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As terras baixas da América do Sul, e a região amazônica em 
particular, têm oferecido um campo fértil para investigações sobre os 
padrões de adaptação humana aos ambientes de floresta tropical úmida 
(Roosevelt, 1980; Hames & Vickers, 1983; Sponsel, 1986; Moran, 1990). Na 
literatura sobre a ecologia humana de populações amazônicas, ainda falta, 
contudo, reflexões mais aprofundadas a respeito da relação entre o processo 
saúde/doença, a demografia e o padrão de ocupação espacial, dentre outros 
fatores, na região. 

Os patógenos constituem importante fator de pressão ambiental sobre 
as populações humanas. Para fazer frente a estes agravos, a espécie humana 
desenvolveu diversos mecanismos que, em linhas gerais, podem ser 
agrupados em três categorias: a) adaptação genética (como proposto para 
explicar a relação entre a hemoglobina "S" e a malária); b) adaptação 
fisiológica (como o desenvolvimento de imunidade ativa contra agentes 
infecciosos específicos); c) adaptação cultural (incluindo hábitos alimentares, 
práticas de higiene, tipo de habitação, etc). 

A doença de Chagas, ou tripanossomiase sul-americana, constitui um 
grave problema de saúde pública em vários países da América do Sul. No 
tocante às populações indígenas desta região, há uma diferença marcante na 
epidemiologia da doença entre as terras altas (Cordilheira dos Andes) e 
baixas do continente (Planície Amazônica e Brasil) — endêmica na primeira 
e enzoótica na segunda2. Este artigo examina as principais características da 
epidemiologia da doença de Chagas entre as populações indígenas sul-ame
ricanas e interpreta as dissimilaridades observadas como resultantes de 
diferentes estratégias adaptativas e fatores comportamentais. Particular 



atenção é dada ao papel do tipo de moradia, mobilidade e domesticação de 
animais no processo de domiciliação do inseto vetor (i.e., os triatomíneos ou 
barbeiros). 

Dentre muitas parasitoses, a doença de Chagas foi escolhida como foco 
desta análise porque tanto o seu agente etiológico — o protozoário 
Trypanosoma cruzi — como seu hospedeiro invertebrado e vetor — os 
triatomíneos — são encontrados em praticamente toda a América do Sul 
desde tempos imemoriais. Contudo, a despeito dos milhares de anos de 
ocupação humana da região, suficientes para permitir a adaptação do vetor 
às habitações indígenas, não há indícios de domicialização de triatomíneos 
nas casas indígenas tradicionais das terras baixas3 (Silva et al., 1979). Este 
quadro é totalmente diferente daquele observado nas terras altas, onde 
espécies de triatomíneos parecem ter se adaptado às moradias indígenas bem 
antes da chegada dos europeus no século XVI (Tonico, 1959; Martins, 1968). 

Argumenta-se, neste trabalho, que a ausência de triatomíneos nas 
moradias e, conseqüentemente, da doença de Chagas endêmica entre os 
indígenas das terras baixas da América do Sul deve-se, em grande parte, à 
acentuada mobilidade e ao pequeno tamanho de seus assentamentos, aliada 
à inexistência de animais domésticos. Como veremos, a complexa interação 
entre estes fatores não favoreceu a domicialização de espécies de triatomíne
os silvestres às habitações indígenas nas terras baixas. 

Doença de Chagas nas populações indígenas sul-americanas 

Relatos de autoria do Frei Reginaldo de Lizarraga, datados do século 
XVI, possivelmente constituem os primeiros registros na literatura da 
presença de triatomíneos domiciliados em habitações indígenas na América 
do Sul. Estes documentos apontam para uma ampla distribuição geográfica 
do inseto que, já naquela época, era observado, ao menos, desde o vale de 
Cochabamba, na Bolívia, até a Argentina e Chile (León, 1959; Martins, 1968; 
Lent & Wygodzynsky, 1979). 

Pesquisas paleopatológicas realizadas nos últimos anos têm fornecido 
dados que confirmam a ocorrência da doença de Chagas na América pré-
colombiana. De um total de 22 múmias (datadas de 470 A.C. a 600 D.C.) da 
região andina, estudadas por Rothhammer et al. (1985), 41% apresentaram 
megacólon, que é uma patologia comumente observada em pacientes com 
a forma crônica da doença. O estudo de Fornaciari et al. (1992b), que incluiu 
a aplicação de técnicas imuno-histoquímicas em amostras de tecido obtidas 
de uma múmia de origem incaica (datada do século XV ou XVI) pertencente 



ao acervo do Museu Nacional de Antropologia e Etnologia de Florença, 
Itália, também revelou a presença de estruturas compatíveis com a forma 
amastigota ou tecidual do T. cruzi. 

