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Este guia foi elaborado com o intuito de agrupar as informações concernentes aos 

triatomíneos já registrados no estado de São Paulo, resultados das ações de rotina da 

Superintendência de Controle de Endemias. 

Triatoma infestans, principal espécie vetora no estado e no país, foi eliminado em São Paulo, 

sendo seu último registro datado no ano de 1998. De lá para cá, apenas exemplares silvestres 

têm sido detectados ressaltando Triatoma sordida, Panstrongylus megistus, Rhodnius 

neglectus e Triatoma tibiamaculata. 

Os diferentes intercâmbios, a ocupação e exploração do espaço geográfico tem permitido a 

adaptação de espécies em áreas urbanas de municípios, atreladas a animais silvestres nestas 

áreas trazendo novos desafios para a vigilância entomológica. 

Com este guia esperamos contribuir para uma melhor orientação dos técnicos da Secretaria 

Estadual de Saúde e dos municípios, para o desenvolvimento das atividades de vigilância e 

controle de triatomíneos. Vale ressaltar que a situação entomológica é dinâmica e esse guia 

pode ser revisto em qualquer período, em virtude de novas situações epidemiológicas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A doença de Chagas (tripanossomíase americana) é uma parasitose causada pelo protozoário 

flagelado Trypanosoma cruzi, transmitida ao homem por insetos hematófagos (triatomíneos), 

através das fezes destes vetores após a picada (Chagas 1909), ou ainda, por ingestão ou 

manuseio de carne de caça (transmissão oral), por transfusão de sangue, verticalmente, pela 

mãe para a criança no nascimento ou aleitamento materno ou por acidentes laboratoriais no 

manuseio de amostras contaminadas. 

A doença de Chagas é uma infecção causada por um parasito que circula no sangue e ataca o 

coração, bem como órgãos do aparelho digestivo (esôfago e intestino). É uma doença do 

continente americano (sul dos Estados Unidos até a Argentina). Tem essa denominação em 

homenagem ao médico brasileiro Carlos Justiniano Ribeiro Chagas, que a descobriu quando 

realizava uma campanha contra a malária que atingia operários que trabalhavam na 

construção de um trecho da Estrada de Ferro Central do Brasil ao norte de Minas Gerais. Ao 

fazer exame de uma menina doente, de nome Berenice, encontrou o parasito da doença de 

Chagas em seu sangue. Ao examinar, posteriormente, as fezes dos “barbeiros” e o sangue de 

animais mamíferos, constatou-se também a presença dos parasitos. Desta forma, Carlos 

Chagas pode descrever o agente causador, o transmissor e o modo de transmissão da doença, 

como também a comprovação da existência de vertebrados que são reservatórios silvestres e 

domésticos do parasito, esclarecendo assim os aspectos básicos da epidemiologia da doença. 

As populações que moram em localidades onde existe um inseto sugador de sangue, 

conhecido por vários nomes – barbeiro, chupão, chupança, bicudo, procotó, fincão – estão 

sujeitos a contrair a doença de Chagas. 

Primitivamente observada nas matas entre os animais silvestres, hoje é uma doença 

encontrada nas populações que vivem em determinadas áreas rurais e em algumas 

localidades em área urbana, em um novo cenário epidemiológico, trazendo a risco a 

população. 

A doença chegou ao homem e aos animais domésticos (cão e gato), em decorrência das 

mudanças que o homem promoveu no seu ambiente no processo de colonização. A derrubada 

das matas e as queimadas desalojaram os “barbeiros” de seus ambientes naturais. Estes 

insetos então começaram a invadir a casa do homem que oferecia condições para uma nova 

morada. Adaptaram-se as mudanças e passaram a se alimentar do sangue do homem e de 
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animais domésticos. Com as migrações a doença passou a ser registrada em novos territórios 

trazendo desafio aos sistemas de saúde locais. 

Os intercâmbios entre a população e o meio onde se inserem, com a exploração dos espaços 

geográficos de maneira desordenada tem permitido a presença de vetores em novos cenários 

de ocupação, atrelados a animais silvestres que encontram nas cidades condições de abrigo e 

alimentação.  

 

2. TRIATOMÍNEOS 

 

Os triatomíneos são insetos, predominantemente, hematófagos pertencentes à ordem 

Hemiptera, família Reduviidae, e subfamília Triatominae. Estes insetos, popularmente 

conhecidos como ‘barbeiros’, distribuem-se principalmente pela região Neotropical. 

Atualmente são descritas 154 espécies de triatomíneos, sendo a maioria silvestre. Estas são 

associadas a uma ampla variedade de hospedeiros vertebrados, principalmente aves e 

mamíferos.  

