurso em direção aos afloramentos rochosos, outros ecótopos 

onde triatomíneos podem ocorrer de acordo do Lent e Wygodzinsky (1979) e 

Valença-Barbosa et al. (2014a) foram investigados, tais como: cactos, buracos 

de animais, troncos caídos, ninhos de pássaros, cascas de árvores entre 

outros. Nos complexos rochosos, os insetos foram procurados sobre as rochas 

e embaixo destas. Sempre que possível, as rochas foram deslocadas para a 

captura dos insetos. Neste ambiente foram desenvolvidas buscas no período 

diurno e noturno e as coletas foram feitas através de captura manual por 

exaustão, com o auxílio de pinças, luvas e lanternas (Fig. 6). 

 

Figura 6. Caracterização dos ecótopos silvestres de capturas de triatomíneos na PB e RN. (A-
F) Afloramento rochosos em ecótopos silvestres; (E) captura realizada no período diurno (F) e 
noturno. 
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4.2.5 Nomenclaturas das populações coletadas 

Todas as populações foram nomeadas com símbolos. As primeiras 

letras iniciais representam o município, sendo CZ: Cajazeiras, SJE: São José 

Espinharas, CD: Condado, CN: Currais Novos, ST: Santa Teresinha e CC: 

Caicó. O Número que vem em seguida é referente à coordenada geográfica e o 

sufixo ao ecótopo, como P: peridomicílio, D: domicílio e S: Silvestre. Por 

exemplo, a população CN87S foi coletata no ponto 87 em Currais Novos e no 

ambiente Silvestre.  

 

4.3 Observações ecológicas 

Como os ecótopos peridomiciliares apresentam estruturas diversificadas, 

a estrutura ecotípica de cada ponto positivo para triatomíneos foi registrada. 

Em geral, os principais ecótopos foram: galinheiros, currais bovinos, currais 

caprinos, currais suínos, pilhas de telhas, pilhas de madeira, poleiros de 

madeira e pilhas de pedras (ou paralelepípedos). Foram feitas anotações sobre 

a fauna de vertebrados possivelmente associados a T. brasiliensis. Para os 

ecótopos mais comuns do peridomicílio, estas anotações não foram 

necessárias, por serem óbvias, como por ex: insetos coletados em galinheiros 

estão muito provavelmente associados com galinhas, ao passo que em currais 

de cabras a cabras. Entretanto, em ambientes silvestres e em alguns 

ambientes peridomiciliares (como amontoados de paralelepípedos) essas 

associações não são óbvias. Assim, o nome popular dos animais não 

domésticos avistados é mencionado e sempre que possível, o nome científico.  

Apesar da dificuldade para caracterização do nível de degradação 

ambiental da caatinga, foi registrada a presença de animais domesticados em 

ambientes silvestres, como sinalizador de alteração antropogênica. O oposto 

também foi feito: foi registrada a presença de animais silvestres em 

peridomicílios. No ambiente silvestre, fezes de roedores foram consideradas 

indicadoras de mais baixo impacto antropogênico (mesmo sabendo que alguns 

são sinantrópicos, como a Galea spixx), pois em áreas visivelmente 

degradadas, predominam fezes de cavalos, cabras e gado. 
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4.4 Indicadores Entomológicos 

Foram avaliados os indicadores entomológicos de infestação domiciliar, 

densidade triatomínica domiciliar, colonização domiciliar e infecção natural por 

T. cruzi. Estes indicadores foram calculados de acordo com a recomendação 

da Organização Pan-americana de Saúde (OPAS, 2003) e foram aplicados 

para o conjunto de todas as espécies coletadas, com exceção da infecção 

natural que foi realizada apenas em indivíduos da espécie T. brasiliensis. Em 

face de operações de controle bem conduzidas, as capturas no domicílio 

propriamente dito são escassas. Desta forma, os indicadores entomológicos 

abaixo consideram as Unidades Domiciliares (UDs). 

 

Infestação Domiciliar (ID) 

 ID = número de UDs infestadas x 100 

                      número de UDs vistoriadas 

 

Densidade Triatomínica Domiciliar (DTD) 

 DTD = número de triatomíneos capturados 

                          número de UDs vistoriadas 

 

Colonização Domiciliar (CD) 

 CD = número de UDs com ninfas de triatomíneos x 100 

                                   número de UDs vistoriadas 

 

Infecção Natural por T. cruzi (IN) 

IN = número de triatomíneos infectados por T. cruzi x 100 

  número de triatomíneos examinados 

 

 

4.5 Análise de Infecção Natural por T. cruzi 

As análises da infecção natural por Trypanosoma cruzi foram realizadas 

através do exame microscópico do conteúdo intestinal apenas dos insetos 

capturados pertencentes à espécie T. brasiliensis. As fezes dos insetos foram 

obtidas por compressão abdominal, depositadas em lâmina, diluídas em água 
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destilada e cobertas por uma lamínula. Somente em ocasiões em que os 

insetos não defecaram após a compressão abdominal, estes sofreram a 

retirada de uma pequena porção do epitélio do intestino posterior, preservando 

ao máximo o conteúdo intestinal para estudos posteriores (Fig. 7). 

Para analisar o índice de infecção natural entre os ecótopos, foram 

utilizados parâmetros de estatística descritiva e os resultados foram 

comparados graficamente.  

Para fins comparativos entre as populações T. brasiliensis, os índices de 

infecção natural foram divididos em muito altos (>60%), altos (entre 59 e 20%), 

moderados (entre 19 e 6%) e baixos (<5%). Esta divisão foi baseada na média 

da infecção natural das populações de T. brasiliensis analisadas. 
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Figura 7. Análise da infecção natural por Trypanosoma cruzi em conteúdo intestinal de T. 
brasiliensis capturados nos estados da PB e RN. (A) Compressão abdominal dos insetos para 
coleta das fezes; (B) extração de uma porção do intestino; (C) diluição das fezes com água 
destilada para a (D) preparação da lâmina de microscopia e (E) observação em microscópio 
óptico do (F) parasita. 
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4.5.1 Análise molecular da infecção natural por T. cruzi e caracterização 

do parasita 

Insetos adultos de uma população silvestre e de uma população 

peridomiciliar foram aleatoriamente separados para testes moleculares de 

identificação de T. cruzi. Esta etapa visou verificar se os tripanossomatídeos 

intestinais observados nesta mesma população via microscopia ótica (MO) 

foram representados por T. cruzi e não por quaisquer outros 

tripanossomatídeos similares morfologicamente. Estas populações foram 

sorteadas, excluindo-se àquelas em que não houve inseto positivo via MO. 

Esta estratégia foi em função do outro objetivo da aplicação dessa abordagem: 

verificar a diversidade de T. cruzi via protocolo de Solto et al. (1996). Como é 

interessante a verificação da circulação de linhagens dos parasitas em uma 

mesma área geográfica, foram também excluídos os municípios onde não 

houve positividade para T. cruzi via MO em um mais de um ecótopo. Assim, o 

único município elegível foi Currais Novos. Por limitações operacionais não foi 

possível desenvolver ambas as análises (MO e molecular) no mesmo inseto. 

Sendo assim, as análises foram desenvolvidas na mesma população de 

referência e o N amostral foi estipulado em 20 insetos por população.  

Foi realizada a extração do DNA do trato digestivo dos insetos de acordo 

com Dias et al. (2010), com o Kit DNeasy Tissuet® (Qiagen). Em seguida, foi 

utilizado um pool de três primers (TCI: 5’-GTGTCCGCCACCTCCTTCGGGCC / 

TC II: 5’-CCTGCAGGCACACGTGTGTGTGG, TC:5’-CCCCCCTCCCAGGCC 

ACACTG) que amplificam a região não transcrita intergênica do gene mini-exon 

T. cruzi. De acordo com Souto et al. (1996), este protocolo indentifica as duas 

linhagens principais do parasita e o primer TCI é específico para a cepa T. cruzi 

I, enquanto o TC II tem especificidade para cepa T. cruzi II, os quais geram 

fragmentos de 300 e 350 pares de bases, respectivamente. O primer TC 

flanqueia a região oposta de ambos.  

Para identificar o T. cruzi, os PCRs foram realizados em um volume total 

de 12 µL, incluindo 1 mL de 5x Tampão verde GoTaq® Flexi, 3 mL de MgCl2 

(25 mM), 1 µl de dNTP (10 mM), 1 µl de cada iniciador (10 µM) 0,1 µl de 

GoTaq® Flexi ADN polimerase e 2 µL de ADN DT (20-50 ng) como molde. Os 

PCRs foram realizados com 27 ciclos (94 ° C 60 s, 30 s, Tm 72 ° C 30 s). 
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Todas as amplificações foram realizadas em um termociclador Biometra® T-1 

Termoblock (Alemanha). Os produtos amplificados foram aplicados em gel de 

agarose a 1%, corados com brometo de etídio e submetidos à corrida em cuba 

de eletroforese por 15 minutos. Em seguida, as bandas (quando presentes) 

foram visualizadas em câmara com raios ultravioleta, contendo uma corrida 

extra com marcador de peso molecular nos géis. A ausência de bandas foi 

interpretada como ausência de infecção por T. cruzi, ao passo que bandas 

duplas foram interpretadas como infecções mistas TCI/TCII. Esta etapa do 

trabalho foi desenvolvida no laboratório de Genoma, Comportamento, Ecologia 

(EGCE) do Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS), Gif-Sur-Yvette, 

França, com a colaboração da Dra. Harry. 

 

4.6 Análise da Estrutura Composicional Etária dos Triatomíneos 

Foram realizadas análises da estruturação composicional etária em 

populações da espécie T. brasiliensis com um número amostral igual ou 

superior a 30 insetos (Apêndice 10.1). Para cada população foram 

contabilizados os números de indivíduos e a porcentagem destes por estádios. 

Em seguida, houve a elaboração de pirâmides etárias para uma melhor 

visualização da distribuição da prevalência dos estádios nas populações, 

utilizando o Microsoft Excel (2013). Pirâmides com os resultados totais das 

coletas em cada um dos ecótopos também foram construídas. Seguindo o 

protocolo de Sandoval et al. (2013), os insetos não foram sexados para a 

construção das pirâmides, onde o topo refere-se aos adultos. 

Para testar estatisticamente as diferenças nos padrões de distribuição 

etária das populações, três grandes grupos etários foram usados: grupo I, 

grupo II e grupo III. O Grupo I (G1) foi composto pelo somatório dos insetos 

adultos de ambos o sexos, machos e fêmeas. O Grupo II (G2) foi composto 

pelo somatório das ninfas de quarto e quinto estádio, ao passo que Grupo III 

(G3) foi composto pelo somatório das ninfas de primeiro, segundo e terceiro 

estádios. Em seguida, foi aplicado o teste de qui-quadrado (X2) para-a-par para 

avaliar se as proporções obtidas para a distribuição dos estádios entre as 

populações mostram ou não diferenças significativas, utilizando-se o software 
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R statistics. Posteriormente, uma matriz com os valores par-a-par das 

estatísticas de X2 foi confeccionada, apontando as comparações 

estatisticamente significantes em P<0.05. Um dendrograma de Neighbour 

Joining foi construido com os valores de resultado dos testes de X2 para a 

visualização da diferenciação entre todas as populações no TreeBuilder®. Em 

uma etapa final a amostragem foi separada por ecótopo e o teste de X2 foi 

aplicado para toda a amostragem de cada ecótopo para verificar se a 

distribuição da estrutura etária dentro de cada ecótopo apresentaria 

diferenciação estatisticamente significante.  

 

4.7 Pesquisa sistemática 

Foi realizada uma revisão sistemática da literatura disponível para 

identificar publicações relevantes sobre a estrutura composicional de 

populações de vetores de T. cruzi coletados em campo e posterior comparação 

da estrutura etária observada neste trabalho com a analisada na literatura. 

Desta forma, foi conduzida uma pesquisa abrangente nas bases de dados 

eletrônicas PubMed, Web of Science e Scopus, utilizando as palavras-chaves: 

"Triatominae" ou “Triatoma brasiliensis”+ “field” (de 1945 a 2015). 