Se há fortes indícios apontando para a presença da doença de Chagas 
entre populações indígenas andinas mesmo antes da chegada dos europeus, 
o mesmo não se pode dizer para as populações indígenas das terras baixas. 
Diversas investigações biomédicas realizadas entre grupos indígenas 
brasileiros, algumas das quais tendo incluído exame detalhado do sistema 
cardiovascular e/ou sorologia, não detectaram sintomatologia compatível 
com a infecção pelo T. cruzi (Salzano, 1992, para uma revisão). Este foi o 
caso das populações indígenas do Alto Xingu (Baruzzi et al., 1971), dos 
Asuriní do Pará (Müller, 1982) e dos Karitiána e Suruí de Rondônia (Tanus 
et a i , 1983). Mais recentemente, Coimbra Jr. et al. (1992) realizaram inquérito 
soroepidemiológico entre os Xavánte de Mato Grosso, mais uma vez tendo 
obtido resultados negativos na totalidade dos indivíduos testados. 

Doença de Chagas na Amazônia 

Acredita-se que a doença de Chagas experimentou uma interessante 
transformação em seu ciclo de transmissão até se tornar endêmica entre 
populações humanas da América do Sul Assim, parece ter evoluído de uma 
infecção típica de mamíferos silvestres (i.e., uma enzootia) para uma zoonose 
do tipo anfixenose. Isto é, originalmente transmitida de animal a animal 
(enzootia), a infecção passou, devido à influência de fatores diversos, a 
acometer também os humanos, onde também completava satisfatoriamente 
o seu ciclo biológico (Coutinho, 1962). Há fortes indícios de que a doença de 
Chagas já existia na América muito antes da presença das populações hu
manas no continente (Zeledón & Rabinovich, 1981). Neste período, o ciclo 
silvestre do T. cruzi era garantido graças a presença de uma diversida
de de mamíferos silvestres suscetíveis, além, obviamente, dos vetores 
(triatomíneos). 

Em muitas regiões da América do Sul, até hoje a tripanossomíase ocorre 
somente (ou predominantemente) em seu ciclo silvestre, sem a presença de 
populações humanas em sua cadeia epidemiológica. A hiléia amazônica é 
comumente citada como um exemplo de região onde a doença de Chagas é 
essencialmente enzoótica, contando com a participação de inúmeras espécies 
de reservatórios naturais do parasita (i.e., mamíferos silvestres) e de 
triatomíneos (Coutinho, 1962; Hoare, 1972). Ainda que vários autores tenham 
relatado a presença de diferentes espécies de triatomíneos nesta região 



(Almeida, 1971; Almeida & Machado, 1971; Almeida & Nunes de Mello, 
1978; Lent & Wygodzynsky, 1979; Miles et al., 1981, 1983), os achados 
ocorreram em sua totalidade em habitats silvestres. Os poucos casos de 
triatomíneos encontrados em habitações humanas não são considerados 
como epidemiologicamente relevantes (Fraiha, 1983). Dizem respeito, em sua 
maioria, a achados esporádicos de insetos que acidentalmente adentraram 
o domicílio, talvez atraídos pela luz ou outra causa. 

O fato de os triatomíneos não terem sido capazes de se domiciliarem nas 
habitações humanas na região amazônica não quer dizer, contudo, que não 
exista potencial de endemização (Coura et al., 1990). O quadro no presente 
é outro, principalmente face às modificações que a região tem experimentado 
nas últimas décadas, nas quais se incluem as migrações e o desmatamento 
acelerado. Os primeiros casos autóctones da doença de Chagas na Amazônia 
brasileira registrados na literatura foram descritos em pacientes oriundos do 
Estado do Pará (Shaw et al., 1969). Alguns anos depois, casos autóctones 
eram descritos pela primeira vez no Estado do Amazonas (Ferraroni et al., 
1977; França et al., 1980). Na totalidade destes casos, os pacientes não eram 
indígenas, e sim habitantes de áreas periurbanas ou rurais. Até 1992, apenas 
35 casos autóctones de doenças de Chagas foram reportados na Amazônia 
(Souza & Valente, 1992). Nenhum dos trabalhos supramencionados referiu 
a presença de triatomíneos domiciliados nas casas dos indivíduos acometi
dos pela infecção. A hipótese mais provável é a de que a transmissão tenha 
se dado através da ingestão acidental de alimentos contaminados com fezes 
de barbeiros contendo formas infectantes do T. cruzi ou através do trato de 
carne de caça (mamíferos, em particular) naturalmente parasitada (Schaw et 
al., 1969; Lainson et a i , 1980; Souza & Valente, 1992). 