 Embora todas as espécies de triatomíneos sejam vetores em potencial do protozoário T. cruzi, 

apenas aquelas que colonizam o domicílio e/ou o peridomicílio reúnem condições necessárias 

para transmitir a doença de Chagas aos seres humanos. Neste aspecto, os gêneros de maior 

importância epidemiológica são Panstrongylus, Triatoma e Rhodnius. No Brasil já foram 

catalogadas mais de 62 espécies de triatomíneos, sendo 30 encontradas em ambientes 

domiciliares, embora apenas cinco apresentem participação direta na transmissão domiciliar 

da doença: Triatoma infestans, Triatoma brasiliensis, Triatoma pseudomaculata, Triatoma 

sordida e Panstrongylus megistus (Silveira & Vinhaes, 1999).  

 

2.1 Sistemática  

 

Filo ou Ramo       Arthropoda 
Classe                    Insecta 
Ordem                  Hemíptera 

 Subordem      Gymnocerata          
 Família                  Reduviidae 
 Subfamílias          Triatominae e Reduviinae 

Gêneros                Triatoma 
                                 Panstrongylus 
                                 Rhodnius 
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É no filo Arthropoda, classe Insecta que estão incluídos os insetos que se agrupam em diversas 

ordens, dentre elas a ordem Hemiptera, onde estão incluídos os insetos conhecidos como 

percevejos. As principais características dos insetos que integram esta ordem é a estrutura 

das asas anteriores, onde a parte basal da asa é espessada e coriácea e a apical, membranosa. 

Este tipo de asa é chamado de hemiélitro, e daí deriva o nome da ordem (Hemi=metade, 

ptera=asa). As peças bucais dos hemípteros são do tipo picador-sugador. A maioria das 

espécies é terrestre, porém, algumas são aquáticas; muitas sugam plantas, outras são 

predadoras de outros insetos (ou entomófagas) e algumas hematófagas. 

 

2.2 Distinção entre hemípteros segundo hábito alimentar 

 

A ordem Hemiptera se distingue de outros insetos devido a característica de apresentar peças 

bucais adaptadas à perfuração e sucção. Algumas espécies têm importância na agricultura 

sendo consideradas pragas e predadoras. Os prejuízos ocorrem devido à sucção contínua de 

seiva e das deformações e lesões produzidas nas plantas, podendo inocular substâncias 

tóxicas. Há também insetos que atuam como vetores de doenças, utilizando sangue de 

animais mamíferos como fonte alimentar. Neste grupo se encontram os triatomíneos. Os 

insetos hemípteros, de acordo com o hábito alimentar classificam-se em três grupos distintos: 

Fitófagos – hemípteros que vivem da seiva retirada do caule de pequenas plantas. O rostro 

(aparelho sugador) é reto e longo (composto de 4 segmentos), ultrapassando o primeiro par 

de patas do inseto quando retrovertido. 

Entomófagos – (predadores) vivem da hemolinfa de outros insetos que são seguros pelas 

patas anteriores e imobilizados pela saliva paralisante. O rostro quase sempre recurvado em 

forma de gancho apresenta 3 segmentos. A sua extremidade livre não ultrapassa o primeiro 

par de patas quando retrovertido. 

Hematófagos – representados pelos triatomíneos que vivem de sangue dos mamíferos. 

Apresentam o rostro também com 3 segmentos, porém este é reto e não ultrapassa o primeiro 

par de patas quando retrovertido. 
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(A) Fitófago; (B) Predador ou entomófago; (C) hematófago 

 

2.3 Distinção entre triatomíneos de interesse médico 

 

Os triatomíneos diferenciam-se entre os gêneros de acordo com a inserção da antena na 

cabeça do inseto. O gênero Panstrongylus (A), apresenta os tubérculos anteníferos inseridos 

na parte posterior da porção anteocular. Para o gênero Triatoma (B) os tubérculos anteníferos 

estão inseridos na parte média da porção anteocular. Já para o gênero Rhodnius (C), os 

tubérculos anteníferos estão inseridos na parte anterior da porção anteocular. 

 

 

Tubérculo 

antenífero 
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2.4 Morfologia externa 

 

Os barbeiros, assim como os demais insetos, possuem um exoesqueleto, que é trocado 

através da muda ou ecdise permitindo o crescimento, e o corpo dividido em cabeça, tórax e 

abdômen. A forma das peças que constituem cada uma dessa partes varia de acordo com as 

espécies. 

