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Capítulo 2

Vetores da Doença de Chagas e sua Relação com
oHospedeiro Vertebrado e o Parasita
Jacenir R. dos Santos-Mallet

Os estudos relativos aos transmissores de doenças são vastos, abordando aspectos diversos da morfologia,
fisiologia, controle, resistência ao jejum, ecologia, taxonomia e muitos outros. Ao escrever este capítulo não há
pretensão de esgotar o assunto e sim levar ao estudante um resumo que relacione esses aspectos tão diversos.
O “barbeiro”, nome vulgar do vetor de Trypanosoma cruzi no Brasil, pertence à Classe Insecta, Filo Arthropoda,
que abrange uma grande variedade de espécies de importância médica como, por exemplo, membros da Ordem
Diptera: Subordem Braquicera: Família Muscidae (mosca doméstica = Musca domestica, promovendo a disseminação de bactérias, bacilos da febre tifóide, cistos de protozoários e até mesmo ovos de helmintos); Família
Cuterebridae (mosca do berne = Dermatobia hominis); Família Calliphoridae (mosca da bicheira = Cochiliomyia
hominivorax); Família Sarcophagidae (moscas que produzem miíases) e Família Glossinidae (moscas transmissoras
da tripanosomíase africana). Subordem Nematocera: Família Psycodidae (flebotomíneos, transmissores das
leishmanioses); Família Simuliidae (borrachudos, envolvidos na transmissão da oncocercose); Família
Ceratopogonidae (maruins, incluindo espécies vetoras de filárias); Família Culicidae abrangendo espécies
transmissoras de malária (mosquitos-prego ou pernilongos do gênero Anopheles), de dengue, arboviroses, filariose
linfática e febre amarela (mosquitos dos gêneros Culex e Aedes); Ordem Siphonaptera (pulgas, envolvidas na
transmissão da peste bubônica e do tifo murino) e da Ordem Anoplura (piolhos, provocam ftiríase e atuam como
agente causal do tifo exantemático, febre das trincheiras e febre recorrente na forma epidêmica).
Os insetos de interesse médico são estudados em conjunto com espécimes da Ordem Acari (produzem dermatite,
às vezes paralisia motora, transmitindo febre maculosa, febre Q e febre recorrente na forma endêmica), constituindo
a disciplina entomologia médica, ministrada nos cursos de parasitologia das cadeiras da área de saúde. Todos estes
artrópodos atuam como vetores na transmissão de vírus, bactérias, protozoários e helmintos.
Ressalto aqui a importância dos trabalhos entomológicos dirigidos para o conhecimento da biologia e ecologia dos vetores, pois são indispensáveis para um controle efetivo das grandes endemias através do combate
antivetorial. Exemplo disso pode ser constatado ao relembrarmos as palestras do saudoso mestre Dr. Leônidas de
Mello Deane*, quando relatava fatos ocorridos ao ser chamado para combater a malária no Nordeste, onde a
doença se alastrava independente do combate ao Anopheles. Naquela ocasião, o pesquisador observou que nas
palmeiras havia uma espécie de planta que armazenava quantidade de água suficiente para formar um criadouro,
e subindo até o local constatou a presença de uma outra espécie do mosquito caracterizando-a como mais uma
espécie vetora naquela região a qual, por estar fora do alcance do inseticida se alastrava cada vez mais.

* Dr. Leônidas Deane foi pesquisador do Departamento de Entomologia do Instituto Oswaldo Cruz, de 1980 a 1993, que chefiou por
muitos anos, tendo sido para todos nós exemplo de dedicação e sabedoria.
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2.1. O “Barbeiro” na Escala

Zoológica

De todas as classes zoológicas, os insetos são os mais numerosos em espécies e é inegável a sua importância na
natureza, como dispersores de sementes, polinizadores, além de sua utilidade para o homem, como é o caso das
abelhas e do bicho-da-seda, entre outros. Por outro lado, existem os insetos “nocivos” ao homem, como as pragas
que atingem a agricultura, os ectoparasitas hematófagos e os transmissores de doenças.
Os “barbeiros” apresentam a seguinte classificação: Reino: ANIMALIA (METAZOA); Filo: ARTHROPODA;
Subfilo: MANDIBULATA; Classe: INSECTA; Subclasse: PTERIGOTA; Ordem: HEMIPTERA; Subordem:
GYMNOCERATA; Superfamília: REDUVIOIDEA; Família: REDUVIIDAE; Subfamília: TRIATOMINAE.
É comum nos referirmos a esses insetos como hemípteros, reduviídeos ou triatomíneos. Com base nesta
classificação, conclui-se que o melhor termo, por ser mais específico, seria “triatomíneo”, uma vez que a Ordem
Hemiptera abrange uma variedade muito grande de insetos.
Atualmente são conhecidas 123 espécies de triatomíneos, agrupados em cinco tribos e 145 gêneros (Jurberg,
1996). Duas destas tribos, Triatomini e Rhodniini, contêm os gêneros mais importantes, do ponto de vista de
transmissão da doença de Chagas: Triatoma, com 69 espécies (Figura 1) e Panstrongylus, com treze espécies
(Figura 2) referentes à primeira tribo, e o gênero Rhodnius, com treze espécies (Figura 3), referente à segunda
tribo citada. Àqueles que desejarem informações mais detalhadas sobre a sistemática destes insetos, sugerimos
consultar Costa Lima (1940) e Lent & Wygodzinsky (1979).
A tabela abaixo lista alguns nomes vulgares pelos quais os triatomíneos são conhecidos em diferentes países.
Nome vulgar