Em geral, os triatomíneos estabelecem relações muito próximas com seus 
hospedeiros animais, sendo encontrados em seus abrigos, tocas e ninhos, 
como buracos de tatus, ninhos de roedores e pássaros, grutas, locas de 
pedras, ou sob pedaços de casca de árvores ou palmeiras. Apesar da relativa 
especificidade de habitats de várias espécies de triatomíneos, algumas 
adaptam-se facilmente a novos ambientes, constituindo, assim, ameaça às 
moradias humanas. Este é o caso de diversas espécies de triatomíneos que 
se adaptaram com bastante sucesso aos mais diversos tipos de casas. 

Acredita-se que os triatomíneos invadam com mais facilidade aqueles 
ecótopos artificiais que apresentam condições microclimáticas mais similares 
àquelas dos ecótopos naturais aos quais estão pré-adaptados (Forattini et a i , 
1977; Aragão, 1983; ) . Outra influência importante diz respeito a alterações 
nas fontes alimentares do inseto (Silva et al., 1979). Forattini et aL (1978), por 



exemplo, observaram que um fator importante na dispersão do Panstrongylus 
megistus é a variação da umidade relativa do ambiente. Assim, a alteração 
devido à ação humana nas florestas que abrigam esta espécie, o que pode 
resultar em uma redução da umidade, pode propiciar a invasão das 
habitações. Alterações ambientais podem também provocar a diminuição de 
fontes de alimentos, estimulando a dispersão dos triatomíneos de seus 
redutos em direção ao domicílio ou peridomicílio humano (Zeledón & 
Rabinovich, 1981). 

Na região amazônica, as palmeiras são particularmente importantes 
como abrigo e fonte de alimentação (devido à presença de ninhos de 
pequenos mamíferos e aves) para várias espécies de triatomíneos, especial
mente do gênero Rhodnius. Isto foi bem demonstrado por Miles et al. (1983) 
e Fraiha (1983). Devido a sua importância econômica para as populações 
locais, as palmeiras costumam ser poupadas por ocasião das derrubadas. 
Como resultado, as palmeiras são geralmente encontradas próximas às 
habitações humanas, servindo como um foco potencial de triatomíneos 
(Forattini et al., 1973; Ferrer, apud Marsden, 1983). Em um estudo sobre o 
comportamento do R. prolixus adulto, Gómez-Nunez (1969) mostrou que os 
insetos poderiam se dispersar (a partir das palmeiras) motivados principal
mente pela busca de fontes estáveis para seus repastos sangüíneos. Neste 
caso, a presença freqüente de palmeiras perto das habitações poderia servir 
como "ponte" de onde os insetos poderiam invadir as casas. 

Do ponto de vista epidemiológico, é importante notar que, no caso do 
gênero Rhodnius, os ovos são depositados nas próprias folhas das palmeiras, 
onde ficam aderidos até a eclosão das ninfas. Assim, a utilização de folhas 
para cobrir as casas pode favorecer a colonização da habitação pelo inseto. 
Na Venezuela, onde o R. prolixus é um importante vetor, foi amplamente 
demonstrado que, em áreas rurais, as folhagens de palmeiras usadas nos 
tetos das casas são responsáveis pela introdução dos insetos nas mesmas 
(Gamboa, 1962, 1970; Pifano, 1973; Tonn, 1978). Situação parecida foi 
observada no Panamá em relação ao R. pallescens (Whitlaw & Chaniotis, 
1978). Outro modo possível de introdução de triatomíneos nas habitações 
humanas é através da lenha ou madeira utilizada na construção. Algumas 
espécies de triatomíneos podem ser encontradas escondidas em cascas de 
madeira e poderiam estar presentes nas estacas usadas na estrutura das 
casas. 

Vê-se a partir desta breve revisão que, em tese, os triatomíneos tiveram 
muitas chances de serem introduzidos nas habitações das populações 
indígenas das terras baixas e aí adaptarem-se, originando um ciclo doméstico 



da tripanossomíase nesta população. Não foi o que ocorreu, contudo. Entre 
as populações camponesas de extensas áreas da América do Sul, a adaptação 
de triatomíneos às casas de pau-a-pique e choupanas de palha deu-se em 
relativamente pouco tempo, se comparado aos milhares de anos de ocupação 
indígena do continente. Por alguma razão, um complexo de fatores teria 
"protegido" deste processo a habitação indígena das terras baixas. 