Adicionalmente as versões em português e espanhol foram usadas para o 

Scopus. Outras palavras foram também combinadas com “triatominae” ou 

“Triatoma brasiliensis”, como “ecológicos” ou “infestação” ou “infestación” ou 

“infestation”. Os resultados foram então enviados em formato compatível com 

EndNote® (*.ciw e/ou *.ris) para as etapas posteriores da triagem, mantendo-se 

a informação do resumo/abstract. Todas as referências foram então 

transportadas para o programa Zotero® para as etapas seguintes. Nesta etapa 

do trabalho os resumos dos artigos foram então checados para verificar se a 

referência estava adequada para os objetivos deste estudo. Estratégias 

alternativas também incluíram consultas de colaboradores, como o Dr. Jorge 

Rabinovich, Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), 

Universidad Nacional de La Plata, Prov. de Buenos Aires, Argentina.  
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5 RESULTADOS 

5.1 Capturas 

Foi capturado um total de 3.021 triatomíneos pertencentes às espécies 

T. brasiliensis, T. peseudomaculata e T. petrochii (Tabela 1). Triatoma 

brasiliensis foi a espécie com um maior número de exemplares coletados (80% 

dos espécimes), seguido de T. pseudomaculata (16%) e T. petrochii (4%). 

Triatoma brasiliensis e T. petrochii foram capturados nos ecótopos domiciliares, 

peridomiciliares e silvestres, enquanto o T. pseudomaculata foi coletado 

apenas no peridomicílio. No total das espécies, 3% foram coletadas no 

domicílio, 65% no peridomicílio e 32% no ambiente silvestre. 

 

 

Tabela 1. Número de triatomíneos capturados em municípios do estado da Paraíba e 
do Rio Grande do Norte 

 Espécies coletadas Dom Peri Sil 

 T. brasiliensis - 2431 93 1491 847 

 T. pseudomaculata - 473 - 473 - 

 
Total 

T. petrochii - 117 

3021 

4 

97 

7 

1971 

106 

953 

Dom= domicílio; Peri= peridomicílio; Sil= silvestre. 

 

 

5.1.1 Capturas no município de Cajazeiras (PB) 

No município de Cajazeiras (Fig. 8), foram feitas vistorias em 44 

unidades domiciliares, e destas, 13 (30%) mostraram-se infestadas, 

encontrando-se 38,5% dos domicílios e 61,5% dos peridomicílios positivos. Foi 

capturado um total de 491 triatomíneos (Tabela 2), sendo 52,1% de T. 

brasiliensis, 47,5% de T. pseudomaculata (todos no peridomicílio) e 0,4% de T. 

petrochii (todos no peridomicílio), o que representou uma densidade 

triatomínica de 8,59 insetos/UDs. Dos anexos investigados no peridomicílio, os 

triatomíneos foram encontrados principalmente em galinheiros (90,6%) (Tabela 

3). 
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As coletas em ambientes silvestres totalizaram 113 espécimes, 

exclusivamente da espécie T. brasiliensis, que foram capturadas em duas 

localidades, sendo uma a Lagoa de Laje (24,8%) e a outra no Morro do Cristo 

(75,2%). Na localidade Lagoa de Laje foi observada a presença de um 

Guaxinim (Procyon cancrivorus) e alguns pequenos lagartos ao passo que no 

Morro do Cristo foram observados vários lagartos semelhantes aos 

encontrados em Lagoa de Laje, um gato doméstico, um cavalo e morcegos. 

Nas rochas onde os triatomíneos foram coletados foram observados apenas 

fezes de grandes animais domesticados, de gado equino. 

 

 

Figura 8. Mapa dos pontos de capturas de triatomíneos no município de Cajazeiras (PB). Tb = 
Triatoma brasiliensis, Tps= T. pseudomaculata e Tpe= T. petrochii.  
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Tabela 2. Número de triatomíneos capturados por espécie e estádio de desenvolvimento  
em localidades rurais e ambientes silvestres no município de Cajazeiras, PB 

     Estádios  

Código Localidade Espécie Ecótopo M F N5 N4 N3 N2 N1 Total 

CZ11P Fuá Tb Per - - 1 - - - - 1 

CZ12P Sítio Almas de 
Baixo 

Tps Per 12 10 5 5 3 - - 35 

CZ13P Sítio Almas Tps Per - - - 5 - - - 5 

CZ14D Sítio cachoeirinha Tb Dom - - 1 - - - - 1 

CZ15D Morro do Cristo Tb Dom 4 5 2 - - - - 11 

CZ16P Almas de Baixo Tb Per 3 12 13 4 - - 1 33 

CZ18P Almas de Baixo Tb Per 5 6 7 5 2 - - 25 

CZ18.2P Almas de Baixo Tpe Per 2 - - - - - - 2 

CZ18.1P Almas de Baixo Tps Per - 2 - - - - - 2 

CZ19P Lagoa do Bé Tb Per 1 5 13 6 1 1 - 27 

CZ20D Lagoa do Bé Tb Dom - 2 - - - - - 2 

CZ21D Sitio Pé de Serra Tb Dom 2 3 14 4 7 5 1 36 

CZ22P Sitio Pé de Serra Tps Per 25 15 10 14 5 - - 69 

CZ23S Lagoa de Laje Tb Sil 4 13 1 10 - - - 28 

CZ24D Patamuté Tb Dom 1 2 2 2 - - - 7 

CZ25P Chique-Chique Tps Per 34 29 15 34 10 - - 122 

CZ27S Morro do Cristo Tb Sil 43 17 12 5 6 2 - 85 

Total    136 121 96 94 34 8 2 491 

Tb= Triatoma brasiliensis, Tps= Triatoma pseudomaculata, Tpe=Triatoma petrochii, Per= 
peridomicilio, Dom=domicilio e Sil=Silvestre 

Tabela 3. Capturas de triatomíneos no peridomicílio e tipos de anexos 
investigados em áreas rurais no município de Cajazeiras, PB 

Anexos Anexos 
Investigados 

Anexos 
Infestados 

Triatomíneos 
Capturados 

Galinheiro 20 6 291 

Curral bovinos 1 - - 

Curral caprinos 3 - - 

Curral suínos 2 - - 

Pilha de Telhas 7 1 1 

Pilha de madeira 2 1 29 

Poleiro de madeira 9 - - 

Total 44 8 321 
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5.1.2 Capturas nos municípios de Santa Teresinha e São Mamede (PB) 

As coletas nos pontos silvestres destes municípios (Fig. 9) totalizaram 

117 triatomíneos capturados, pertencentes às espécies T. brasiliensis e T. 

petrochii. Em Santa Teresinha foram capturados 113 espécimes, sendo 82,3% 

de T. brasiliensis e 17,7% de T. petrochii. Na área localizada no município de 

São Mamede foi capturado um número bem menor, apenas 4 espécimes, 75% 

de T. brasiliensis e 25% de T. petrochii (Tabela 4). Em Santa Teresinha foi 

observada a presença de pequenos mamíferos silvestres, preás (Galea Spixii, 

e suas fezes), uma cobra e pequenos lagartos. Na área em São Mamede foram 

observados morcegos e pequenos lagartos. Foram também observadas fezes 

de grandes animais domesticados: gado bovino e equino. 

 

5.1.3 Capturas no município de São José de Espinharas (PB) 

No município de São José de Espinharas (Fig. 9) foi capturado um total 

de 459 triatomíneos pertencentes às espécies T. brasiliensis, T. 

pseudomaculata e T. petrochii. A espécie com o maior número de captura foi o 

T. pseudomaculata (48,5%) seguido de T. brasiliensis (47,8%) e T. petrochii 

(3,7%) (Tabela 5). 

Neste município foram realizadas vistorias em 22 unidades domiciliares, 

e 32% destas estavam infestadas, sendo 14,3% dos domicílios e 85,7% dos 

peridomicílios foram positivos. Nos ecótopos doméstico e peridoméstico foi 

capturado um total de 355 triatomíneos, destes 37,5% foram da espécie T. 

brasiliensis (0,8% no domicílio e 99,2% no peridomicílio) e 222 insetos foram 

da espécie T. pseudomaculata (todas no peridomicílio), o que representou uma 

densidade triatomínica de 15,2 insetos/UD. Entre os 22 anexos vistoriados, 

apenas seis estavam infestados e os triatomíneos foram encontrados 

principalmente em galinheiros (66,9%) (Tabela 6). 

As capturas nos ambientes silvestres totalizaram 103 triatomíneos, 

destes 83,5% foram T. brasiliensis e 16,5% foram T. petrochii. Neste ambiente 

foram realizadas capturas em duas localidades, no Sítio Poço do Padre, onde 

foram coletados 52 espécimes de T. brasiliensis e em uma área próxima à 

entrada da cidade, onde foram capturados 51 triatomíneos, sendo 66,6% de T. 



60 
 

brasiliensis e 33,3% de T. petrochii. No Sítio Poço do Padre foi observada a 

presença de uma cobra, morcegos e pequenos lagartos, e na localidade 

próxima à entrada da cidade foi observada a presença de pequenos lagartos e 

morcegos, sendo relatado por moradores da cidade, que nesta localidade há 

uma constante presença de Cerdocyon thous. Foi observada a presença de 

fezes de gado equino. 

 

 

 

Figura 9. Mapa dos pontos de capturas de triatomíneos no município de São José de 
Espinharas (PB) e áreas silvestres de nos municípios de Santa Teresinha (PB) e São Mamede 
(PB). Tb = Triatoma brasiliensis, Tps= T. pseudomaculata e Tpe= T. petrochii. 

.
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Tabela 5. Número de triatomíneos capturados por espécie e estádio de desenvolvimento em localidades rurais e 
ambientes silvestres no município de São José de Espinharas, PB 

     Estádios  

Código Localidade Espécie Ecótopo M F N5 N4 N3 N2 N1 Total 

SJE33P Mª. Paz do Meio-Faz. Tb Per 15 14 23 35 22 7 1 117 

SJE34P Mª. Paz do Meio-Faz. Tps Per 15 10 12 4 3 - - 44 

SJE35P Riacho da Roça Tb Per - 3 12 - - - - 15 

SJE36S Sítio Poço do Padre Tb Sil 17 6 19 5 5 - - 52 

SJE37P Faz. Santana Tps Per 35 15 10 5 - - - 65 

SJE38P Faz. Santana Tps Per 17 7 5 2 - - - 31 

SJE39D Cajazeiras-Sítio Tb Dom - 1 - - - - - 1 

SJE40P Cajazeiras-Sítio Tps Per 12 11 18 18 17 5 1 82 

SJE41S Entrada da Cidade Tb Sil 12 10 5 4 2 1 - 34 

SJE41.1S Entrada da Cidade Tpe Sil 6 1 4 4 2 - - 17 

Total    129 78 108 77 51 13 2 458 

Tb= Triatoma brasiliensis, Tps= Triatoma pseudomaculata, Tpe=Triatoma petrochii, Per= peridomicilio, Dom=domicilio 
e Sil=Silvestre 

Tabela 4.  Número de triatomíneos capturados por espécie e estádio de desenvolvimento em ambientes silvestres nos 
municípios de Santa Teresinha e São Mamede, PB 

       Estádios  

Código Município/UF Localidade Espécie  M F N5 N4 N3 N2 N1 Total 

ST30S Sta. Teresinha-PB Lajedo T. brasiliensis  36 29 14 8 5 1 - 93 

ST30.1S Sta. Teresinha-PB Lajedo T. petrochii  1 1 6 4 8 - - 20 

Subtotal     37 30 20 12 13 1 - 113 

SMsiS São Mamede-PB Sem informação  T. brasiliensis  1 1 - 1 - - - 3 

SMsiS São Mamede-PB Sem informação T. petrochii  1 - - - - - - 1 

Subtotal     2 1 - 1 - - - 4 

Total 
    

39 31 20 13 13 1 - 117 
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Tabela 6. Capturas de triatomíneos no peridomicílio e tipos de anexos investigados 
em áreas rurais no município de São José de Espinharas, PB 

Anexos Anexos 
Investigados 

Anexos 
Infestados 

Triatomíneos 
Capturados 

Galinheiro 12 5 237 
Curral bovinos 1 - - 

Curral caprinos 3 - - 

Pilha de Telhas 3 - - 

Pilha de madeira 1 1 117 
Poleiro de 
madeira 

2 - - 

Total 22 6 354 

 

 

5.1.4 Capturas no município de Condado (PB) 

No município de Condado (Fig. 10) foi capturado um total de 141 

triatomíneos pertencentes às espécies T. brasiliensis, T. pseudomaculata e T. 

petrochii. Triatoma brasiliensis foi a espécie mais abundante (73%) seguido de 

T. petrochii (17,7%) e T. pseudomaculata (9%) (Tabela 7). 

Neste município foram realizadas vistorias em 10 unidades domiciliares 

e 50% destas estavam infestadas, encontrando-se 20% dos domicílios e 80% 

dos peridomicílios positivos. Nos ecótopos doméstico e peridoméstico, foi 

capturado um total de 101 triatomíneos, destes 87,1% foram da espécie T. 

brasiliensis (25% no domicílio, 75% no peridomicílio) e 12,9% foram T. 

pseudomaculata (todas no peridomicílio), o que representou uma densidade 

triatomínica de 10,1 insetos/UDs (Tabela 13). Entre os anexos vistoriados, 81% 

dos triatomíneos foram capturados em galinheiros (Tabela 8). 