 

 

 

 
 

 

Os triatomíneos são insetos paurometábolos, ou seja, insetos de evolução incompleta pois 

não tem a fase larvária. Apresentam, no entanto, fase de ninfa com 5 instars (ápteros): 

 1º instar – não possuem rudimento algum de asa 

 2º instars – idem 

 3º instars – rudimento de asa (teca) 

 4º instars – acentuadas, as tecas 

 5º instars – as tecas são visíveis macroscopicamente 
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As principais diferenças entre ninfas e adultos são: 

Ninfas Adultos 

2 artículos tarsais 3 artículos tarsais 

Não tem conexivo Têm conexivo 

Não possuem hemiélitros Geralmente possuem hemiélitros 

Não possuem escutelo Possuem escutelo 

 

 
 

2.4.1 Cabeça 

 

A cabeça dos barbeiros é longa, os olhos são bem desenvolvidos e um par de ocelos está 

presente. Na cabeça ainda se insere lateralmente um par de antenas, com função sensorial 

(olfato e audição), constituída por quatro artículos. A implantação das antenas é variável, 

servindo inclusive a posição de inserção do tubérculo antenífero para separar gêneros. 

As peças bucais formam um conjunto complexo nos barbeiros. São constituídas por um rostro 

curto e reto, com três segmentos, não ultrapassando o primeiro par de patas. 

 

2.4.2 Tórax 

É a segunda região do corpo do inseto, apresenta os apêndices locomotores (pernas e asas). 

Composto por:  

a) Protórax – ligado a cabeça (1º par de patas) 

b) Mesotórax – segmento mediano (2º par de patas e 1º par de asas) 
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c) Metatórax – ligado ao abdome (3º par de patas e 2º par de asas) 

O tórax apresenta os apêndices locomotores (pernas e asas), sendo composto por três 

segmentos: protórax (ligado a cabeça – 1º par de patas), mesotórax (segmento mediano -  2º 

par de patas e 1º para de asas) e metatórax (ligado ao abdome – 3º par de patas e 2º para de 

asas). A parte dorsal de cada segmento é chamada de noto. Assim temos o pronoto, mesonoto 

e o metanoto, na porção dorsal do tórax. Nos insetos adultos o pronoto apresenta espinho 

pronotais e escutelo. Na porção dorsal do tórax, é possível observar uma peça triangular, 

denominada escutelo, que se alonga por sobre os primeiros segmentos abdominais.  

Cada par de pernas se insere em um segmento do tórax. A perna é constituída de coxa, 

trocânter, fêmur, tíbia e tarso - trímeros e dímeros (3 ou 2 artículos). No tórax também se 

inserem os dois pares de asas, sendo as anteriores, metade coriáceas e metade membranosas 

(hemiélitros) e as posteriores inteiramente membranosas. 

 

2.4.3 Abdômen  

 

O abdômen dos barbeiros é achatado dorsalmente e ventralmente e, quando as asas estão 

em repouso, pode-se ver uma borda, chamada conexivo. Em geral, o conexivo apresenta 

manchas, as quais são de grande importância para a identificação de espécies. A parte 

posterior e anterior do abdômen dos triatomíneos adultos são caracteres de diferenciação 

entre os sexos. 

 

Sexo Tergitos – Parte dorsal 

(parte anterior do abdômen) 

Esternitos – Parte ventral 

(parte inferior do abdômen) 

Macho 7 9 

Fêmea 9 10 
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Abdômen do macho. Fonte: Jurberg et al., 2014 
 

A distinção dos sexos é feita observando-se a parte posterior do abdômen, onde na fêmea é 

possível verificar o ovipositor. Para espécies do gênero Rhodnius esta estrutura não está visível 

a olho nú, sendo necessário, para aqueles que não apresentam prática, a visualização 

ventralmente, com auxílio de um microscópio estereoscópio. 

 

 
Distinção entre os sexos – macho e fêmea. 
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2.4.4 Asas 

 

A análise da forma corporal pode ser empregada, sendo utilizada na interpretação e 

comparação dos padrões de variação de caracteres quantitativos entre si. Informações sobre 

a forma do corpo, obtidas através de estudos morfométricos, têm sido empregadas em 

estudos de taxonomia, ecologia, evolução e dinâmica populacional de diversos organismos. 

Esse tipo de estudo mostra-se relevante na identificação taxonômica, com o objetivo de 

avaliar as diferenças que existem entre espécies ou para identificar dimorfismo sexual entre 

animais maduros. Esses estudos avaliam a variação morfométrica dentro das populações e 

sua relação com a variação entre as populações, relacionando variação ambiental e 

diferenciação fenotípica. 

 
 

2.5 Ciclo evolutivo 

 

Os triatomíneos são insetos de evolução incompleta, ou seja, não apresentam a fase larvária 

em seu desenvolvimento que compreende as fases de ovo, ninfa (com 5 estádios) e adulto. 

 

2.5.1 Ovos 

 

A fêmea copula uma só vez e transcorridos cerca de 20 a 30 dias, da cópula, começa a postura. 