Padrão habitacional indígena nas terras baixas e doença de Chagas 

É unanimidade entre parasitólogos e epidemiólogos que, para que a 
tripanossomíase se estabeleça de forma endêmica em uma população, faz-se 
necessária a domiciliação de triatomíneos. Embora a maioria dos triatomíne
os possa se alimentar tanto de sangue humano, assim como de qualquer 
outro mamífero, ou mesmo de aves, existem certos requisitos mínimos para 
que colônias permanentes se estabeleçam nas habitações. Dentre outros, a 
existência de lugares abrigados da luz direta, onde os insetos possam se 
esconder durante o dia, e um microclima adequado (variável de acordo com 
a espécie considerada) são condições necessárias. Assim, o tipo de habitação 
humana é um fator chave na epidemiologia da doença. 

Como mencionado anteriormente, as espécies do gênero Rhodnius têm 
preferência por tetos e/ou paredes de folha de palmeira. Outras espécies, 
como o Triatoma dimidiata da Costa Rica, podem ser encontrados em casas 
de madeira ou sob aquelas construídas sobre palafitas (Zeledón et al., 1969). 
Fendas nas paredes ou tetos de madeira, e mesmo estacas, podem servir de 
abrigo para algumas espécies, como o T. barberi no México (Zeledón & 
Rabinovich, 1981). 

As peculiaridades arquitetônicas das habitações não são os únicos 
determinantes do processo de domiciliação dos triatomíneos — o que está 
dentro das casas (pertences, mobília, entulho, etc.) também desempenha um 
papel importante. Zeledón & Rabinovich (1981) mostraram que entulhos e 
produtos armazenados, tais como lenha, tábuas, tijolos, pedras, sabugo de 
milhos, entre outros, também podem abrigar triatomíneos. 

Diversos autores discutiram as razões pelas quais a doença de Chagas 
não foi capaz de estabelecer transmissão domiciliar na região amazônica. 
Entre aquelas citadas incluem-se o clima quente e úmido e os tipos de 
habitação (incluindo os materiais de construção) das populações humanas, 
fatores estes que não seriam favoráveis aos triatomíneos (Coutinho, 1962, 
1972, Romana, 1963; Martins, 1968). Como detalharemos a seguir, a partir da 



literatura etnográfica, estas razões não são suficientes para explicar a não-
domicialização dos triatomíneos na Amazônia. 

Moran (1982) analisou os dois padrões habitacionais básicos observados 
entre os indígenas amazônicos — moradia "aberta" e moradia "fechada" — 
discutindo suas influências sobre a regulação da temperatura (cf. também 
Costa & Malhano, 1986, para uma revisão sobre o tema). Segundo ele, a 
moradia "aberta" propicia o máximo de ventilação durante o dia, sendo as 
casas Wayampi (Gallois, 1983) e Wayana (van Velthem, 1983) exemplos 
característicos. Este tipo de moradia apresenta chão de madeira [geralmente 
feito de cascas de "paxiuba" (Iriartea sp.)] construído acima do solo como em 
uma palafita, teto de folha de palmeira e laterais abertas (i.e., sem paredes). 
Como demonstrado por Romana (1963: 176), as moradias "abertas" não 
apresentam as condições necessárias para a domiciliação dos triatomíneos. 
Já o tipo de moradia "fechada", por possuir paredes, preenche os requisitos 
básicos para a manutenção de colônias de triatomíneos domiciliados. Os 
exemplos clássicos são as malocas alto-xinguanas (Sá, 1983) e as de certas 
áreas dos rios Negro, Uaupés e Tapajós, onde são construídas enormes casas 
feitas de folhas de palmeiras e, em certos casos, de paredes de barro 
(Goldman, 1948; Alves da Silva, 1962). 