As capturas nos ambientes silvestres totalizaram 40 triatomíneos, destes 

37,5% eram T. brasiliensis e 62,5% T. petrochii. Neste município, no ambiente 

silvestre, as buscas foram realizadas em apenas uma localidade, e nesta foi 

observado a presença de pequenos lagartos, pequenos mamíferos silvestres e 

morcegos nas rochas onde os triatomíneos foram capturados. Neste ponto, não 

foram observadas fezes de grandes roedores. 
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 Figura 10. Mapa dos pontos de capturas de triatomíneos no município de Condado (PB). Tb = 
Triatoma brasiliensis, Tps= T. pseudomaculata e Tpe= T. petrochii.

Tabela 7.  Número de triatomíneos capturados por espécie e estádio de desenvolvimento em 
localidades rurais e ambientes silvestres no município de Condado, PB 

     Estádios  

Código Localidade Espécie Ecótopo M F N5 N4 N3 N2 N1 Total 

CD42P Timbaúba de Cima Tb Per - 1 - - - - - 1 

CD44P Alagamar Tb Per - - 1 - - - - 1 

CD45D Alagamar Tb Dom - 1 3 2 3 8 5 22 

CD46P Barro Branco Tb Per 9 11 29 11 2 1 1 64 

CD47P Sítio Potrinho Tps Per 7 3 2 1 - - - 13 

CD49S Sem Informação  Tb Sil 3 1 3 3 4 1 - 15 

CD49.1S Sem Informação  Tpe Sil 3 2 8 10 2 - - 25 

Total    22 19 46 27 11 10 6 141 

Tb=Triatoma brasiliensis, Tps=Triatoma pseudomaculata, Tpe= Triatoma petrochii, Per= 
peridomicilio, Dom= domicilio e Sil= Silvestre. 
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5.1.5 Capturas no município de Caicó (RN) 

Em uma área silvestre do município de Caicó (Fig. 11), foi capturado um 

total de 216 triatomíneos, sendo 99,5% T. brasiliensis e 0,5% T. petrochii 

(Tabela 9). 

O ambiente silvestre de Caicó foi dividido em três pontos, onde em dois 

deles foi capturado exclusivamente T. brasiliensis e em um terceiro ponto 

ocorreu a presença de T. petrochii coabitando com T. brasiliensis. Neste 

ambiente foi observada a presença de alguns mamíferos como mocós 

(Kerodon rupestres), preás (G. spixii), Cerdocyon thous, morcegos e pequenos 

lagartos. Ressalta-se que esta é uma área protegida pelas forças militares, 

onde a população de K. rupestres se destaca, com um acúmulo de fezes 

incomum para o observado nos demais ecótopos, chegando a cerca de 10 cm 

de profundidade (Fig. 6 D). Neste ponto não foram observadas fezes de 

quaisquer animais domesticados.  

Tabela 8.  Capturas de triatomíneos no peridomicílio e tipos de anexos investigados 
em áreas rurais no município de Condado, PB 

Anexos Anexos 
Investigados 

Anexos 
Infestados 

Triatomíneos 
Capturados 

Galinheiro 4 1 64 

Curral bovinos 1 - - 

Curral caprinos - - - 

Curral suínos 1 - - 

Pilha de Telhas 2 1 1 

Pilha de madeira - - - 

Pilha de madeira e Tijolos - - - 

Poleiro de madeira 2 2 14 

Total 10 4 79 
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 Figura 11. Mapa dos pontos de capturas de triatomíneos no município de Caicó (RN). Tb = 
Triatoma brasiliensis, Tps= T. pseudomaculata e Tpe= T. petrochii. 

 

 

 

 

Tabela 9.  Número de triatomíneos capturados por espécie e estádio de desenvolvimento 
em ambiente silvestre no Batalhão de Engenharia e Construção no município de Caicó, RN 

     Estádios  

Código  Espécie  M F N5 N4 N3 N2 N1 Total 

CC51S  T. brasiliensis  14 2 9 - - - - 25 

CC51.1S  T. petrochii  - 1 - - - - - 1 

CC52S  T. brasiliensis  19 6 9 6 4 - - 44 

CC53S  T. brasiliensis  58 20 40 23 5 - - 146 

Total    91 29 58 29 9 - - 216 
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5.1.6 Capturas no município de Currais Novos (RN) 

No município de Currais Novos (Fig. 12) foi capturado um total de 1.598 

triatomíneos pertencentes às espécies T. brasiliensis, T. pseudomaculata e T. 

petrochii (Tabela 10).  O maior número de capturas foi de T. brasiliensis 

(96,5%), seguido de T. petrochii (3,3%) e T. pseudomaculata (0,3%). 

Neste município foram realizadas vistorias em 30 unidades domiciliares, 

e 37% destas estavam infestadas, encontrando-se 18,2% dos domicílios e 

81,8% dos peridomicílios positivos. Nos ecótopos domiciliar e peridoméstico, foi 

capturado um total de 1.234 triatomíneos, destes 1.220 98,9% foram da 

espécie T. brasiliensis (1,1% no domicílio e 98,9% no peridomicílio), 0,4% eram 

T. pseudomaculata e 0,7% foram T. petrochii (44,4%, no domicílio e 55,6% no 

peridomicílio) o que representou uma densidade triatomínica de 41,13 

insetos/casa. Entre os anexos vistoriados, a maioria dos triatomíneos (52,8%) 

foi capturado em pilhas de paralelepípedo (52,8%), amontoados de pedras 

(17,4%) e pilha de tijolos (13,1%) (Tabela 11). 
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Figura 12. Mapa dos pontos de capturas de triatomíneos no município de Currais Novos (RN). 
Tb = Triatoma brasiliensis, Tps= T. pseudomaculata e Tpe= T. petrochii.
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Tabela 10.  Número de triatomíneos capturados por espécie e estádio de desenvolvimento em localidades rurais e 
ambientes silvestres no município de Currais Novos, RN 

     Estádios  

Código Localidade Espécie Ecótopo M F N5 N4 N3 N2 N1 Total 

CN69P Barra da Areia-Faz. T. brasiliensis Per 41 20 115 170 110 39 4 499 

CN70P Malhada Sítio T. pseudomaculata Per - - 5 - - - - 5 

CN71P Malhada Sítio T. brasiliensis Per 4 1 15 13 13 - 5 51 

CN73P Furna da Onça T. brasiliensis Per 2 - 1 - 1 - - 4 

CN74P Cacimba da Pedra-St. T. brasiliensis Per 1 - 4 4 3 2 2 16 

CN75D Cacimba da Pedra-Faz. T. brasiliensis Dom - 1 3 6 3 - - 13 

CN76P St. Morada do Mocó T. brasiliensis Per 12 5 21 22 27 2 - 89 

CN77S St. Morada do Mocó T. brasiliensis Sil 5 2 9 1 - 4 - 21 

CN72S Furna da Onça T. brasiliensis Sil 1 4 4 20 7 1 4 41 

CN79S Furna da Onça T. petrochii Sil 12 5 18 6 1 - - 42 

CN81P Malhada Sítio T. brasiliensis Per 2 3 42 26 10 10 - 93 

CN83S Barra da Areia-Sítio T. brasiliensis Sil 59 14 53 60 18 2 - 206 

CN84P Barra da Areia-Faz. T. brasiliensis Per - 4 3 - - - - 7 

CN85D Areias de Baixo- Sítio T. petrochii Dom - 1 3 - - - - 4 

CN86.1P Areias de Baixo- Sítio T. brasiliensis Per 30 15 112 145 135 10 1 448 

CN86.2P Areias de Baixo- Sítio T. petrochii Per - 1 4 - - - - 5 

CN87S Bairro Paizinho Maria T. brasiliensis Sil 10 4 23 13 4 - - 54 

Total   
 

179 80 435 486 332 70 16 1598 

Per= peridomicilio, Dom=domicilio e Sil=Silvestre. 
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5.1.7 Infecção Natural por T. cruzi 

As análises de infecção natural (IN) por T. cruzi foram realizadas em 35 

populações de T. brasiliensis, pois foram excluídos os poucos pontos positivos 

somente para T. peseudomaculata e T. petrochii. Nas figuras de 13 a 16 

econtram-se os mapas com os índices de IN para cada uma das populações. 

Das 35 populações, em 45,7% foi observada a presença de T. cruzi nos 

triatomíneos. A média geral dos índices de IN para os municípios analisados na 

Paraíba é de 1,2%. Considerando somente os ambientes silvestres, a média é 

de 3,4% para os municípios deste estado. Já para os municípios analisados no 

Rio Grande do Norte, a média geral é de 36,4% (Apêndice 10.2). Neste estado, 

as médias para os ambientes silvestres e de populações de UDs são de 51,8% 

e 24,4%, respectivamente (Fig. 17). 

Todas as populações das UDs da Paraíba apresentaram índices nulos 

de infecção natural. Mesmo para os ambientes silvestres deste estado os 

índices foram nulos (SJE41S, CD49S e SMS), baixos (CZ27S, 4,1%; ST30S, 

2,7% e SJE36S, 2,5%) ou razoavelmente baixos (CZ23S, 14,3%). Já no Rio 

Grande do Norte, onde foram observadas as UDs apenas no município de 

Currais Novos, das nove UDs analisadas a maioria (55%) apresentou insetos 

positivos para T. cruzi (CN69P, 40%; CN74P, 13,3; CN75D, 40%; CN76P, 

Tabela 11.  Capturas de triatomíneos no peridomicílio e tipos de anexos investigados em 
áreas rurais no município de Currais Novos, RN 

Anexos Anexos 
Investigados 

Anexos 
Infestados 

Triatomíneos 
Capturados 

Amontoado de Pedras 2 1 212 

Galinheiro 4 1 5 

Curral bovinos 1 1 4 

Curral caprinos 3 1 7 

Curral suínos 1 - - 

Pilha de Telhas 5 1 16 

Pilha de madeira 3 1 82 

Pilha de Tijolos 2 1 159 

Pilha de Paralelepípedos 6 3 643 

Rochas 3 1 89 

Total 30 11 1217 
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86,7% e CN86P, 40%), sendo que somente as populações CN71P, CN73P, 

CN81P e CN84P foram negativas. Os três sítios investigados em Caicó 

aprestaram índices de infecção natural por T. cruzi muito altos (66,7 – 92,3%). 

Na verdade, todas as populações de T. brasiliensis de ambientes silvestres do 

estado do RN apresentaram insetos infectados, sendo quase todos os índices 

classificados de muito altos a altos e somente o CN87S apresentou um índice 

moderado (16,7%) (Tabela 12).  

Foi de notória preocupação o cenário observado na localidade Sítio 

Morada do Mocó: um ecótopo peridomiciliar apresentou um índice de 86,7% de 

infecção natural, sendo este o segundo maior índice encontrado entre todas as 

localidades analisadas, incluindo silvestres. Um gráfico construído a partir da 

média dos índices de infecção natural por ecótopo apontou uma maior 

prevalência do T. cruzi em ecótopos silvestres (30%), onde o peridomicílio 

assumiu posição intermediária (15%) e o domicílio apresentou a mais baixa 

média (10%) (Fig. 18). 
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Figura 13. Mapa dos pontos de capturas de T. brasiliensis e índices positivos de infecção natural no município de Cajazeiras (PB) 
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Figura 14.  Mapa dos pontos de capturas de T. brasiliensis e índices positivos de infecção natural nos municípios de São José de Espinharas (PB),  
Santa Teresinha (PB) e São Mamede (PB) 
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Figura 15. Mapa dos pontos de capturas de T. brasiliensis e índices positivos de infecção natural no município de Caicó (RN) 



74 
 

 

 

Figura 16. Mapa dos pontos de capturas de T. brasiliensis e índices positivos de infecção natural no município de Currais Novos (RN)
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Tabela 12. Índice da infecção natural por T. cruzi em populações de T.brasiliensis coletadas no estado da Paraíba e no Rio Grande do Norte que 
obtiveram ao menos um inseto infectado (vide rodapé para as sem infecção).  Ìndices A = muito altos (>60%), B= altos (entre 59 e 20%), C= 

moderados (entre 19 e 6%) e D baixos (<5%). 