País

BARBEIRO; BICHO DE PAREDE; BICIMO; CHUPÃO; FINCÃO; PROCOTÓ; VUM-VUM
BLOOD-SUCKING CONE NOSE; KISSING-BUG
CHINCHORRO
CHINCHA-VOLADORA
CHIPO
CHUPÓN
VINCHUCA*

Brasil
Estados Unidos
Equador
México
Colômbia, Venezuela
Venezuela
Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai

* Este nome é originário do povo inca, significando “o que cai por terra; o que vem de cima”, lembrando que estes insetos são comumente
encontrados nos telhados de palha das habitações.

Figuras 1-4 – Triatomíneos adultos, ovos e ninfas. 1. Gênero Triatoma: Triatoma infestans (Klug, 1834); 2. Gênero Panstrongylus:
Panstrongylus megistus (Burmeister, 1835); 3. Gênero Rhodnius: Rhodnius prolixus (Stal, 1859); 4. Ovos (a) e ninfas (b)
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2.2.

Características Gerais dos Triatomíneos

Os “barbeiros”, como todos os insetos, possuem o corpo dividido em três regiões: cabeça, tórax e abdômen.
A cabeça, sempre móvel, possui os apêndices sensoriais, que são as antenas, peças bucais e olhos compostos. O
tórax, formado pela união do protórax, mesotórax e metatórax, apresenta a inserção dos apêndices locomotores,
ou seja, dois pares de asas e três pares de patas (Figura 5). O nome Hemiptera refere-se à morfologia do primeiro
par de asas, que apresenta a metade anterior coriácea e a posterior membranosa, denominada hemélitro (hemi =
metade; élitro = asa ) (Figura 6). O abdômen, geralmente achatado e largo, com as margens laterais expandidas
(conexivo), é constituído de onze segmentos. Através do 8o e 9o segmentos (genitália interna) podemos identificar
machos e fêmeas (Figura 7).
Os insetos da ordem Hemiptera apresentam morfologia variável, com alguns espécimes bem conhecidos
como é o caso da “maria-fedida”, dos percevejos e das baratas d’água. Estes apresentam, geralmente, um cheiro
característico em decorrência da presença de glândulas odoríferas situadas na região torácica. Nos “barbeiros”, a
responsável pelo odor característico é a glândula de Brindley.
Em relação aos hábitos alimentares, existem formas predadoras (rostro recurvado em forma de gancho,
com três segmentos), fitófagas (rostro reto, com quatro segmentos) e hematófagas (rostro reto, com três
segmentos, dispostos quase paralelamente à cabeça). Os triatomíneos enquadram-se nesta última categoria,
apresentando o seu aparelho bucal do tipo picador-sugador, com as mandíbulas e as primeiras maxilas
transformadas em estiletes quitinosos. Na Figura 8, podemos comparar e diferenciar os tipos de aparelho
bucal dos hemípteros.
Os triatomíneos são insetos hematófagos em todos os estágios de desenvolvimento, ou seja, em todas as
fases, de ninfa até a fase adulta, incluindo machos e fêmeas. Do ponto de vista epidemiológico, este fato é
muito importante na transmissão da doença. Esta ocorre durante ou logo após a picada, quando os insetos
iniciam as dejeções. Uma vez infectados, transmitem o T. cruzi, através das fezes, ao indivíduo ou animal que
está sendo sugado.
Sem o repasto sangüíneo não ocorrerá desenvolvimento, isto é, as ninfas farão no máximo uma ecdise (muda).
A tolerância destes insetos ao jejum é muito grande, existindo espécies que ficam mais de seis meses sem alimentação; porém, quando esta ocorre, logo a seguir a muda volta a acontecer normalmente.
Estes insetos possuem tamanho e cores variadas, sob a forma de manchas espalhadas em diversas regiões do
corpo, que permitem, dentre outros caracteres, diferenciar espécies. Obviamente, não podemos esquecer que para
uma classificação apurada, é necessário uma chave dicotômica para sistemática, publicada em várias obras
especializadas que se encontram citadas nas referências ao final do capítulo.
A diferenciação dos três gêneros de interesse médico pode ser feita através da localização do tubérculo antenífero,
ponto de inserção das antenas na cabeça (Figura 9).