Tradicionalmente, as habitações indígenas das terras baixas são 
basicamente feitas de madeira e folhas de palmeira, embora cascas de 
árvores e/ou barro também sejam usados por alguns grupos. As folhas 
utilizadas são, em geral, obtidas a partir de espécies de palmeiras que a 
literatura entomológica aponta como freqüentemente encontradas infestadas 
por triatomíneos sob condições naturais (Quadros 1 e 2). Barreto (1979) 
mostrou que palmeiras do gênero Orbignya (conhecidas como babaçu) não 
são somente as mais comumente observadas infestadas por triatomíneos, 
como também as que tendem a abrigar o maior número de insetos. O 
mesmo autor observou que Mauri tia (buriti) é o segundo gênero de 
palmeiras mais comumente observado infestado por triatomíneos. A 
literatura etnográfica indica que o babaçu e o buriti são palmeiras largamen
te empregadas na cobertura de casas indígenas nas terras baixas (veja 
Quadros 1 e 2). 

Outros materiais que podem abrigar triatomíneos são também 
empregados na construção das habitações indígenas. Paredes laterais, por 
exemplo, podem ser feitas de madeira, casca de árvore ou barro. As partes 



inferiores das paredes laterais das malocas Suruí, por exemplo, são feitas 
com largos pedaços de casca de ipê (Coimbra Jr., 1985a, 1985b). Horton 
(1948) registrou a existência de paredes de barro nas casas tradicionais 
Mundurukú. 

Apesar de relativamente úmidas e escuras devido à falta de janelas, as 
habitações tradicionais são geralmente confortáveis para o ser humano, uma 
vez que as condições microclimáticas evitam a ocorrência de temperaturas 
extremas (Kroeger, 1980; Lopes da Silva, 1983; Coimbra Jr., 1985a). São 



condições também propícias para os triatomíneos. A umidade no interior das 
malocas torna-se ainda maior em áreas de floresta densa, uma característica 

que não é necessariamente prejudicial a todas as espécies de triatomíneos. 
De fato, muitas espécies vivem, sob condições naturais, em lugares muito 
úmidos, como tocas de animais ou buracos de árvores. 

Alguns autores chamam atenção para a presença constante de fumaça 
nas casas indígenas, o que se deve às fogueiras utilizadas para a preparação 
de alimentos e para aquecer as pessoas nas noites mais frias (Kroeger, 1980). 
Por outro lado, outros pesquisadores descrevem as casas indígenas como 
sendo relativamente bem arejadas (Lopes da Silva, 1983; Coimbra Jr., 1985a). 
Para alguns, a fumaça no interior das malocas exerceria ação repelente 



contra insetos (Kroeger, 1980) o que, de certa forma, poderia influenciar a 
domicialização de triatomíneos. Isto não parece ser o caso, contudo. A 
proliferação de insetos, como pulgas e baratas, não é rara nas habitações 
indígenas e pode levar à construção de casas novas, ou mesmo à reinstalação 
de aldeias inteiras, como foi verificado por Baldus (1970) e Wagley (1977) 
entre os Tapirapé. 

Finalmente, geralmente observam-se no interior das casas indígenas 
muitos objetos esparsos espalhados pelo chão, pendurados no teto ou 
amarrados em estacas. Estes são microambientes que também podem servir 
de refúgio para os triatomíneos. 

As evidências apresentadas neste item não suportam a idéia comparti
lhada por alguns autores de que a habitação indígena das terras baixas, 
devido ao seu padrão arquitetônico e às matérias-primas empregadas em sua 
construção, não apresentaria as condições favoráveis à domiciliação de 
triatomíneos. Na verdade, muitos dos materiais empregados pelos indígenas 
das terras baixas são também utilizados pelos camponeses de áreas 
altamente endêmicas no Brasil, Venezuela e outros países da América do Sul 
(Briceno-León, 1990). 

Mobilidade e domesticação de animais 

Além dos padrões de habitação, dois outros aspectos de relevância na 
epidemiologia da doença de Chagas devem ser levados em consideração na 
discussão sobre domiciliação de triatomíneos e endemização da tripanosso
míase: a mobilidade e a domesticação de animais. 

Embora desconheçamos os pormenores do processo de adaptação dos 
triatomíneos às moradias humanas, acredita-se que não ocorra com rapidez4 

(Barreto, 1975). Alterações ambientais de origem antropogênica podem ser 
decisivas no processo de adaptação dos vetores à habitação humana. 
Tentativas de reconstrução deste processo foram feitas por Zeledón (1974), 
que estudou comparativamente as diversas fases de adaptação de diferentes 
espécies de triatomíneos à moradia humana em áreas geográficas diversas. 
Como esta adaptação requer tempo, pode-se argumentar que o sedentarismo 
é um fator importante no processo de domiciliação. Isto porque uma 
população que apresenta acentuado nomadismo não permanece em um 
mesmo lugar o tempo suficiente para permitir que os triatomíneos silvestres 
adaptem-se às suas moradias. 