Código Município/UF Localidade Ecótopo % infecção natural por T. 
cruzi 

nº de insetos 
infectados/ nº de 
insetos analisados 

CZ23S Cajazeiras-PB Lagoa de Laje Silvestre 14,3   C 2/14 
CZ27S Cajazeiras-PB Morro do Cristo Silvestre 4,1     D 2/49 
ST30S Santa Terezinha-PB Lajedo Silvestre 2,7     D 1/37 
SJE36S São Jose de Espinharas-PB St. Poço Padre Silvestre 2,5     D 1/40 
CC51S Caicó-RN BEC Silvestre 92,3   A 12/13 
CC52S Caicó-RN BEC Silvestre 66,7   A 16/24 
CC53S Caicó-RN BEC Silvestre 70,8   A 46/65 
CN69P Currais Novos-RN Barra da Areia-Faz. Peridomicílio 40      B 12/30 
CN72S Currais Novos-RN Furna da Onça Silvestre 26,7   B 4/15 
CN74P Currais Novos-RN Cacimba da Pedra-St. Peridomicílio 13,3   C 2/15 
CN75D Currais Novos-RN Cacimba da Pedra-Faz. Domicílio 40      B 2/5 
CN76P Currais Novos-RN St. Morada do Mocó Peridomicílio 86,7   A 26/30 
CN77S Currais Novos-RN St. Morada do Mocó Silvestre 40      B 2/5 
CN83S Currais Novos-RN Barra da Areia-St. Silvestre 50      B 15/30 
CN86P Currais Novos-RN Areias de Baixo-St. Peridomicílio 40      B 12/30 
CN87S Currais Novos-RN Bairro Paizinho Maria Silvestre 16,7   C 4/24 

BEC= Batalhão de Engenharia e Construção. As seguintes populações tiveram índices nulos estão listadas no apêncide 10.2.   
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Figura 17. Média do índice de infecção natural de T. brasiliensis por Trypanosoma cruzi por 
ecótopo no estado da Paraíba e do Rio Grande do Norte 

 

 

Figura 18.  Média entre os índices de infecção natural por Trypanosoma cruzi através de 
microscopia óptica em populações de T. brasiliensis dividida por ecótopo nos municípios 
analisados nos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte. 
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5.1.8  Indicadores Entomológicos: análise comparativa 

 Analisando os dados da tabela 13, observa-se que o índice de 

infestação domiciliar (ID) foi maior nos municípios de Condado (PB) e Currais 

Novos (RN), já os municípios de Cajazeiras e São José de Espinharas na 

Paraíba, obtiveram um ID menor, mas relevante. Os índices de colonização 

domiciliar (CD) seguiram o mesmo padrão encontrado no ID. Em 

compensação, a densidade triatomínica domiciliar (DTD) foi mais alta nos 

municípios de Currais Novos (RN) e São José de Espinharas (PB). Como nos 

municípios de Santa Teresinha (PB), São Mamede (PB) e Caicó (RN) foram 

realizadas capturas apenas em áreas silvestres, nestes municípios foram 

calculados apenas o índice de infecção natural. 

 

 

 

5.2 Análise molecular de T. cruzi circulantes em populações ecotípicas 

vs. resultados do exame a fresco de fezes dos triatomíneos via 

microscopia ótica  

A população silvestre sorteada para ser submetida à análise molecular 

foi a CN83S, ao passo que a peridomiciliar foi a CN69P, ambas de Currais 

Novos. A distância entre as duas perfaz 575 metros (Fig. 12). Dos 20 insetos 

analisados da população silvestre, a metade foi positiva. Nove insetos desta 

população apresentaram seu conteúdo intestinal com DNA reativo para TCII 

(com bandas de 350 pb) e um inseto apresentou reatividade caracterizada por 

duas bandas (300/350pb), indicando infecção mista TCI/TCII. A população 

Tabela 13.  Indicadores entomológicos para vigilância de triatomíneos em municípios da 
Paraíba e do Rio Grande do Norte por capturas domiciliares 

Município/UF ID DTD CD IN* 

Cajazeiras (PB) 30% (13/44) 8,59 27% (12/44) 1,8% 

São José de Espinharas (PB) 32% (7/22) 15,23 27% (6/22) 1% 

Condado (PB) 50% (5/10) 10,1 40% (4/10) 0% 

Currais Novos (RN) 37% (11/30) 41,13 37% (11/30) 27,1% 

ID= Infestação Domiciliar, DTD= Densidade Triatomínica Domiciliar, CD= Colonização 
Domiciliar, IN= Infecção Natural.  * média por municípios. 
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peridomiciliar apresentou um índice mais baixo de infecção natural (25%) via 

métodos moleculares. Dos cinco exemplares positivos, um inseto (5%) esteve 

infectado por TCI (com banda de 350 pb), dois insetos (10%) apresentaram 

bandas específicas para TCI e outros dois (10%) para infecções mistas (Tabela 

15). 

O confronto dos resultados das análises moleculares com as de 

microscopia ótica indicou a mesma prevalência (50%) de positividade para T. 

cruzi para a população silvestre (CN83S). Entretanto, a análise molecular 

indicou somente 25% de infecção natural para a população peridomiciliar 

(CN69P), contra 40% para esta mesma população, quando analisada via MO 

(Tabela 14). 

 

 

 

5.3 Estruturação Composicional Etária 

Na comparação das médias globais das estruturas composicionais entre 

os ecótopos foi observada diferença na estruturação etária: na população 

silvestre ocorreu maior média de adultos, (48%), ao passo as populações 

peridomiciliares obtiveram uma maior média de ninfas de quarto estádio (31%) 

(Fig. 19). As pirâmides de estruturação etária das populações submetidas à 

análise seguem no Apêndice 10.3. 

Tabela 14. Índice de infecção natural e genotipagem de T. cruzi de duas populações ecotípicas de T. 
brasiliensis, de acordo com as duas linhagens ancestrais do parasita (Solto et al. 1996). O confronto 
destes resultados com os do exame a fresco das fezes dos triatomíneos via microscopia ótica (MO) é 

apresentado (negrito). 

  
Métodos moleculares 

% de infecção natural  
via MO 

População (Analisados/Infectados)% TCI(%) TCII(%) TCI/TCII(%) (Analisados/infectados)% 

CN83S (sil) (20/10)50% 0(0%) 9(45%) 1(5%) (30/15)50% 

CN69P (per) (20/5)25% 1(5%) 2(10%) 2(10%) (30/12)40% 

Per= peridomiciliar, sil= silvestre. 
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Nos ambientes silvestres, no período de setembro a dezembro, as 

pirâmides apresentam o topo destacadamente mais largo, refletindo uma alta 

proporção de adultos (todos topos com mais de 44,2%). Entretanto, a 

população peridomiciliar CZ16P apresentou topo similar (representado por 

45,5% de adultos) às populações silvestres, mas diferentemente das silvestres 

acima citadas, os índices para N5 também foram altos (39,4%).  

De acordo com o dendrograma (Fig. 20) e matrizes de significância 

estatística (Apêndice 10.4) para a análise composicional, observa-se que, em 

geral, as populações silvestres se agrupam na parte superior do dendrograma, 

ao passo que as domiciliares na inferior, devido às suas similaridades 

composicionais. Exceções foram observadas para as populações CZ16P, 

CD46P e SJE33P, que se posicionaram juntamente com as silvestres (na parte 

superior). Notavelmente, com exceção da CC53S, não houve significância 

estatística (todos P>0,20) nas comparações entre todas as populações 

coletadas entre setembro e dezembro no ambiente silvestre (CZ27S, ST30S, 

SJE36S, SJE41S e CC52S), refletindo estruturação composicional similar. Por 

outro lado, o topo da maioria das pirâmides peridomiciliares apresentaram 

proporções de adultos mais discretas (todos com valores inferiores a 31,3%). 

Embora as populações peridomiciliares de Currais Novos tenham se agrupado 

no lado inferior do dendrograma, somente entre as populações CN69P e 

CN86.1P a comparação apresentou valores não significantes estatisticamente. 

Desta forma, para as demais, embora a estrutura composicional tenha forçado 

as populações a se posicionarem proximamente no dendrograma, houve 

diferenças estatisticamente significantes para as comparações.  
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Figura 19. Pirâmides de estrutura etária das médias de populações de T. brasiliensis de (▲) 

ambiente silvestre e (▲) peridomiciliar capturadas no estado da Paraíba e Rio Grande do 

Norte.  

 

 

Figura 20. Dendrograma das distâncias do X2 das populações de T. brasiliensis com N ≥ 30, 

juntamente com as pirâmides etárias. Grupo 1= todas populações silvestres coletadas de 

setembro a dezembro de 2014, Grupo 2= maioria das populações de ambientes antrópicos de 

diferentes períodos, Grupo 3= populações silvestres coletadas em março de 2015 e algumas 

de peridomésticas de outros períodos. Populações (▲) silvestres, (▲) domésticas e (▲) 

peridomésticas. 
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5.4 Pesquisa sistemática 

Utilizando-se as palavras-chave "Triatominae" ou “Triatoma brasiliensis” 

+ "field” (de 1945 a 2015) foram obtidas 174 referências no PubMed, 94 no 

Web of Science e 102 no Scopus. As combinações no Scopus “Triatominae” ou 

“Triatoma brasiliensis” ou “Ecológicos” ou “Triatominae” + “infestação” ou 

“infestación” ou “infestation” adicionaram 144 referências. Após a fusão de 

todas as referências e exclusão de duplicações no Zotero, restaram 282 

referencias para checar o abstract, onde se alternaram palavras chaves, como 

“adult*”, “nymph*” na busca dentro do programa para triagem nas bases de 

dados já coletadas. Assim, 18 referências foram consideradas adequadas para 

o trabalho.  

 Do total selecionado, 87% das referências apresentaram informações 

somente das capturas de adultos e ninfas, sem um detalhamento da 

distribuição das ninfas por estádio. Das quatro referências sobre T. brasiliensis 

(Sarquis et al. 2010, Sarquis et al. 2011, Coutinho et al. 2014 e Valença-

Barbosa et al. 2014a), somente Sarquis et al. (2011) e Valença-Barbosa et al. 

(2014a) apresentaram a distribuição dos insetos pelos diferentes estádios 

ninfais. Assim, a Tabela 15 mostra a distribuição dos trabalhos de campo 

especificando somente a proporção de adultos e ninfas encontradas. A 

compilação faz referência a 10 espécies, sendo uma do gênero Panstrongylus 

(P. megistus), três de Rhodnius (R. domesticus, R. neglectus e R. prolixius) e 

os seis restantes do gênero Triatoma: T. brasiliensis, T. dimidiata, T. infestans, 

T. nitida, T. rubrofasciata e T. sordida. 
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Tabela 15. Porcentagem de ninfas e adultos de triatomíneos em trabalhos encontrados na literatura 

   Sumário da % por 
Estágio 

Referência Ambiente sp\Estádio Ninfas Adultos 

Leal et al. 1961 Ninhos de Didelphis azarae P. megistus 100 0 

Leal et al. 1961 Ninhos de Mormosa cinerea P. megistus 100 0 

Leal et al. 1961 Ninhos de Phyllomys dasythrix P. megistus 99,6 0,4 

Leal et al. 1961 Ninhos de Didelphis azarae R. domesticus 100 0 

Leal et al. 1961 Ninhos de Mormosa cinerea R. domesticus 100 0 

Leal et al. 1961 Ninhos de Phyllomys dasythrix R. domesticus 21,7 78,3 

Rossell 1976 Casa R. prolixus 43,3 56,7 

Bermúdez et al. 1978 Casa T. infestans 66,7 33,3 

Rocha Pires et al. 1999 Casa T. sordida 46,6 53,4 

Sandoval et al. 2000 Casa R. prolixus 73,6 26,4 

Ponce et al. 1974 Casa R. prolixus 64,8 35,2 

Ponce et al. 1974 Casa R. prolixus 59,3 44,6 

Dias e Zeledón, 1955 Casa T. infestans 90,1 9,9 

Dias e Zeledón, 1955 Casa T. infestans 78,4 21,6 

Dias e Zeledón, 1955 Casa T. infestans 83,2 16,8 

Schofield, 1980 Casa T. infestans 75,0 25,0 

Schofield, 1980 Casa T. infestans 75,9 24,1 

Schofield, 1980 Casa T. infestans 100,0 0,0 

Sasaki et al. 2003 Casa R. prolixus 51,2 48,8 

Sasaki et al. 2003 Casa T. dimidiata 54,7 45,3 

Marroquin et al. 2004 Cactos T. dimidiata 93,6 6,4 

Monory et al. 2003 Casa R. prolixus 58,5 41,5 

Monory et al. 2003 Casa T. dimidiata 55,9 44,1 

Monory et al. 2003 Casa T. nitida 66,7 33,3 

Barretto et al. 1968 Casa R. neglectus 60,7 39,3 

Barretto et al. 1968 Galinheiros R. neglectus 60,1 39,9 

Barretto et al. 1968 Pombal R. neglectus 62,2 37,8 

Barretto et al. 1968 Celeiro R. neglectus 73,1 26,9 

Barretto et al. 1968 Galpão/Depósito R. neglectus 62,8 37,2 

Barretto et al. 1968 Celeiro R. neglectus 70,6 29,4 

Barretto et al. 1968 Depósito de Lenha R. neglectus 50,0 50,0 

Fuentes et al. 1971 Casa T. rubrofasciata 42,6 57,4 

Brémond et al. 2014 Silvestre (rochas) T. infestans 89,8 10,2 

Valença-Barbosa et al. 
2014 

Silvestre (cactos) T. brasiliensis 92,4 7,5 

Sarquis et al. 2010 Silvestre (rochas) T. brasiliensis 74,1 25,9 

Coutinho et al. 2014 Peridomicílio (variados) T. brasiliensis 70,0 30,0 

Sarquis et al. 2011 Peridomicílio (variados) T. brasiliensis 77,0 23,0 

Sarquis et al. 2011 Silvestre (rochas) T. brasiliensis 58,0 42,0 

  Média           → 71,1 29,0 

  Des. Padrão → 19,0 19,4 

  Coef. Var.%  → 27,1 67,0 

  Mínimo         → 21,7 0,0 

  Máximo         → 100,0 78,3 
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 No referente à distribuição ecotípica das informações, foram obtidos 10 