Estas são parceladas podendo constar de 1 a 45 ovos. Cada fêmea ovipõe cerca de 200 ovos 

em sua vida adulta. A eclosão dos ovos varia conforme a temperatura ambiente e a espécie, 

ocorrendo, em média, no período de 25 dias. Logo após a postura, os ovos são brancos, 

porém, em contato com o ar vão amarelando e depois de 6 a 7 dias tornam-se róseos na 

medida em que se aproxima o momento da eclosão. Após a eclosão resta uma casca vazia 

aberta, sem o opérculo (“tampa”), branca e transparente. Os ovos variam de espécie para 

espécie, com o exocório apresentando diferentes características morfológicas, e, por isso, são 

úteis para a diferenciação de espécies. Este material quando encontrado num abrigo é 

classificado como um vestígio de triatomíneo. 
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2.5.2 Ninfas 

 

Dos ovos de triatomíneos eclodidos nascem as ninfas que são menores que os adultos, porém, 

semelhantes a eles não possuindo ocelos e asas. Procuram alimento 2 ou 3 dias depois de 

nascidos e após sua primeira refeição a ninfa sofrerá mudanças em seu corpo com a perda de 

sua pele (exúvia). Este fenômeno chama-se “muda” ou “ecdise” e permite que o inseto sofra 

algumas transformações e aumente o seu tamanho enquanto a nova casca ainda está mole e 

flexível. O “barbeiro” passa ao todo por 5 mudas até atingir o estadio adulto. Esse se diferencia 

dos anteriores pelo seu maior tamanho, pela presença de asas completas e pelo aparelho 

sexual totalmente desenvolvido, portanto apto à procriação.   

 

2.5.3 Adultos 

 

Um adulto vive alguns meses, podendo alcançar um ano ou mais. As fêmeas efetuam a 

primeira postura com cerca de dois meses. Após a postura, tendem a migrar e formar novas 

colônias. Os exemplares adultos são classificados no laboratório através de algumas 

características morfológicas que permitem identificá-los em gêneros e espécies. Os gêneros 

de maior importância epidemiológica são Triatoma, Panstrongylus e Rhodnius. 

A fêmea adulta diferencia-se do macho pela presença de uma protuberância em sua 

extremidade traseira denominada ovipositor que se destina a postura de ovos. Cada macho 

pode fecundar várias fêmeas. Através de uma única cópula serão fecundados praticamente 

todos os ovos. 

 

 



13 
 

3. ECOLOGIA E COMPORTAMENTO 

 

Os triatomíneos são encontrados nas Américas, desde a região centro-sul dos Estados Unidos 

até o sul da Argentina. Algumas espécies são autóctones dos demais continentes, à exceção 

da Europa. A única espécie presente nos vários continentes (cosmopolita) é o Triatoma 

rubrofasciata, encontrada em geral nas áreas portuárias. São conhecidas 154 espécies de 

“barbeiros” dos quais apenas um pequeno número tem interesse médico, pelo perigo que 

representam como transmissores da doença de Chagas ao homem. 

Os triatomíneos são classificados em categorias de acordo com o comportamento em relação 

a invasão e colonização de ambientes (domicílios e peridomicílio) e consequentemente suas 

interações com o homem e animais. Neste sentido, as espécies são classificadas em: 

 

3.1 Espécies Domiciliadas 

 

Aqueles que colonizam o ambiente doméstico e que praticamente não são mais observadas 

no ambiente natural. Exemplo clássico é representado pelo Triatoma infestans, principal 

transmissor na região centro-sul do nosso continente, abrangendo o Brasil, Peru, Paraguai, 

Argentina e Chile. 

 

3.2 Espécies Semidomiciliadas 

 

Aquelas que levadas pelas alterações introduzidas no ambiente natural, em maior ou menor 

grau, tendem a invadir e formar colônias nos domicílios. Em geral, os maiores focos são 

observados junto aos ninhos ou abrigos de mamíferos e aves e outros animais que frequentam 

as casas, especialmente o ambiente peridomiciliar, como os roedores e marsupiais (gambá). 

Entre nós, várias espécies de triatomíneos podem ser classificadas como tal: Triatoma sordida, 

Triatoma brasiliensis, Triatoma pseudomaculata. 

 

3.3 Espécies Silvestres 

 

Representadas pelas numerosas espécies que ainda vivem nos habitats naturais; vivem, 

portanto, associadas aos animais silvestres, nos seus abrigos ou ninhos. São considerados dois 

subgrupos distintos: 
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 Espécies cujos exemplares praticamente nunca foram encontrados nos ambientes 

artificiais, como por exemplo o Cavernicola pilosa que vivem em abrigos de morcegos 

e o Belminus rugulosus em ninhos de bicho-preguiça.  

 Outras espécies, embora silvestres, eventualmente podem ser encontradas no 

ambiente intra e peridomiciliar, como por exemplo o Rhodnius neglectus e 

Panstrongylus geniculatus, cujos exemplares algumas vezes são observados 

colonizando galinheiros e outros locais que servem de abrigos aos animais domésticos. 