Os estudos etnográficos apontam a alta mobilidade como uma carac
terística comum à maioria dos grupos indígenas da região amazônica 



vivendo sob condições tradicionais. Os antropólogos tendem a interpretar a 
alta mobilidade destas populações como um mecanismo adaptativo para 
fazer frente às pressões de determinadas características ambientais, quais 
sejam: a) declínio da fertilidade dos solos após plantios repetidos (Meggers, 
1954); b) invasão das plantações por ervas daninhas (Carneiro, 1957) e c) 
rarefação da caça próximo às aldeias (Gross, 1975). Outros autores também 
mencionam as lutas intertribais (Chagnon, 1983); a existência de muitas 
sepulturas no subsolo das malocas (Baldus, 1970; Sá, 1983); a morte de um 
chefe (van Velthem, 1983); a proliferação de baratas (Baldus, 1970; Wagley, 
1977); e o excesso de formigueiros nas cercanias das aldeias (Sá, 1983), como 
motivos para a mudança da aldeia. 

Do ponto de vista epidemiológico, a acentuada mobilidade das 
populações indígenas pode funcionar como fator de proteção contra a 
excessiva contaminação ambiental por formas infectantes de parasitas 
intestinais e enterobactérias, por exemplo (Alland Jr., 1969). No caso 
específico da doença de Chagas, a mobilidade possivelmente impediu a 
domiciliação de triatomíneos silvestres. As populações indígenas das terras 
baixas e das terras altas sul-americanas diferem marcadamente no tocante 
à mobilidade de seus contingentes populacionais. Na região andina, não é 
uma característica tão presente como na região amazônica. Entre as 
populações indígenas andinas, observa-se um sistema de agricultura mais 
complexo, com irrigação, e agrupamentos populacionais maiores e sedentá
rios. O padrão arquitetônico observado entre populações indígenas das 
terras altas está diretamente relacionado à sua pouca mobilidade. As casas, 
por exemplo, são feitas basicamente de pedras e/ou tijolos (Hoyle, 1946). 

Outro aspecto de relevância para a epidemiologia da doença de Chagas, 
com marcadas diferenças entre as populações indígenas das terras baixas e 
altas, diz respeito à domesticação de animais. Sabe-se que os animais 
domésticos podem desempenhar um importante papel no ciclo doméstico da 
doença, não somente servindo como fonte de sangue para os triatomíneos 
como também como reservatório de T. cruzi (Minter, 1975). Nas terras baixas, 
ainda que os indígenas tenham com freqüência muitos animais em suas 
casas, a domesticação propriamente dita não é praticada. Os animais não 
podem ser considerados domesticados uma vez que, em geral, são encontra
dos na floresta e trazidos para a aldeia para serem criados. Não há, portanto, 
condições de manutenção e reprodução de grandes colônias de animais 
domesticados nas aldeias. Assim, embora a adoção de animais de estimação 
seja uma prática comum nas terras baixas, seu papel na endemização da 
doença de Chagas tem importância limitada ao menos por dois motivos. 



Primeiro, pela ausência de triatomíneos domiciliados nas casas indígenas; 
segundo, pelo número de animais, que é relativamente pequeno e instável, 
uma vez que os mesmos não se reproduzem em cativeiro. 

Um quadro bastante distinto é observado entre as populações das terras 
altas no tocante à domesticação de animais. Lá, várias espécies de mamífe
ros, entre elas a lhama, a alpaca e o preá (ou porquinho-da-índia) foram 
domesticados. Este último assume uma posição proeminente na epidemiolo
gia da doença de Chagas na região. Primeiro, o preá (Cavia sp.) é livremente 
criado dentro e próximo das casas e representa uma fonte de proteína 
importante para as populações andinas (Bolton, 1979; Archetti, 1992). O 
hábito de criar preás para servir como alimento perpassa várias regiões, 
incluindo a costa oeste, "sierras", vales, "montaria" e as florestas úmidas do 
leste peruano ou "selva". Segundo, o préa pode servir como excelente 
reservatório do T. cruzi: a prevalência de infecção observada em espécimens 
coletados em habitações em diferentes regiões dos andes peruanos variou de 
5,7% (Herrer, 1964) a 61,0% (Torrico, 1959). Como demonstrado por Herrer 
(1964), o preá desempenha um papel tríplice na epidemiologia da doença de 
Chagas nos Andes: a) como fonte de sangue para os barbeiros; b) como 
reservatório do parasita, e c) como disseminador do T. cruzi naqueles lugares 
onde existem os triatomíneos nas habitações, mas onde o parasita ainda não 
circula. 