trabalhos para os ambientes domiciliares (Tabela 17), três para o ambiente 

peridomiciliar (Tabela 18) e cinco para o ambiente silvestre (Tabela 19). Nos 

ambientes domiciliares, as amostragens de cada trabalho representaram de 

uma a 25 casas. Nos ambientes peridomiciliares, os insetos foram coletados 

em galinheiros, pombais, celeiros, depósitos, depósitos de madeiras, ou em 

ecótopos variados. Nos ambientes silvestres, os insetos foram coletados em 

ninhos de animais (como roedores e marsupiais) em cactos e rochedos. 

Somente um trabalho relatou a ocorrência de T. brasiliensis em cactos 

(Valença-Barbosa et al. 2014a), sendo que os demais referem-se ao encontro 

desta espécie somente em complexo rochosos no ambiente natural, como 

observado neste estudo. 
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Tabela 16. Porcentagem de ninfas e adultos de triatomíneos em ambiente 
domiciliar em trabalhos encontrados na literatura 

   

Sumário da % por 

Estágio 

Referência Ambiente sp\Estágio Ninfas Adultos 

Rossell 1976 Casa R. prolixus 43,3 56,7 

Bermúdez et al. 1978 Casa T. infestans 66,7 33,3 

Rocha Pires et al. 1999 Casa T. sordida 46,6 53,4 

Sandoval et al. 2000 Casa R. prolixus 73,6 26,4 

Ponce et al. 1974 Casa R. prolixus 64,8 35,2 

Ponce et al. 1974 Casa R. prolixus 59,3 44,6 

Dias e Zeledón, 1955 Casa T. infestans 90,1 9,9 

Dias e Zeledón, 1955 Casa T. infestans 78,4 21,6 

Dias e Zeledón, 1955 Casa T. infestans 83,2 16,8 

Schofield, 1980 Casa T. infestans 75,0 25,0 

Schofield, 1980 Casa T. infestans 75,9 24,1 

Schofield, 1980 Casa T. infestans 100,0 0,0 

Sasaki et al. 2003 Casa R. prolixus 51,2 48,8 

Sasaki et al. 2003 Casa T. dimidiata 54,7 45,3 

Monory et al. 2003 Casa R. prolixus 58,5 41,5 

Monory et al. 2003 Casa T. dimidiata 55,9 44,1 

Monory et al. 2003 Casa T. nitida 66,7 33,3 

Barretto et al. 1968 Casa R. neglectus 60,7 39,3 

Fuentes et al. 1971 Casa T. rubrofasciata 42,6 57,4 

  Média → 65,6 34,6 

  Des. Padrão → 15,7 15,8 

  Mínimo  → 42,6 0,0 

  Máximo  → 100,0 57,4 
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Tabela 17. Porcentagem de ninfas e adultos de triatomíneos em ambiente peridomiciliar em 
trabalhos encontrados na literatura 

   
Sumário da % por Estágio 

Referência Ambiente sp\Estágio Ninfas Adultos 

Barretto et al. 1968 Galinheiros R. neglectus 60,1 39,9 

Barretto et al. 1968 Pombal R. neglectus 62,2 37,8 

Barretto et al. 1968 Celeiro R. neglectus 73,1 26,9 

Barretto et al. 1968 Galpão/Depósito R. neglectus 62,8 37,2 

Barretto et al. 1968 Celeiro R. neglectus 70,6 29,4 

Barretto et al. 1968 
Depósito de 
Lenha R. neglectus 50,0 50,0 

Coutinho et al. 2014 
Peridomicílio 
(variados) T. brasiliensis 70,0 30,0 

Sarquis et al. 2011 
Peridomicílio 
(variados) T. brasiliensis 77,0 23,0 

  
Média → 65,7 34,3 

  
Desv. Padrão → 8,6 8,6 

  
Mínimo → 50,0 23,0 

  
Máximo → 77,0 50,0 

 

 

 

Tabela 18. Porcentagem de ninfas e adultos de triatomíneos em ambiente silvestre em trabalhos 
encontrados na literatura 

   
Sumário da % por Estágio 

Referência Ambiente sp\Estágio Ninfas Adultos 

Leal et al. 1961 Ninhos de Didelphis azarae P. megistus 100 0 

Leal et al. 1961 Ninhos de Mormosa cinerea P. megistus 100 0 

Leal et al. 1961 Ninhos de Phyllomys dasythrix P. megistus 99,6 0,4 

Leal et al. 1961 Ninhos de Didelphis azarae R. domesticus 100 0 

Leal et al. 1961 Ninhos de Mormosa cinerea R. domesticus 100 0 

Leal et al. 1961 Ninhos de Phyllomys dasythrix R. domesticus 21,7 78,3 
Brémond et al. 

2014 Silvestre T. infestans 89,8 10,2 
Valença-Barbosa 

et al. 2014 Silvestre (cactos) T. brasiliensis 92,4 7,5 
Sarquis et al. 

2010 Silvestre (rochas) T. brasiliensis 74,1 25,9 
Sarquis et al. 

2011 Silvestre (rochas) T. brasiliensis 58,0 42,0 

  
Média → 83,6 16,4 

  

Desv. 
Padrão→ 25,9 25,9 

  
Mínimo → 21,7 0,0 

  
Máximo → 100,0 78,3 
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6 DISCUSSÃO 

6.1 Coleta de triatomíneos 

 Os resultados obtidos neste trabalho confirmam a predominância das 

espécies T. brasiliensis, T. pseudomaculata e T. petrochii, em municípios do 

estado da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Estas espécies são nativas da 

região Nordeste do Brasil, sendo a reinfestação nos domicílios por T. 

brasiliensis e T. pseudomaculata sempre um desafio presente, uma vez que 

focos provenientes de ambientes silvestres podem servir como fontes para 

recolonizar áreas já tratadas (Silveira e Vinhaes,1999). 

Considerando as coletas em todos os ambientes, T. petrochii 

representou 4% do total dos espécimes. Entretanto, uma novidade apresentada 

neste estudo, é a presença deste triatomíneo em associação com o homem. 

Neste estudo foi registrado o primeiro encontro de ninfas de T. petrochii em 

domicílios. Silva et al. (2012) já haviam encontrado alguns poucos exemplares 

adultos (16 machos e 6 fêmeas) desta espécie em domicílios. Devido ao fato 

de que os insetos foram representados somente por adultos, os autores 

concluíram tratar-se de invasões domiciliares esporádicas e não de 

colonização. Jurberg et al. (2014) já haviam mencionado que o T. petrochii 

ocasionalmente pode ser encontrado no peridomicílio e domicílio, entretanto, 

sem especificar o estádio. 

O registro de ninfas T. petrochii nas UDs representa o primeiro indício de 

colonização por esta espécie e reforça o alerta mencionado por Dias (2000) e 

Amato Neto e Pasternak (2009), sobre a necessidade do constante 

monitoramento vetorial, pois na natureza há triatomíneos que podem passar a 

ocupar áreas que antes eram livres desses insetos. Almeida et al. (2014) 

mencionam que o encontro esporádico, especialmente de adultos em um 

ecótopo, pode tratar-se apenas de uma invasão, e no presente trabalho foram 

capturados adultos e ninfas de quinto estádio coabitando em uma mesma UD, 

caracterizando a colonização desta espécie nestes ambientes. 

Com relação aos números absolutos das coletadas, a grande maioria 

dos exemplares capturados foi de T. brasiliensis (80%), seguido por T. 

pseudomaculata (16%), o que já era esperado, pois estudos prévios como o de 
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Costa et al. (2003b) mostraram que a Paraíba e o Rio Grande do Norte 

apresentaram mais altas taxas de infestação domiciliar por T. brasiliensis. 

Coutinho et al. (2014) desenvolveram estudos similares aos aqui apresentados 

em Russas (CE) que também está localizada na região semiárida do Nordeste, 

onde também foi demonstrada a predominância de T. brasiliensis (77,1%), 

seguido de T. pseudomaculata (19,8%) em relação aos espécimes coletados. 

Gurgel-Gonçalves et al. (2010) realizaram capturas de triatomíneos em área de 

caatinga no Piauí e de forma semelhante a este trabalho, T. brasiliensis foi a 

espécie mais capturada (65%), seguida por T. pseudomaculata (28%). Os 

resultados obtidos por estes autores se assemelham aos encontrados por 

Sarquis et al. (2006), que capturaram 2.204 T. brasiliensis e 340 T. 

pseudomaculata em Jaguaruana (CE). Entretanto, Diotaiuti et al. (2000) 

encontraram no município de Independência (CE) um número absoluto 

ligeiramente mais elevado de T. pseudomaculata 52,2% contra 48,8% de T. 

brasiliensis. Gonçalves et al. (2009) também apresentaram um número mais 

elevado (sem precisar o número exato) de captura de T. pseudomaculata do 

que T. brasiliensis, também com relação ao número absoluto. Entretanto, 

quando estes últimos autores avaliaram o número de casas positivas, T. 

brasiliensis foi encontrado em um maior número de casas. Nos trabalhos de 

campo desenvolvidos neste presente estudo, foi observado que T. 

pseudomaculata é capaz de formar colônias numerosas, o que fez com que 

esta espécie representasse 16% do total de triatomíneos coletados. Entretanto, 

esta espécie esteve presente somente em 11 das 106 UDs inspecionadas 

(10,3%). Desta forma, os indicadores entomológicos apresentam uma 

informação mais precisa do percentual da população humana exposta aos 

vetores, pois os 16% de captura de T. pseudomaculata não corresponde ao 

percentual de domicílios positivos para este vetor. 

 

6.2 Indicadores entomológicos 

A pesquisa entomológica é a base para o monitoramento e controle da 

transmissão vetorial do T. cruzi (OPAS, 2003). De acordo com Brasil (1996), 

para que haja a transmissão vetorial deT. cruzi, é imprescindível a ocorrência 

de três condições: i - haver a presença do vetor, ii - que este esteja infectado e 
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iii - que ele conviva com o homem. Desta forma, para observar se estas 

condições estão ocorrendo, bem como mensurar se o que vem sendo 

encontrado em campo representa um risco real para a transmissão vetorial do 

T. cruzi, foram aplicados indicadores entomológicos. 

Neste presente trabalho, T. brasiliensis foi encontrado 

predominantemente no peridomicílio, o que minimiza os riscos de transmissão 

do T. cruzi ao homem. O maior índice de colonização domiciliar foi observado 

em Condado, com 40 e 50% das UDs com colonização e infestação domiciliar, 

respectivamente. Os indicadores mostraram que todos os municípios em que 

foram realizadas capturas nas UDs apresentaram índices positivos para a 

infestação e colonização domiciliar, apresentando uma variação de ID de 30 a 

50% e CD de 27 a 40%, além de também, da variação de densidade 8,5 a 41,1 

triatomíneos por UDs. Tal heterogeneidade ecoepidemiológica já havia sido 

evidenciada por outros autores, como por Ribeiro (2015) para o município de 

Russas (CE). 