O Panstrongylus megistus, espécie de ampla distribuição no país, ocupa uma posição especial, 

uma vez que, dependendo da região considerada, poderá apresentar comportamento diverso, 

ou seja, domiciliado: em áreas dos estados de Minas Gerais e Bahia; semidomiciliado: no 

nordeste e em parte do estado de São Paulo e silvestre: na Serra do Mar e áreas adjacentes. 

O cenário eco-epidemiológico da doença de Chagas vem sofrendo alterações relevantes. A 

principal espécie transmissora no país, Triatoma infestans foi eliminado em praticamente 

todo o Brasil e surgiram outras espécies descritas por especialistas. 

O encontro casual de exemplares adultos em determinado ambiente não é suficiente para se 

afirmar que a espécie tenha colonizado ou apresenta aquele local como seu ambiente 

primário. Esse fato pode tratar-se apenas de uma invasão. Para uma espécie ser considerada 

pertencente, ou melhor, ocupante daquele ecótopo é necessário o encontro de espécimes em 

diferentes estadios de desenvolvimento, coabitando o mesmo ambiente. 

O gênero Rhodnius, normalmente está associado a diferentes espécies de palmeiras, mas 

podem ocorrer em bromélias e ocos de árvores, como Rhodnius domesticus. As espécies do 

gênero Panstrongylus tem como ambiente natural as raízes e ocos de árvores e os buracos 

construídos por animais, como o tatu. Podem aparecer também associados a palmeiras. O 

gênero Triatoma, em áreas rurais do estado de São Paulo a mesma está associada a aves, 

principalmente galinhas criadas como fonte de subsistência para a população local. 

A mobilidade dos barbeiros é variável de acordo com as espécies. Alguns são lentos, pouco 

agressivos e de pequena mobilidade. Primitivamente observada nas matas entre os animais 

silvestres a doença chegou ao homem e aos animais domésticos em decorrência das 

mudanças que o homem promoveu no seu ambiente no processo de colonização e continua 

a promover através de ocupação desordenada do solo e derrubada das matas, que tem 

permitido desalojar os barbeiros de seus ambientes naturais. Esses insetos passam a invadir 

as casas do homem que oferece condições para uma nova morada. Adaptaram-se as 
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mudanças e passaram a se alimentar do sangue do homem e de animais domésticos. A 

presença desses vetores no ambiente domiciliar é dependente de vários fatores, 

principalmente de ordem climática como a temperatura do ar e umidade. Atualmente, os 

deslocamentos humanos para outros países têm levado a doença a novos espaços onde a 

mesma não existia. 

O meio ambiente tem sido alterado de forma radical para ocupação do homem. Populações 

silvestres de aves, mamíferos e répteis vêm crescendo nas cidades durante os últimos anos, 

atraídos pela fartura de alimentos, ausência de predadores, grande quantidade de abrigos, 

condições climáticas mais acolhedoras dentre outros. A destruição, ou mesmo a 

transformação, dos ambientes naturais podem causar a diminuição ou o desaparecimento das 

fontes alimentares dos insetos, resultando em pressão de invasão de domicílios e 

peridomicílios, não somente na busca de complementação ou dieta completa com sangue 

humano, e ou de animais domésticos e ou sinantrópicos, mas também na busca por novos 

abrigos.  

 

4. CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS EM SÃO PAULO 

 

A doença de Chagas era, primitivamente, uma doença de animais, condicionada ao ambiente 

silvestre. No Estado de São Paulo a transmissão natural da doença, através da picada do 

barbeiro infectado, foi interrompida no início da década de 1970 como resultado da campanha 

de combate à doença de Chagas e da reestruturação do espaço agrário do Estado (êxodo rural, 

modernização da agricultura, saneamento da zona rural, etc.). O vetor mais importante foi o 

Triatoma infestans, espécie bem adaptada ao domicílio humano e introduzida através das 

incursões dos bandeirantes e do comércio de equinos e muares, procedente do sul do país, 

provavelmente no decorrer do século XVIII, através dos tropeiros que percorriam o Caminho 

dos Muares, via esta que se alongava do Rio Grande do Sul até Sorocaba.  

Com o passar dos anos a doença   passou a acometer o homem, quando o mesmo entrou em 

contato com os focos naturais, alterando o equilíbrio ecológico e possibilitando a invasão e 

domiciliação de algumas espécies de habitações humanas e suas dependências. Atualmente, 

novos cenários epidemiológicos são verificados, com presença de vetores silvestres em áreas 

urbanas, inclusive colonizando os domicílios. 
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Em consequência da grande suscetibilidade do homem e de certos animais domésticos, em 

particular o cão e o gato, e em razão da enorme proliferação de triatomíneos nas habitações, 

o parasitismo humano se difundiu e o ciclo domiciliar da infecção assumiu importância, 

principalmente tendo em vista a gravidade da doença.  