Um exemplo que ilustra o papel central do comportamento humano na 
ecologia dos triatomíneos é o caso da área endêmica do leste peruano 
(Amazônia Peruana), entre os rios Maranon e Huallaga, a uma altitude de 
850 a 1.500 metros (Herrer, 1964). Nesta área de floresta, o principal vetor é 
o Panstrongylus herreri, embora alguns autores também destaquem o papel 
do P. lignarius na epidemiologia da doença de Chagas na região5 (Miles, 
1975). A área de distribuição geográfica de P. herreri é ampla, indo até o 
Estado do Pará, no Brasil (Miles, 1975). No entanto, ao contrário do 
observado no Peru, onde o inseto é encontrado nas habitações humanas, na 
Amazônia brasileira este é essencialmente silvestre. A diferença no 
comportamento do P. herreri — domiciliado no Peru e silvestre no Brasil — 
está relacionada a costumes específicos das populações humanas. Enquanto 
na Amazônia Peruana faz-se presente a relação entre o preá e os triatomíne
os (Herrer, apua Romana, 1963: 199), o mesmo não ocorre na Amazônia 
brasileira. Nesta, a população indígena apresenta elevada mobilidade e não 
possui mamíferos domesticados. Já as populações humanas das áreas 
endêmicas do leste peruano tendem a ser mais sedentárias, o que também 
favorece o estabelecimento de colônias de triatomíneos nas habitações. 



Considerações finais 

Um dos argumentos deste trabalho é que o sedentarismo e a elevada 
densidade populacional das populações ameríndias das terras altas foram 
fatores fundamentais na domiciliação dos triatomíneos e, portanto, na 
endemização da doença de Chagas na região andina. Este processo deu-se 
anteriormente à chegada dos europeus no continente americano. Relatos 
históricos fornecem evidências muito claras de que os triatomíneos estão 
presentes nas habitações indígenas andinas desde há muitos séculos. Além 
do tipo de construção, o hábito de criar preás no interior das casas favoreceu 
a adaptação do vetor às moradias humanas. Investigações paleopatológicas 
recentes vêm confirmando a antigüidade do ciclo intradomiciliar do 
Trypanosoma cruzi e, portanto, da doença de Chagas na região andina. 

As condições para endemização da doença de Chagas nas terras baixas 
são bastante distintas daquelas descritas para os Andes. O tamanho 
relativamente pequeno dos assentamentos, aliado à elevada mobilidade 
populacional, não favoreceram a adaptação dos triatomíneos às habitações 
humanas. Pelo contrário, estas condições dificultaram o estabelecimento do 
ciclo doméstico de transmissão do T. cruzi nas populações indígenas das 
terras baixas. Esta conclusão é corroborada pela inexistência de registros de 
casos autóctones entre indígenas e pela ausência de barbeiros em suas 
habitações. Além dos fatores de ordem essencialmente demográfica, deve-se 
mencionar para as terras baixas a inexistência de um mamífero doméstico 
que, a exemplo do préa nos Andes, pudesse servir de "ponte" entre o ciclo 
silvestre e o ciclo doméstico de transmissão do T. cruzi. 

A conversão de ecossistemas naturais em terra agriculturável, em 
associação ao crescimento demográfico e sedentarização, aumenta as 
oportunidades de contato entre os seres humanos, os patógenos e os vetores. 
O surgimento da agricultura na Africa e a disseminação da malária 
(Livingstone, 1958), assim como os surtos pandêmicos de peste por ocasião 
do surgimento dos centros urbanos na Europa (Pessoa, 1978), são exemplos 
bem documentados de como o crescimento populacional, em associação às 
transformações antropogênicas do ambiente, podem favorecer a adaptação 
e disseminação de doenças infecto-parasitárias. 

Aspectos culturais e de organização social desempenham um papel 
central no delineamento do quadro epidemiológico. Isto porque funcionam 
como elementos de intermediação entre os seres humanos e o ambiente. 
Densidade populacional, mobilidade, padrão habitacional e domesticação de 
animais são variáveis importantes no delineamento dos padrões epidemioló¬ 



gicos distintos assumidos pela tripanossomíase entre as populações 
indígenas sul-americanas — enzoótica nas terras baixas (notadamente na 
região amazônica) e endêmica nas terras altas (Andes). 