Na comparação dos indicadores entomológicos, entre todos os 

municípios, observou-se que Condado (PB) e Currais Novos (RN) 

apresentaram os mais altos índices de ID (50% e 37%, respectivamente) e CD 

(40% e 37%, respectivamente), números bem acima dos encontrados por 

Teixeira (2011), que encontrou no município de Russas (CE), um ID de 18,5% 

e uma CD de 11,1% e um pouco abaixo, dos resultados obtidos por Ribeiro 

(2015), que apresentou uma localidade neste mesmo município do Ceará com 

uma ID e CD de 62,5%. Entretanto, os dados deste trabalho se assemelham 

aos dados de Diotaiuti et al. (2000), que mostraram que 40,8% das UDs do 

município de Independência (CE) estavam infestadas. Os resultados aqui 

apresentados corroboram os observados em Costa et al. (2003b) para T. 

brasiliensis, em que os dados de colonização foram elevados na Paraíba 

(acima de 54,9%) e no Rio Grande do Norte (superior a 33,6%). Os menores 

índices aqui observados foram para o município de Cajazeiras (PB), que 

obteve uma ID de 30% e uma CD de 27%. 

Uma análise geral dos resultados demonstra que a correta interpretação 

dos dados obtidos através dos indicadores entomológicos auxilia na 

determinação do risco da transmissão domiciliar do T. cruzi, e ainda possibilita 
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avaliar e monitorar o processo de domiciliação dos vetores, sendo de grande 

importância para orientações de medidas de controle destes insetos (Costa et 

al. 2003b). A análise das relações entre os índices de infestação e colonização 

domiciliar mostra que somente para Currais Novos, todas as infestações 

representaram ao mesmo tempo colonizações, com valores iguais. Como o 

índice de infestação foi calcado em ninfas porque são supostamente 

residentes, é possível que em Currais Novos os ambientes peridomiciliares 

sejam mais propícios à instalação triatomínica. Quando essa informação é 

combinada com os índices de densidade, que foram destacadamente mais 

altos para Currais Novos, essa sugestão é reforçada. Já para os demais 

municípios (Cajazeiras, S. J. de Espinharas e Condado), o índice de 

colonização domiciliar foi menor que o índice de infestação domiciliar, o que 

mostra que nestes municípios as UDs são mais acometidas por triatomíneos 

invasores, sendo esta informação também fortalecida pelas baixas densidades 

desses insetos nas UDs. Desta forma, em relação a Currais Novos, os 

municípios amostrados no estado da Paraíba possivelmente possuem 

características menos favorável para o abrigo dos triatomíneos. Entretanto, 

outros fatores podem estar envolvidos, como uma possível diferenciação 

genética entre as populações dos distintos pontos, como mencionado por 

Almeida et al. (2008). 

 

6.3 Infecção natural por T. cruzi 

A definição do índice de triatomíneos infectados por T. cruzi é 

fundamental para as análises da ecoepidemiologia da doença de Chagas 

(OPAS, 2012), este estudo, o índice variou entre 0% (nulo) e 92,3% de 

prevalência de infecção por T. cruzi nas populações de triatomíneos 

analisadas. Das 14 populações silvestres de T. brasiliensis provindas de 

diferentes localidades, apenas três não estavam infectadas com T. cruzi, e 

entre as positivas, o índice de infecção natural variou de 2,5% a 92,3%, sendo 

os maiores índices no estado do Rio Grande do Norte. Os índices no estado da 

Paraíba foram similares àqueles encontrados por Teixeira (2011), também no 

ambiente silvestre no município de Russas (CE), que observou um índice de 

infecção natural de 2,9%. 
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Nos municípios investigados no estado da Paraíba, os vetores 

pertencentes à espécie T. brasiliensis encontrados nas UDs apresentaram 

prevalências nulas no exame das fezes e/ou do conteúdo intestinal, estando de 

acordo com os resultados de Ribeiro (2015), que também encontraram em UDs 

infecção natural nula, por microscopia óptica. Estes resultados também 

concordam com Sarquis et al. (2012), que mostraram populações domiciliares 

de T. brasiliensis no estado do Ceará sem infecção por T. cruzi. Os resultados 

aqui apresentados também se assemelham aos de Costa et al. (2003b), que 

obtiveram índice de infecção natural de 1,6% dos T. brasiliensis capturados nos 

domicílios no estado da Paraíba e com os de Gurgel-Gonçalves et al. (2010) 

que encontraram 1% destes insetos infectados. Já para Currais Novos (RN), 

este índice foi bem diferente, apresentando valores que variaram de 0% (nulo) 

a 86,7%, com uma média de 24,4% entre as populações capturadas nas UDs, 

sendo estes bem acima do encontrado por Costa et al. (2003b) para o estado 

do Rio Grande do Norte, que foi de 4,5%, e por Silva et al. (2012), de 6,5% 

para o estado do Pernambuco. Ressalta-se que em Currais Novos foi verificado 

um índice de 40% de infecção natural em um domicílio. Existem relatos na 

literatura de índices elevados de infecção natural, como no município de 

Jaguaruana estado do Ceará, onde Sarquis et al. (2004) observaram um índice 

de infecção natural (IN) de 15,3% para T. brasiliensis. Já Coutinho et al. (2012, 

2014), encontraram em municípios de Russas e Morada Nova no Ceará, 

índices 44,4% e 28,6% de infecção respectivamente, para populações 

peridomiciliares de T. brasiliensis. A estruturação diferenciada de anexos, bem 

como outros fatores, pode ter implicado na infecção nula nas UDs no estado da 

Paraíba e nos altos índices observados em Currais Novos (RN). Entretanto, 

nosso estudo partiu da evidência de alta circulação parasitária para Caicó 

(Almeida et al. 2016) e não pode ser levado como base para todo o estado. 

Desta forma, trabalhos futuros poderão indicar se esses índices observados 

são uma característica intrínseca de cada estado ou se foi decorrente de fatos 

isolados. 
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6.4 Variáveis que podem apresentar influência nas infestações 

triatomínicas e índices de infecção natural (IN) 

 

6.4.1 Estrutura ecotípica e Fauna associada 

A variação e diferença nas estruturas dos ecótopos ocupados por T. 

brasiliensis neste estudo contrasta com Coutinho et al. (2014), que sugeriram 

que o T. brasiliensis é mais associado a ecótopos de madeiras. Tal ecletismo 

ecotípico por T. brasiliensis pode ser explicado pela modelagem matemática 

apresentada por Valença-Barbosa et al. (2014b). Através dessa abordagem, 

estes autores concluíram que a estrutura dos ecótopos tem efeitos pouco 

significantes na ocupação por T. brasiliensis, mas que por outro lado, este 

triatomíneo tende a infestar ecótopos onde os hospedeiros vertebrados 

preferenciais estejam disponíveis: roedores, cabras e galinhas.  

Neste trabalho, os triatomíneos capturados nas UDs estavam 

associados principalmente a galinheiros e a amontoados de pedras, o que não 

condiz com o trabalho de Teixeira (2011), Coutinho et al. (2014), Sarquis et al. 

(2012) e Ribeiro (2015), que obtiveram um maior número de capturas em pilhas 

de madeira. Nos municípios do estado da Paraíba as capturas de triatomíneos 

realizadas em UDs foram mais abundantes em galinheiros e como estes 

animais são refratários ao T. cruzi (Roque e Jansen, 2014), isto possivelmente 

levou aos índices nulos de infecção natural por este protozoário nos espécimes 

analisados que foram capturados nas UDs neste estado. Porém, o fato de 

populações, principalmente peridomésticas, apresentarem triatomíneos sem 

infecção natural não significa ausência de risco para a contaminação humana, 

pois galinheiros podem servir como um habitat matriz, mantendo altas 

densidades de populações de vetores, e nestes habitas foram observados 

mamíferos sinantrópicos similares a camundongos, embora poucos. De acordo 

com Roque e Jansen (2014), estes animais podem ter participação no ciclo do 

T. cruzi e assim colônias encontradas em galinheiros livres do parasita podem 

se infectar devido à circulação destes mamíferos. É possível que a prevalência 

de 14,29% dos galinheiros positivos observados por Ribeiro (2015) represente 

um resultado da circulação destes pequenos animais ou de outros mamíferos 

sinantrópicos.  
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Em Currais Novos (RN), nas capturas em UDs foi observado um maior 

número de triatomíneos em grandes pilhas de paralelepípedos e amontoados 

de pedras, e além destes tipos de estruturas serem diferenciadas das 

observadas no estado da Paraíba, eram estruturas maiores e que poderiam 

suportar uma maior densidade triatomínica bem como um microclima mais 

estável com uma temperatura e umidade mais adequada. De acordo com 

Lorenzo et al. (2000) estes fatores são limitantes tanto na distribuição 

geográfica quanto no tipo de ecótopo que estes insetos necessitam. Estas 

estruturas também eram mais complexas, no sentido de oferecer um melhor 

abrigo, ou refúgio, tanto para os triatomíneos como para outros animais que ali 

se encontravam e que possivelmente serviam de fonte alimentar para os 

barbeiros. E a interação entre os triatomíneos e as diferentes espécies que 

coabitam os ecótopos com estes insetos é um fator determinante na 

manutenção do parasita na natureza, tendo isto, uma implicância direta na 

ecoepidemiologia da doença de Chagas. (Almeida et al. 2014; Roque e Jansen, 

2014).  

No município de Currais Novos observou-se uma grande quantidade de 

roedores sinantrópicos nos peridomicílios, especialmente o preá (G. spixii), 

mas também ocasionalmente o mocó (K. rupestris) (ambos Caviidade), mesmo 

na proximidade de humanos. Todas as populações coletadas onde estes 

animais foram observados apresentaram índices altos de infecção por T. cruzi, 

que variaram de 17 a 92,3%. Este último índice é referente ao Batalhão de 

Engenharia e Construção no município de Caicó, onde as pilhas de fezes, 

possivelmente de mocó, chegam a 10 cm (Fig. 6D). Nos municípios da 

Paraíba, as fezes de roedores são escassas mesmo nos ambientes silvestres. 

Segundo Roque e Jansen (2014), estes mamíferos podem ser de relevância na 

manutenção do T. cruzi, pois já foram encontrados na natureza com infecção 

natural deste protozoário. Valença-Barbosa et al. (2014b) relacionou preás 

entre as fontes alimentares-chave de T. brasiliensis através de modelagem 

matemática. Valença-Barbosa et al. (2015) identificaram os preás como fonte 

alimentar de T. brasiliensis pela análise do gene mitocondrial citocromo b e 

mencionaram a necessidade de se verificar o papel destes roedores na 
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circulação de T. cruzi. Com esta mesma abordagem, Bezerra et al. (2014) 

também evidenciaram não só alimentações em preás, mas também em mocós.  

 

6.5 Aspectos sociais, culturais e políticos com possíveis reflexos 

ecoepidemiológicos 

No tópico acima foram apresentadas evidências de que, quando T. 

brasiliensis está associado a roedores da família Caviidade, o resultado são 

populações triatomínicas numerosas e com altos índices de infecção natural. 

Segundo Ehirlich (2001), várias são as atividades humanas que colocam a 

população em risco de contato com patógenos. Se comparado às 

características ecotípicas dos municípios da Paraíba, no município de Currais 

Novos (RN), as UDs apresentaram um ambiente diferenciado: muitos dos 

moradores das áreas vistoriadas mantêm amontoados de pedras e galhos no 

peridomicílio com o objetivo atrair mocós que são criados em liberdade, e, 

neste ecótopos, foram frequentemente observados também preás 

coabitantando com os mocós. A população utiliza os galhos para dificultar o 

acesso dos predadores às criações destes animais. Diferentemente dos mocós 

das áreas silvestres de Caicó, os mocós de Currais Novos parecem estar 

habituados com a presença humana. Notoriamente, a população peridomiciliar 

que apresentou os mais altos índices de infecção natural por T. cruzi, foi 

justamente a do ponto que leva o nome do animal devido ao hábito do povoado 

de cria-lo: localidade Morada do Mocó (população CN76P), com 86,7% de 

infecção natural no peridomicílio. 

A doença de Chagas tem uma problemática complexa que compreende 

diversos elementos interligados, que não podem ser tratados de uma forma 

independente (Sanmartino et al. 2015). O conhecimento da biologia do parasita 

e do inseto vetor, relacionado com aspectos socioculturais (neste caso, o 

hábito da criação de animais que são potenciais reservatórios do T. cruzi) nos 

possibilitou a visualização de um outro aspecto, o epidemiológico, mostrando 

parâmetros da incidência, distribuição e taxas de infecção dos triatomíneos. 