A distribuição do T. infestans parece ter acompanhado a expansão da fronteira agrícola em 

direção ao oeste, em busca das terras virgens necessárias ao plantio do café. Com o avanço 

da endemia, na década de 1950, a problemática da doença de Chagas ganhou realmente força 

para buscar solução satisfatória. No Estado de São Paulo, o alarme levantado pela publicação 

de diversos trabalhos científicos, mostrando a gravidade da situação então vigente, aliado à 

vontade política em recuperar a lavoura paulista da ruína financeira, consequente da queda 

do café no mercado internacional na década de 1930, foram os principais fatores que levaram 

as autoridades a época a responsabilidade de combater a endemia.  

O Programa se desenvolveu em fases e no estado de São Paulo o combate aos vetores da 

doença de Chagas teve início em 1950, evoluindo conforme descrito a seguir: 

 1950 – 1964: a situação da endemia pode ser avaliada pela extensão da área 

infestada; dos 369 municípios existentes na época, 231 apresentavam infestação da 

principal espécie encontrada e com infecção pelo T. cruzi de cerca de 12%. Esta fase 

marca o início das ações de controle através da aplicação de inseticidas de ação 

residual, com recursos limitados e orientados para áreas determinadas onde a 

preocupação dos sanitaristas com a gravidade do problema encontrava eco na 

sensibilidade das autoridades locais. No final da década de 1950 os valores de 

positividade dos barbeiros permaneciam altos enquanto que um amplo inquérito 

sorológico realizado pelo Serviço de Erradicação da Malária e Profilaxia da Doença de 

Chagas na zona rural do Estado apresentou altas taxas de positividade. 

 1965 – 1967: uma vez concluída a fase mais ativa da Campanha de Erradicação 

da Malária, o serviço se habilita técnica e financeiramente para ampliar as atividades 

de borrifação das casas rurais com inseticidas de poder residual para a totalidade da 

área endêmica de doença de Chagas, caracterizando a fase do programa conhecida 

como “Arrastão”. 

 1968 – 1972: com a redução da infestação do ambiente domiciliar e 

peridomiciliar por “barbeiros”, bem como do número de exemplares capturados foi 

possível introduzir, a partir de 1968, a técnica de expurgo seletivo. Essa técnica 
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compreendeu a procura e captura de barbeiros nas habitações rurais e a aplicação de 

inseticida naqueles onde eram constatadas a presença do transmissor. 

 1972 – 1984: verificou-se que nos cinco anos de combate seletivo houve grande 

redução do T. infestans. Espécies secundárias, como o Triatoma sordida e o 

Panstrongylus megistus, não responderam bem as ações empreendidas. No entanto, 

os baixos índices de positividade para o T. cruzi exibidos por T. sordida e a área restrita 

de ocorrência de P. megistus permitiram implantar a fase de vigilância entomológica 

no controle da doença. Esta fase compreendeu a classificação dos municípios em 

prioridades segundo a importância epidemiológica dos triatomíneos neles 

encontrados. 

a) Prioridade 1 – municípios nos quais se encontra Triatoma infestans; 

b) Prioridade 2 – municípios nos quais predominam T. sordida e P. megistus;  

c) Prioridade 3 – municípios sem problemas significativos de invasão por qualquer 

espécie de triatomíneo. 

 Após 1984:  foram implantadas medidas visando o aperfeiçoamento da 

vigilância da doença de Chagas, numa perspectiva de garantir os resultados 

alcançados e aumentar a eficiência das ações de controle. A avaliação do 

programa demonstrava que a transmissão natural por triatomíneos 

domiciliados estava interrompida; a presença de T. infestans estava restrita a 

focos residuais isolados, sem tendência de crescimento da infestação; T. 

sordida presente em área geográfica extensa, porém com baixos índices de 

infecção por T. cruzi e com tendência de decréscimo; P. megistus distribuído 

em área mais restrita que T. sordida, porém apresentando focos com elevado 

número de exemplares infectados colonizando, preferencialmente, anexos e 

casas desabitadas. Essa avaliação permitiu a tomada de medidas 

racionalizadoras, modificando a periodicidade das visitas aos domicílios, 

adotando como unidade de trabalho a localidade ao invés do município, 

priorizando, nas operações de campo, o atendimento às notificações, 

implementando o trabalho educativo junto ao morador, identificando a fonte 

alimentar de todos os triatomíneos capturados no Estado, realizando  testes 

sorológicos em população humana como parte da investigação de focos e 

investigando os indivíduos que apresentavam sorologia positiva. 
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A cada período, avaliações realizadas permitiram aperfeiçoamento da vigilância 