Apesar dos grandes avanços verificados nas pesquisas sobre a doença 
de Chagas, particularmente no campo biomédico, estudos de orientação 
ecológica e antropológica são ainda escassos (Bizerra et al., 1981; Briceno-
León, 1990). Faz-se necessário também a realização de um maior número de 
investigações paleopatológicas e históricas, de modo a possibilitar um 
melhor entendimento acerca do processo de expansão e distribuição da 
doença de Chagas na América pré-colombiana. 

Estudos mais detalhados acerca da ecologia e comportamento das várias 
espécies de triatomíneos são essenciais. Ambos os enfoques são vitais para 
o melhor entendimento do processo de adaptação destes insetos às 
habitações humanas que, como mencionado por Zeledón (1974), constitui um 
fenômeno dinâmico e contínuo. Marsden (1983) chamou atenção, por 
exemplo, para o fato de que ainda não é conhecido o tempo necessário para 
o desenvolvimento de uma população de barbeiros domiciliados a partir do 
momento em que uma fêmea grávida penetra no domicílio. Respostas a estas 
questões ajudariam a elucidar o papel da densidade populacional, mobilida
de, tipo de moradia e domesticação na epidemiologia da doença de Chagas, 
tanto entre populações indígenas como não-indígenas. 

Como comentário final, devemos ratificar que a doença de Chagas 
persiste como uma séria ameaça em potencial às populações amazônicas. 
Atividades humanas recentes na região, que têm promovido o estabeleci
mento de projetos agroindustriais, abertura de novas estradas e o desmata¬ 
mento em larga escala, podem auxiliar na domiciliação de triatomíneos 
locais. Também não se pode esquecer a possibilidade de importação de 
vetores já domiciliados de áreas endêmicas em associação com o maciço 
processo de migração humana (Lainson et al., 1979; Fraiha, 1983). Tomando-
se em conta o papel que a mobilidade parece ter desempenhado na não-
endemização da doença de Chagas na região, o novo padrão de sedentaris¬ 
mo, tanto dos povos nativos como não-nativos, alerta-nos para a possibilida
de de uma mudança na epidemiologia da tripanossomíase — passando da 
forma silvestre para a endêmica. 

Entre os grupos indígenas da região amazônica, a mobilidade está 
rapidamente sendo abandonada em associação com a aculturação e com a 
redução dos territórios tribais. Infelizmente, as conseqüências de tais 
mudanças socioculturais e ecológicas não têm sido devidamente acompa
nhadas por cientistas sociais e especialistas em saúde. Com o sedentarismo. 



a introdução de animais domésticos e as mudanças nos estilos de moradias 
que conduzem à adoção de casas feitas de barro encontradas em áreas rurais 
endêmicas, a doença de Chagas pode estar a caminho de se tornar um sério 
agravo à saúde destas populações. 

NOTAS 

1. Versão revista e ampliada de artigo previamente publicado no American Anthropologist (90: 82-97,1988), sob 
o título "Human settlements, demographic pattern, and epidemiology in lowland Amazonia: the case of 
Chagas's disease". 
2. Entende-se por enzootia uma infecção ou doença, usualmente de reduzida morbidade, presente em uma 
população animal, independentemente da presença humana. Já endemia refere-se à infecção ou doença, também 
de baixa morbidade, presente constantemente em uma população humana, mas cujos sintomas clínicos são 
usualmente reconhecidos somente em uns poucos indivíduos. 
3. O argumento construído ao longo deste ensaio refere-se aos grupos indígenas das terras baixas como os 
conhecemos a partir de registros etnográficos contemporâneos. Pesquisas arqueológicas e etno-históricas na 
região amazônica têm apontado para a existência de complexas civilizações no passado, localizadas 
principalmente nos vales dos grandes rios (Roosevelt, 1980). Estas civilizações não sobreviveram à 
desestruturação associada à expansão européia na região. Possivelmente estas sociedades apresentavam 
padrões de construção de habitação, mobilidade e tamanho de assentamentos diferentes daqueles evidenciados 
para as populações indígenas contemporâneas. Estas características podem ter gerado um perfil epidemiológico 
da doença de Chagas distinto daquele aqui descrito para as sociedades indígenas de menor tamanho e 
complexidade sócioeconômica que sobreviveram até o presente. 
4. Devido ao grande número de espécies e variantes regionais, o tempo necessário para que os triatomíneos 
se adaptem às moradias dos humanos ainda não é conhecido. No entanto, os entomologistas concordam que 
a domiciliação dos triatomíneos é um processo demorado (Barreto, 1975; Zeledón, 1974). 
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