• Gênero Triatoma – Apresenta a cabeça de tamanho médio, com a inserção das antenas na metade da distância
entre os olhos e o ápice da cabeça.

• Gênero Panstrongylus – Apresenta a cabeça curta, de aspecto “robusto”, com a inserção das antenas na região
imediatamente anterior aos olhos.

• Gênero Rhodnius – Apresenta a cabeça alongada, com a inserção das antenas bem próxima ao ápice da cabeça.
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Figuras 5-9 – Esquemas da morfologia de triatomíneos. 5. Aspecto geral da morfologia externa; 6. Hemélitro com a asa típica da ordem
Hemíptera, suas porções anterior coriácea (a) e posterior membranosa (b); 7. Abdômen de um macho com vistas dorsal (a), ventral (b)
e de uma fêmea com vista dorsal (c); 8. Tipos de aparelho bucal de hemípteros: hematófago (a), predador (b), fitófago (c); 9.
Diferenciação dos gêneros Panstrongylus (a), Triatoma (b) e Rhodnius (c)

2.3.

Ciclo de Vida

São insetos ovíparos e hemimetabólicos, isto é, apresentam a fase de ovo, ninfa e adulto. A diferença entre as
formas jovens (ninfas) e os adultos está na presença de asas nos adultos e na ausência de aparelho reprodutor
completo nas ninfas. A fêmea realiza a postura cerca de vinte a trinta dias após a fecundação, com uma quantidade
variável, dependendo da espécie. Na literatura encontramos exemplos de até 220 ovos para P. megistus em posturas
variadas. A coloração dos ovos após a postura é igual para todas as espécies, apresentando-se brancos inicialmente,
tornando-se amarelados, e à medida que o embrião vai se desenvolvendo, passam a rosados chegando a rubros
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próximo à eclosão. Esses ovos têm características morfológicas do cório (cobertura protetora) distintas, fornecendo por isso, bom material para a classificação das espécies. O tempo de eclosão também varia de acordo com as
espécies, sendo de oito a quinze dias (Figura 4 a, b).
Após a eclosão, que se dá por uma abertura denominada opérculo, a ninfa se apresenta rosada e, à medida que
o tempo passa, o contato com o ar faz com que adquira a coloração definitiva. Este fato também é observado cada
vez que ocorre uma ecdise, ou seja a troca do tegumento velho por um novo e maior. Uma vez despojado, o
tegumento recebe o nome de exúvia.
A partir da saída do ovo, cada período compreendido entre uma muda e outra é denominado estádio. São
cinco estádios de ninfa seguidos de um adulto alado, completando um ciclo de aproximadamente duzentos a 250
dias sob condições de laboratório.

2.4.

Espécies Transmissoras e sua Distribuição Geográfica

Nos gêneros considerados de importância médica temos como principais espécies transmissoras da doença
de Chagas no Brasil:
Espécie

Distribuição geográfica

Triatoma infestans

Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco,
Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins

Panstrongylus megistus

Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins

Triatoma brasiliensis

Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do
Norte, Sergipe, Tocantins

Triatoma sordida

Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná,
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins

Triatoma pseudomaculata

Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba,
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Tocantins

Rhodnius prolixus pode ser encontrado no Brasil nos estados do Amazonas, Goiás e Tocantins, porém esta
espécie possui maior importância na transmissão em países da América Latina, como é o caso da Venezuela.

2.5.

As Zoonoses Parasitárias

Zoonoses são enfermidades que são transmitidas naturalmente dos animais ao homem. O conceito de zoonose
é bastante complexo, envolvendo o homem, em alguns casos, outro vertebrado, um artrópode, o agente causador
da doença e o ambiente como um todo, formando um conjunto biológico que é ativado por ações recíprocas entre
todas as partes. A natureza se compõe de uma interação destes conjuntos que são modificados constantemente
por mudanças no ambiente. Isto leva a alterações nos hábitos de todos os envolvidos no conjunto. Tomemos por
exemplo os triatomíneos. Certamente, a infecção por tripanosomatídeos estava restrita, inicialmente, ao ecótopo
silvestre, ou seja, as espécies que viviam unicamente em habitats silvestres utilizavam como fonte de alimentação
animais silvestres (roedores, marsupiais, aves, morcegos, tatus). Com o desmatamento e a colonização dessas áreas
pelo homem, houve substituição dos animais silvestres pelo homem e seus animais domésticos (aves, cão, gato e
pequenos mamíferos). Essa modificação provocou uma mudança no hábito alimentar de várias espécies, ou seja,
espécies que eram essencialmente silvestres iniciaram um processo de ocupação do peridomicílio chegando em
alguns casos até a domiciliação.
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Baseados nestes aspectos, podemos classificar as espécies de triatomíneos em silvestres, peridomiciliadas e
domiciliadas.
Vejamos como as espécies transmissoras mais importantes se enquadram.