entomológica. Foram implementadas alterações metodológicas na 

normatização técnica nos anos de 1991, quando passa a vigorar o atendimento 

a notificação em prazo não superior a 60 dias de coleta do inseto pelo morador; 

em 2004, onde o trabalho fica circunscrito a unidade domiciliar notificante e as 

moradias do entorno e em 2014, com a suspensão da busca ativa em casas do 

entorno daquela que notificou, somados a suspensão de sorologia de 

moradores com casas com presença de triatomíneos positivos para T. cruzi, 

atividade essa que passa a ser realizada pelo laboratório estadual de saúde 

pública, bem como implantação de verificação de fonte alimentar de 

triatomíneos por Elisa naqueles insetos coletados em área urbana, positivos 

para T. cruzi e em situações para avaliação de risco. 

A situação de infestação por triatomíneos no estado de São Paulo, atualmente, se apresenta 

controlada, contudo, novos cenários são verificados como a presença marcante de 

exemplares de triatomíneos da espécie Rhodnius neglectus, em área urbana, de diferentes 

municípios da região de Araçatuba e Ribeirão Preto, sendo transportados por aves (maritacas) 

e colonizando palmeiras chegando a apartamentos situados no 10º andar, bem como a 

presença constante de exemplares da espécie P. megistus em área urbana de diferentes 

municípios da Região Metropolitana de São Paulo e Campinas, trazendo risco para a 

população humana.  

A vigilância entomológica do programa é passiva, ou seja, realizada pela população que 

necessita reconhecer ou suspeitar de um inseto para encaminhá-lo aos setores competentes 

e isso gerar uma ação de controle.  
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5. TRIATOMÍNEOS DO ESTADO DE SÃO PAULO  

 

Os triatomíneos estão distribuídos por todo o continente americano, principalmente na 

América Latina. São conhecidos 14 gêneros, dos quais três tem importância médica: 

Triatoma, Panstrongylus e Rhodnius. Apresentam rostro fino e sempre reto. No estado de São 

Paulo já foram assinaladas 13 espécies de triatomíneos, quais sejam: Triatoma infestans, 

Triatoma sordida, Triatoma tibiamaculata, Triatoma arthurneivai, Panstrongylus megistus, 

Panstrongylus geniculatus, Panstrongylus diasi; Rhodnius neglectus, Rhodnius domesticus, 

Rhodnius pictipes, Microtriatoma borbai, Cavernicola pilosa e Psammolestes tertius. 

 

– Triatoma infestans (Klug,1834) 

 
 

– Triatoma sordida (Stal,1859) 

 

 

–Triatoma tibiamaculata (Pinto, 1926 ) 

 

Foi a principal espécie vetora de Trypanosoma cruzi no estado de São 
Paulo no século XX. Como é espécie domiciliada, vive em microclima das 
habitações humanas e tem grande valência ecológica. Também é 
encontrada em peridomicílio e sua presença em focos silvestres tem sido 
rara. Esta espécie foi eliminada do estado de São Paulo desde 1989, com 
reconhecimento pela OPAS no ano de 2006. 

 
 

Essa espécie exerce papel secundário na transmissão do Trypanosoma 
cruzi, apesar de também ser encontrado no domicílio. A sua distribuição 
ocorre na região norte do estado de São Paulo com clima quente e seco 
(cerrado). Encontrada em sua maioria no peridomicílio e prefere 
alimentar-se de sangue de aves motivo pelo qual tem baixos índices de 
infecção para T. cruzi. T. sordida é espécie ubiquista, colonizando com 
maior facilidade os mais diversos ecótopos convivendo com aves, gambás, 
roedores, cuícas e outros mamíferos silvestres. Assim, T. sordida é um 
importante elo no ciclo de transmissão do T. cruzi entre mamíferos 
silvestres com os quais convive. 

 
 

Esta espécie é encontrada no estado de São Paulo em áreas da Mata 
Atlântica, onde a infecção por T. cruzi está limitada exclusivamente ao ciclo 
silvestre. Devido a invasão para exploração de recursos naturais nas matas 
podem estar sendo criadas condições para a adaptação aos domicílios 
humanos. Existe uma pequena tendência destes hemípteros em não deixar 
seu habitat quando existe fonte alimentar, no entanto deve-se considerar 
a proximidade destes vetores e os novos abrigos peridomiciliares criados 
pelo homem nestes ambientes. 
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- Triatoma arthurneivai (Lent & Martins, 1940) 

 

 

- Panstrongylus megistus (Burmeister, 1835) 

 

 

- Panstrongylus geniculatus (Latreille, 1811) 

  

 

 

- Panstrongylus diasi (Pinto & Lent, 1946) 

  

Atualmente é considerada a principal espécie vetora do estado de São 
Paulo. Sua distribuição ocorre em regiões de mata da região sudeste. Tem 
como habitat natural os ninhos de roedores e principalmente marsupiais 
em ambientes silvestres. P. megistus, nos focos naturais, constitui 
importante vetor entre os mamíferos silvestres com os quais convive. 
Partindo dos ecótopos naturais, exemplares infectados, com frequência, 
invadem os ecótopos artificiais e colonizam com certa facilidade, sendo 
encontrado no domicílio e peridomicílio. 
 