Um outro elemento que também deve ser observado na problemática da 

doença de Chagas são os aspectos políticos, pois fatores relacionados à 
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gestão pública e ações na área da saúde e educação têm um impacto na 

problemática desta parasitose (Sanmartino et al. 2015). E um bom exemplo 

disto são os amontoados de paralelepípedos observados em diversos 

peridomícilos em Currais Novos, pertencentes a obras inacabadas de 

pavimentação de ruas abandonadas há mais de dois anos. Estes amontoados 

se tornaram moradias de preás. É possível que a presença dos roedores 

peridomiciliares em Currais Novos (RN) tenha sido fator chave para a formação 

das numerosas colônias coletadas, onde em um só peridomicílio foram 

coletados 499 (CN69P) T. brasiliensis em ecótopo infestado também por preás. 

Triatoma brasiliensis foi coletado neste tipo de ecótopo em três pontos, com 

índices de infecção natural de 13 a 40%. Segundo Ehirlich (2001), a 

importância de fatores culturais e sociais na epidemiologia das doenças é 

muitas vezes negligenciada, sendo que a regulamentação da circulação de 

animais domésticos em zonas urbanas é muitas vezes caótica. O oposto 

também pode ser verdadeiro: a carência de medidas para evitar a circulação de 

animais silvestres em áreas domiciliares também é caótica e pode representar 

riscos. Na verdade, a falta de fiscalização e regulamentação é na maioria das 

vezes resultado da falta de conhecimento dos riscos das coabitações, como os 

que estão sendo discutidos neste estudo.  

A raridade de preás e mocós nos ambientes silvestres investigados na 

Paraíba também pode ter associações culturais: os habitantes mencionam que 

preás e mocós são alvos frequentes da caça e realmente nenhum destes 

roedores foi avistado durante as coletas. Por outro lado, no ponto de coleta em 

Caicó os triatomíneos foram coletados em área militares onde a caça é 

proibida. 

 

6.6 Análise molecular de T. cruzi circulantes em populações ecotípicas 

vs. resultados do exame a fresco de fezes dos triatomíneos via 

microscopia ótica  

Os resultados das técnicas moleculares e tradicionais (MO) foram 

consistentes para a população silvestre, pois ambas apresentaram uma 

prevalência de 50% de insetos infectados. Contudo, como os resultados da 
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abordagem molecular apontaram que somente 25% da população 

peridomiciliar estava infectada, contra 40% via MO, existe a possibilidade de 

que uma proporção dos tripanossomatídeos observados não seja T. cruzi. No 

entanto, o baixo N amostral (20 insetos) utilizado para as análises moleculares 

pode ter enviesado os resultados. Almeida et al. (2016) desenvolveram um 

estudo em Caicó, caracterizando duas populações coletadas em 2011, dentre 

as quais, duas foram amostradas novamente neste estudo (CC51S e CC52S). 

Estes autores utilizaram um N amostral mais alto (>22) e também 

determinaram uma prevalência mais alta de insetos positivos por MO do que 

por técnicas moleculares.  

A caracterização molecular dos T. cruzi provenientes do intestino dos 

insetos indicou uma mais alta prevalência de TCII para ambos os ambientes 

(peridomicílio e domicílio). O único inseto com DNA de TCI para o ambiente 

silvestre apresentou infecção mista. Uma mais alta prevalência de TCI foi 

observada no ambiente peridomiciliar se comparado ao silvestre: 3/7 (42%) 

reações indicaram a circulação de TCI, contra 1/11 (9%) no ambiente silvestre. 

Embora o N amostral não permita inferências robustas quanto à prevalência 

genotípico-parasitária nos ecótopos, tal pista suscita estudos mais detalhados. 

Ressalta-se, que os pontos ecotípicos amostrados (CN83S e CN69P) estão a 

575m, possivelmente dentro do alcance de vôo do inseto, uma vez que 

Almeida et al. (2016) evidenciaram fluxo gênico entre populações de insetos de 

sítios geográficos e ecótopos separadas por pontos ainda mais distanciados.  

Em Caicó, Almeida et al. (2016) também evidenciaram a mais alta 

prevalência de TCII, mas também evidenciaram TCI em ambiente domiciliar. A 

mais baixa prevalência de TCI em Caicó foi também demonstrada por Camara 

et al (2010, 2013). Como a linhagem prevalente em nosso estudo e no de 

Almeida et al. (2016) foi a TCII, que pode ser qualquer uma das DTUs II-VI de 

acordo com o novo consenso (Zingales et al. 2009), estudos adicionais são 

necessários não só para uma caracterização parasitária mais fina, como 

também para possibilitar a verificação do fluxo de subtipos de T. cruzi entre 

ecótopos. 

 



96 
 

6.7 Pesquisa sistemática e estrutura composicional 

Considerando as médias dos trabalhos levantados para diversas 

espécies em diferentes ecótopos, em geral, as ninfas representam 71,1% dos 

insetos coletados. No ambiente silvestre são encontrados em torno de cinco 

vezes mais ninfas (X=83,6%) do que adultos (X=16,4%). Nos ambientes 

domiciliares e peridomiciliares, porém, as médias de ninfas é inferior (65%). 

Houve uma discreta variação (±0.1%) na média geral de ninfas e adultos 

observados entre os ambientes domiciliares e peridomiciliares no levantamento 

sistemático. Notavelmente, entretanto, em nosso estudo, amostragens em 

ambientes silvestres apresentaram uma mais alta média geral de adultos 

(X=48,3%), que se aproximou da média das ninfas (51,7%). Inversamente ao 

observado em nossa compilação, o índice geral de adultos coletados no 

peridomicílio em nosso estudo foi de 14,1%, contra 34,3% para os dados da 

literatura para várias espécies. Os resultados aqui obtidos para o domicilio não 

apresentaram robustez, pois somente uma população (CZ21D) apresentou um 

N amostral igual ou maior do que 30 insetos, na qual os adultos representaram 

13,9% dos insetos coletados, sendo o restante (86%) foi representado por 

ninfas.  

Considerando somente os trabalhos com T. brasiliensis, (Sarquis et al. 

2010, 2011; Valença-Barbosa et al. 2014, Coutinho et al. 2014), a proporção de 

adultos (48,3%) obtida em nosso estudo para o ambiente silvestre se 

aproximou da obtida (42%) por Sarquis et al. (2011), os quais empregaram os 

mesmos métodos (capturas ativas por exaustão em rochas). Entretanto, 

Sarquis et al. (2010) encontraram uma proporção inferior de adultos (25,9%) 

em rochas, também com a com mesma técnica empregada. Ressalta-se que 

os estudos de Sarquis et al. (2010, 2011) foram desenvolvidos também na 

caatinga, em distintos municípios do Ceará, a cerca de 200km a noroeste do 

ponto no extremo oeste aqui amostrado (microrregião de Cajazeiras). 

Entretanto, ambos os autores não precisaram a data do estudo para 

comparações mais concretas com os resultados aqui apresentados. Ainda para 

o ambiente silvestre, a proporção de adultos obtidos por Valença-Barbosa et al. 

(2014a) no primeiro registro de T. brasiliensis em cactos foi atípica para T. 

brasiliensis, com 7,5% somente de adultos, tanto para o nosso conjunto de 
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dados, bem como para os da literatura. Possivelmente, essa destacada 

diferenciação tenha sido mediada pelo ecótopo, também atípico para a 

espécie. 

 A análise da estrutura composicional sugere que as populações 

silvestres coletadas entre setembro-outubro e dezembro não se apresentam 

significantemente diferenciadas no que diz respeito às estruturas etárias, uma 

vez que todas se posicionaram no Grupo 1 do dendrograma (Fig.15). Isto foi 

evidenciado pelo teste de X2, no qual dentre todas do Grupo 1, somente a 

população CC53S apresentou diferenças significantes dentro deste grupo. 

Entretanto, mesmo essa população, não apresentou diferença estrutural 

estatisticamente significante para alguns componentes do Grupo 1, como para 

a SJE41S e CC52S. Ressalta-se que estas populações foram coletadas em 

sítios distintos nos extremos da amostragem (237km) dentro do bioma da 

caatinga. As demais populações silvestres foram coletadas em março e 

também não apresentam estrutura composicional com diferenças 

estatisticamente significantes dentro do grupo, agrupando-se no Grupo 3. 

Entretanto, as populações deste grupo se apresentaram também sem 

diferenciação estatisticamente significante de algumas populações 

peridomiciliares coletadas em outro período. As evidências de pouca 

diferenciação entre as estruturas de populações silvestres coletadas em um 

mesmo período, mas em sítios distintos sugerem a existência de uma variação 

consistente na distribuição sazonal destas populações, embora essa 

sazonalidade ainda não esteja caracterizada neste estudo. A sazonalidade em 

outras espécies de triatomíneos é um fenômeno bem conhecido, com 

implicações epidemiológicas, nas quais existe um período do ano em que os 

insetos alados estão mais propensos a invadir domicílios, como é o caso de T. 

rubrovaria no Rio Grande do Sul (Almeida et al., 2000) e de T. dimidiata na 

peninsula de Yucatan, México (Payet et al. 2009). 

Embora não haja informações da caracterização das estruturas 

composicionais entre os meses de abril a agosto, é possível que a grande 

proporção de adultos de setembro a dezembro seja resultado de um pico de 

emergência dos adultos neste período. Para explicar uma brusca redução de 

insetos neste estádio em março, podemos aventar duas hipóteses para explicar 
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o gargalo populacional: (i) por quiescência durante o perído de janeiro a 

fevereiro e (ii) por meio da atividade do voo. Segundo Schofield et al. (1998) a 

dispersão por voo representa um modo arriscado de dispersão, pois não existe 

garantia alguma que o vetor vai pousar em solo favorável. Ressalta-se que 

triatomíneos são pobres voadores e com limitada capacidade para desenvolver 

múltiplos eventos de vôo (Schofield et al. 1998).  

As populações coletadas em ecótopos diferentes (incluindo no mesmo 

período) são no geral diferenciadas composicionalmente, a grande maioria das 

populações provenientes de ambientes antrópicos (peridomicílio e domicílio) 

posicionarem-se no grupo 2, na parte inferior do dendrograma, provenientes de 

variados períodos. Em todas estas populações, houve um índice de adultos 

inferior aos N5, fenômeno este que só foi observado nas duas populações do 

grupo 3 e em nenhuma do Grupo 1. Entretanto, a distribuição nestes grupos 

não foi tão uniforme quando no Grupo 1 e dentro do grupo 2, somente 

CN861.P e CN69P não foram significantemente diferenciadas. A similaridade 

composicional entre estas duas populações é possivelmente explicada por 

fatores ecológicos: ambas foram coletadas em paralelepípedos amontoados ao 

redor da casa e com a presença de preás (G. spixii), como provável fonte de 

repasto sanguíneo. Valença-Barbosa et al. (2014b, 2015) sugeriram que há 

forte associação entre T. brasiliensis e roedores. Os resultados aqui obtidos 

sugerem que a estrutura composicional de populações silvestres de T. 

brasiliensis parece estar fortemente influenciada por fatores geográficos e 

temporais ao passo que em populações peridomiciliares esta estrutura parece 

ser fortemente direcionada por fatores ecotípicos e de associação com 

recursos tróficos. Como as estruturas ecotípicas são heterogêneias, isto talvez 

explique a heterogeneidade nas estruturas composicionais nesse ecotopo.  
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7 CONCLUSÕES 

A fauna triatomínica na área estudada compreende as espécies T. 

brasiliensis, T. pseudomaculata e T. petrochii, sendo o T. brasiliensis a espécie 

prevalente em todos os ecótopos investigados, seguida de T. pseudomaculata; 

O achado de diferentes estádios evolutivos de Triatoma petrochii num 

mesmo ponto em um peridomicílio leva à sugestão de que esta espécie está 

em processo sinantrópico; 

Os altos índices de densidade triatomínica domiciliar e de infecção 

natural por T. cruzi em domicílios e peridomicílios em Currais Novos requerem 

atenção especial da vigilância entomológica; 

A observação conjunta dos indicadores entomológicos e das estruturas 

ecotípicas apontam o município de Currais Novos como o que apresenta 

características mais favoráveis para a colonização de T. brasiliensis; 

O tipo das estruturas encontradas nos anexos peridomiciliares pode ter 

implicado nas diferenças em termo de densidade triatomínica e índices de 

infecção natural do T. brasiliensis; 

A caracterização molecular de T. cruzi revelou a presença das duas 

linhagens (TCI e TCII) do parasita em ambientes peridomiciliares e silvestres, 

entretanto houve a uma predominância do TCII, especialmente no ambiente 

silvestre; 