• T. infestans: é uma espécie domiciliada, com raros focos silvestres, vivendo nas casas em frestas de parede,
telhados de palha, embaixo de colchões e caixas, atrás de quadros e objetos pendurados nas paredes. Podem
habitar também o peridomicílio, alimentando-se de animais que vivem em galinheiros e currais, podendo
também ser encontrada sob pedras, tocos ou folhas próximos a estes locais.
• P. megistus: espécie domiciliada, podendo, ser encontrada no peridomicílio e nos ecótopos naturais como ninhos
de pássaros, copa de palmeiras, bromélias, ninhos de gambás, etc.
• T. brasiliensis: espécie domiciliada, podendo ser encontrada no peridomicílio e no meio silvestre em buracos de pedra.
• T. pseudomaculata: espécie domiciliada, encontrada também no peridomicílio e no meio silvestre, principalmente em oco de árvores.
• T. sordida: espécie domiciliada, localizando-se algumas vezes no peridomicílio e no meio silvestre em troncos de
árvores, raízes expostas, palmeira, bromélia, parede de pedra.
• R. prolixus: espécie domiciliada, localizando-se principalmente nos telhados das casas, feitos de palha, onde seus
ovos encontram-se aderidos. É encontrado também no peridomicílio e ecótopos naturais (como tocas de tatu e
ninhos de aves).

2.6.

Controle

A doença de Chagas é uma das mais importantes endemias dentre as que ocorrem na América Latina. Devido
a isso, os governos têm dedicado atenção especial aos métodos de controle de triatomíneos, que são prioridade em
saúde pública. Quando se fala em controle, porém, não podemos levar em conta somente os aspectos sociais e
epidemiológicos que envolvem a doença. Devemos lembrar que para um país, além dos aspectos citados, também
é importante analisar as implicações econômicas que uma população “doente” traria no seu desenvolvimento como
um todo e, por outro lado, o benefício que o controle da endemia traria nos diversos aspectos.
Uma série de fatores envolvem o controle da doença de Chagas. A simples eliminação do vetor não resolverá o
problema. Antes de qualquer medida é necessário ensinar a população a identificar os “barbeiros” como transmissores de
uma doença grave e a levar estes insetos aos postos de saúde para determinar se estão ou não infectados, possibilitando aos
técnicos em saúde pública determinar as áreas endêmicas. Feito isso, o segundo passo seria melhorar as condições de vida
daquela população, substituindo as casas de pau-a-pique, palha e outros materiais que favorecem a proliferação desses
insetos, por habitações mais adequadas, com reboco interno e externo nas paredes.
Para um controle efetivo, o primeiro passo seria a “pesquisa entomológica” ou “triatomínica”, que nada mais é do
que a busca de vetores ou de vestígios destes, isto é, a presença de fezes nas paredes e ovos. No caso de ser a primeira
investigação na área, esta pesquisa, denominada levantamento triatomínico, possibilita conhecer que espécies estão
presentes na área, bem como o grau de domiciliação, infecção e densidade destas. Quando se trata de áreas onde já houve
tratamento com inseticidas, essa pesquisa possibilita determinar a extensão e a freqüência de utilização dessas substâncias. Como esses insetos normalmente se escondem em frestas das paredes, para facilitar a captura utiliza-se um desalojante
químico (piriza); porém todas as superfícies internas e externas das residências devem ser revistadas, bem como móveis e
objetos. Além do ambiente intradomiciliar, todos os ambientes do peridomicílio, principalmente os que servem de abrigo
ou viveiro de animais, cercas e muros, devem ser verificados.
Feita a pesquisa, inicia-se a aplicação de inseticidas, devendo os agentes ter o cuidado de esclarecer à população
a necessidade de sua aplicação para o controle da doença. Vários pesquisadores relatam em suas aulas e conferências
o fato de a população mal informada lavar as paredes das casas logo após a utilização dos inseticidas.
Os inseticidas recomendados são piretróides de síntese como, por exemplo, ciflutrina, cipermetrina,
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deltametrina e lambdacialotrina, com doses determinadas por técnicos especialistas em utilização de praguicidas
para uso em saúde pública.
Além destes procedimentos, a Fundação Nacional de Saúde recomenda que seja feita uma avaliação sorológica,
para verificar o impacto do controle vetorial na transmissão da doença.
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