Em todos os sítios onde foram observados circulação perceptível de 

roedores da família Caviidae (mocós e preás) foram também observados altos 

índices de infecção natural triatomínica por T. cruzi, sugerindo que estes 

animais podem estar participando da manutenção do parasita tanto no 

ambiente silvestre, quanto peridomiciliar; 

A coabitação destes Caviidae com humanos possívelmente aproxima o 

T. cruzi do homem o que pode representar risco de transmissão vetorial em 

caso de colonizações triatomínicas ou mesmo invasões esporádicas; 

A caracterização da estrutura composicional mostrou que, dentre os 

períodos amostrados, as populações silvestres apresentam um maior número 
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de indivíduos adultos do que o apresentado pela literatura, especialmente de 

setembro a dezembro, quando as invasões triatomínicas das formas alares 

podem estar ocorrendo mais do que em março; 

Fatores ecotípicos e de associação com fontes alimentares podem 

influenciar a estruturação composicional etária, como observado para duas 

populações coletadas em paralelepípedos em Currais Novos; 

Hábitos humanos, como o de criar animais silvestres no peridomicílio, 

resultam no aumento da densidade populacional que, quando infectados, 

podem aumentar o risco de transmissão de T. cruzi para o homem. 
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8 PERSPECTIVAS 

Realizar coletas em outros períodos a fim de verificar se o padrão de 

infestação por triatomíneos e de infecção natural por T. cruzi se mantém; 

Realizar análises moleculares em amostras positivas encontradas no 

estado da Paraíba em coletas futuras para determinar o grau de semelhança 

com as cepas conhecidas neste trabalho; 

Genotipar T. cruzi de acordo com o novo consenso para a classificação 

parasitária (Zingales et al. 2009) para inferências sobre o fluxo parasitário entre 

ecótopos; 

Verificar infecção natural por T. cruzi nos mamíferos; 

Identificar as fontes alimentares por técnicas moleculares; 

Caracterizar a variação sazonal na estrutura composicional etária das 

populações de T. brasiliensis; 

Reconhecer o fluxo de insetos entre ecótopos e sítios geográficos, 

através de técnicas moleculares e morfométricas; 

Observar se o cenário de T. petrochii no peridomicílio representa evento 

isolado ou um processo de domiciliação iminente; 

Repassar às secretarias de saúde, cartilhas com formas de 

diferenciação morfológica entre T. petrochii de T. brasiliensis em todos os 

estádios evolutivos;  

Explorar detalhadamente os aspectos sociais, culturais e políticos 

observados e seus reflexos na ecoepidemiologia da doença de Chagas; 

Construir e avaliar indicadores espaciais de risco de infestação 

domiciliar e infecção triatomínica por T. cruzi e identificar características 

domiciliares e peridomiciliares associadas; 

Expandir o estudo para novos municípios do estado da Paraíba e do Rio 

grande do Norte. 
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10 APÊNDICES 

10.1 Tabela com as populações de T. brasiliensis com um número amostral igual ou superior a 30 insetos 

 

 

 

Populações de T. brasiliensis com um número amostral igual ou superior a 30 insetos 

  Estádios  
Total 

 
Lat 

 
Long 

 
Código 

Estádios 

M F N5 N4 N3 N2 N1 Adultos N4+N5 N3+N2+N1 

3 12 13 4 - - 1 33 -6.8355 -38.4355 CZ16P 15 17 1 

2 3 14 4 7 5 1 36 -6.8412 -38.4981 CZ21D 5 18 13 

15 14 23 35 22 7 1 117 -6.7581 -37.3094 SJE33P 29 58 30 

9 11 29 11 2 1 1 64 -6.8660 -37.5902 CD46P 20 40 4 

41 20 115 170 110 39 4 499 -6.2329 -36.5103 CN69P 61 285 153 

4 1 15 13 13 - 5 51 -6.1516 -36.5206 CN71P 5 28 18 

12 5 21 22 27 2 - 89 -6.2466 -36.5135 CN76P 17 43 29 

2 3 42 26 10 10 - 93 -6.1470 -36.5110 CN81P 5 68 20 

30 15 112 145 135 10 1 448 -6.2839 -36.4866 CN86.1P 45 257 146 

43 17 12 5 6 2 - 85 -6.8941 -38.5506 CZ27S 60 17 8 

36 29 14 8 5 1 - 93 -7.0379 -37.3558 ST30S 65 22 6 

17 6 19 5 5 - - 52 -6.8548 -37.3426 SJE36S 23 9 5 

12 10 5 4 2 1 - 34 -6.8520 -37.3171 SJE41S 22 9 3 

19 6 9 6 4 - - 44 -6.4725 -37.0878 CC52S 25 15 4 

58 20 40 23 5 - - 146 -6.4726 -37.0868 CC53S 78 63 5 

1 4 4 20 7 1 4 41 -6.1796 -36.5226 CN72S 5 24 12 

59 14 53 60 18 2 - 206 -6.2375 -36.5078 CN83S 73 113 20 

10 4 23 13 4 - - 54 -6.2548 -36.4946 CN87S 14 36 4 

M= macho, F= Fêmea, Lat= latitude, Long= longitude 
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10.2 Tabela do índice de infecção natural em populações de T. brasiliensis coletadas no 

estado da Paraíba e do Rio Grande do Norte 

 

Infecção natural de populações de Triatoma brasiliensis coletadas no estado da 

Paraíba e do Rio Grande do Norte 

Município Código Estado Ecótopo % IN 

Cajazeiras CZ23S Paraíba Silvestre 14,3% 

Cajazeiras CZ27S Paraíba Silvestre 4,1% 

Cajazeiras CZ14D Paraíba Domicilio 0% 

Cajazeiras CZ15D Paraíba Domicilio 0% 

Cajazeiras CZ21D  Paraíba Domicilio 0% 

Cajazeiras CZ11P Paraíba Peridomicílio 0% 

Cajazeiras CZ16P Paraíba Peridomicílio 0% 

Cajazeiras CZ18P Paraíba Peridomicílio 0% 

Cajazeiras CZ19P  Paraíba Peridomicílio 0% 

S.J. Espinharas SJE36S Paraíba Silvestre 2,5% 

S.J. Espinharas SJE35P Paraíba Peridomicílio 0% 

S.J. Espinharas SJE41S Paraíba Silvestre 0% 

St. Teresinha ST30S Paraíba Silvestre 2,7% 

Condado CD45D Paraíba Domicilio 0% 

Condado CD42P Paraíba Peridomicílio 0% 

Condado CD44P Paraíba Peridomicílio 0% 

Condado CD46P Paraíba Peridomicílio 0% 

Condado CD49S  Paraíba Silvestre 0% 

São Mamede SMS Paraíba Silvestre 0% 

Subtotal para o estado PB (média) 1,24% 

Caicó CC51S Rio Grande do Norte Silvestre 92,3% 

Caicó CC52S Rio Grande do Norte Silvestre 66,7% 

Caicó CC53S Rio Grande do Norte Silvestre 70,8% 

Currais Novos CN69P Rio Grande do Norte Peridomicílio 40% 

Currais Novos CN72S Rio Grande do Norte Silvestre 26,7% 

Currais Novos CN74P Rio Grande do Norte Peridomicílio 13,3% 

Currais Novos CN75D Rio Grande do Norte Domicilio 40% 

Currais Novos CN76P Rio Grande do Norte Peridomicílio 86,7% 

Currais Novos CN77S Rio Grande do Norte Silvestre 40% 

Currais Novos CN83S Rio Grande do Norte Silvestre 50% 

Currais Novos CN86P Rio Grande do Norte Peridomicílio 40% 

Currais Novos CN87S Rio Grande do Norte Silvestre 16,7% 

Currais Novos CN71P Rio Grande do Norte Peridomicílio 0% 

Currais Novos CN73P Rio Grande do Norte Peridomicílio 0% 

Currais Novos CN81P  Rio Grande do Norte Peridomicílio 0% 

Currais Novos CN84P  Rio Grande do Norte Peridomicílio 0% 

Subtotal para o estado RN (média) 36,4% 

Média geral    17,3% 
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10.3 Estruturação etária de populações de T. brasiliensis 
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10.4 Tabela com dos testes de Qui-quadrado para as comparações par-a-par entre populações de T. brasiliensis.  

 

 

 

Resultados dos testes de Qui-quadrado para as comparações par-a-par entre populações de T. brasiliensis. Na parte inferior estão os valores da estatística de Qui-quadrado e na superior 

de P. Comparações significantes em P<0.05 estão em negrito. 

 CZ16P CZ21D SJE33P CD46P CN69P CN71P CN76P CN81P CN86.1P CZ27S ST30S SJE36S SJE41S CC52S CC53S CN72S CN83S CN87S 

CZ16P * <0,000 0,006 0,349 <0,000 <0,000 0,001 <0,000 <0,000 0,003 0,012 0,037 0,092 0,233 0,683 0,001 0,320 0,150 

CZ21D 15,213 * 0,280 <0,000 0,706 0,816 0,777 0,036 0,631 <0,000 <0,000 <0,000 <0,000 <0,000 <0,000 0,750 <0,000 0,003 

SJE33P 10,135 2,546 * 0,006 0,002 0,071 0,450 <0,000 <0,000 <0,000 <0,000 <0,000 <0,000 <0,000 <0,000 0,240 <0,000 0,017 

CD46P 2,103 15,483 10,197 * <0,000 <0,000 <0,000 <0,000 <0,000 <0,000 <0,000 0,001 0,003 0,014 0,012 0,002 0,494 0,809 

CN69P 32,260 0,697 12,009 26,678 * 0,746 0,147 0,012 0,527 <0,000 <0,000 <0,000 <0,000 <0,000 <0,000 0,981 <0,000 <0,000 

CN71P 19,959 0,406 5,295 18,797 0,585 * 0,344 0,084 0,926 <0,000 <0,000 <0,000 <0,000 <0,000 <0,000 0,808 <0,000 0,001 

CN76P 14,975 0,506 1,599 15,623 3,831 2,132 * 0,001 0,042 <0,000 <0,000 <0,000 <0,000 <0,000 <0,000 0,482 <0,000 0,002 

CN81P 31,321 6,671 17,217 22,331 8,913 4,942 13,748 * 0,018 <0,000 <0,000 <0,000 <0,000 <0,000 <0,000 0,185 <0,000 <0,000 

CN86.1P 39,867 0,921 17,842 33,351 1,283 0,153 6,364 8,080 * <0,000 <0,000 <0,000 <0,000 <0,000 <0,000 0,858 <0,000 <0,000 

CZ27S 11,826 33,390 41,931 28,215 150,647 47,545 47,132 82,088 165,624 * 0,681 0,637 0,742 0,206 0,001 <0,000 <0,000 <0,000 

ST30S 8,912 36,311 43,817 24,944 156,514 50,166 49,933 82,478 171,3603, 0,769 * 0,479 0,090 0,322 0,008 <0,000 <0,000 <0,000 

SJE36S 6,605 18,117 17,568 13,693 65,001 27,136 22,432 51,147 77,010 0,902 1,474 * 0,820 0,578 0,014 <0,000 0,003 <0,000 

SJE41S 4,772 19,913 19,008 11,770 66,906 28,932 24,253 52,370 79,167 0,596 4,822 0,396 * 0,755 0,113 <0,000 0,004 0,001 

CC52S 2,913 17,748 15,619 8,507 61,156 25,797 21,180 46,232 72,790 3,158 2,267 1,098 0,562 * 0,223 <0,000 0,026 0,004 

CC53S 0,763 41,400 37,765 8,914 127,257 51,081 48,937 64,831 117,773 14,385 9,777 8,566 4,359 2,997 * <0,000 0,001 0,002 

CN72S 14,811 0,575 2,857 12,565 0,038 0,426 1,458 3,372 0,307 37,775 39,247 21,122 22,464 19,329 37,406 * 0,040 0,011 

CN83S 2,277 20,213 15,310 1,409 67,551 26,948 25,518 32,391 79,690 32,636 31,076 11,935 10,965 7,296 13,536 6,449 * 0,295 

CN87S 3,798 11,904 8,161 0,425 16,792 14,098 12,003 15,522 21,283 31,387 28,352 15,879 14,315 10,842 12,274 9,054 2,444 * 

As primeiras letras iniciais representam o município, sendo CZ: Cajazeiras, SJE: São José Espinharas, CD: Condado, CN: Currais Novos, ST: Santa Teresinha e CC: Caicó. O Número que vem 

em seguida é referente à coordenada geográfica e o sufixo ao ecótopo, como P: peridomicílio, D: domicílio e S: Silvestre.  