É a espécie mais largamente distribuída encontrada em todo estado 
embora em pequeno número e sempre invadindo as residências 
ocasionalmente atraído pela luz. No ambiente silvestre seu abrigo é 
constituído pelas tocas de tatus, embora possam ser encontradas em 
áreas abertas e campos de vegetação densa. É o responsável pela 
transmissão do T. cruzi entre esses mamíferos. É comum a invasão do 
domicílio por adultos, muitas vezes albergando o T. cruzi. 
 

No estado sua distribuição era restrita a região sudeste de Campinas nos 
municípios próximos a Serra da Mantiqueira Paulista, divisa com o estado 
de Minas Gerais. No ano de 2017 essa espécie foi registrada pela primeira 
vez fora desse limite, em municípios da região de São José do Rio Preto. É 
espécie silvestre, embora em certa época do ano, geralmente de setembro 
a janeiro, seus adultos, atraídos pela luz, invadam as moradias situadas 
próximas as matas. 

 
 

É outra espécie silvestre, encontrada em locais pedregosos em buracos e 
fendas onde vive associada a lagartos, especialmente Tropidurus torquatus 
e as vezes roedores. Sua distribuição no estado ocorre em alguns 
municípios da região sudeste onde já foi relatado seu encontro com 
infecção natural por T. cruzi. Pode invadir ocasionalmente as residências e 
anexos do peridomicílio. 
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- Rhodnius neglectus (Lent, 1954) 

 

 

- Rhodnius domesticus (Neiva & Pinto, 1923) 

 

 

- Rhodnius pictipes (Stal, 1872) 

 

 

 

- Microtriatoma borbai (Lent, & Wygodzinsky, 1979) 

 

 

Encontrado em todo estado de São Paulo com exceção das regiões 
litorâneas. Tem como habitat silvestre as palmeiras (macaubeiras, buritis, 
babaçus etc.). Na natureza, já foi encontrado albergando o T. cruzi. R. 
neglectus está adaptando-se ao domicílio e hoje já pode ser encontrado em 
área urbana dos municípios de Araçatuba, Birigui, Guararapes e Piacatu. Sua 
importância maior é pelo fato de reproduzir-se com certa facilidade, ser 
espécie veloz e albergar bem o T. cruzi. 
 
 

Espécie silvestre encontrada na região litorânea do estado, cujos adultos 
podem invadir os ecótopos artificiais. Os criadouros naturais deste 
triatomíneo são ninhos de ratos ou marsupiais, em touceiras de bromélias 
terrestres e em ocos de árvores. Já se verificou a infecção natural do 
triatomíneo, o que mostra ser ele um elo no ciclo silvestre. 
 
 

Foto: Jurberg et al, 2014 

Tem por criadouro típico a copa de palmeiras. Espécie encontrada no norte 
e centro oeste do Brasil, foi encontrada no estado de São Paulo invadindo 
residência de zona rural localizada na região sudeste. 
 

Espécie exclusivamente silvestre, encontrada no estado de São Paulo uma única 
vez na região sudeste e infectada por T cruzi, associada a ninho de gambá. Pode 
se envolver ocasionalmente na transmissão do T. cruzi ao homem quando este 
entra nos focos naturais. 
 

Foto: Jurberg et al, 2014 
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- Cavernicola pilosa (Barber, 1937) 

  

 

- Psammolestes tertius (Lent & Jurberg, 1965) 

  

 

6. EDUCAÇÃO EM SAÚDE  

 

Conseguida a interrupção da transmissão natural da doença de Chagas no Estado de São 

Paulo, no início da década de 1970 as ações promovidas foram organizadas de modo a atender 

as demandas específicas, através das atividades de pesquisa sistemática casa-a-casa, 

direcionadas às áreas com triatomíneos e do atendimento às notificações de triatomíneos 

encaminhadas pelos moradores. A possibilidade da notificação de triatomíneos, utilizando 

elementos da própria comunidade, proposta inicialmente por Dias em 1957 e Pedreira de 

Freitas em 1963, foi implementada por Rocha e Silva em 1970. A atividade de atendimento às 

notificações de triatomíneos foi priorizada no Estado como um todo, a partir de 1983, quando 

as atividades educativas incorporaram o treinamento das equipes de campo, para que as 

mesmas pudessem sensibilizar os moradores da importância de sua participação na busca de 

triatomíneos, ensinando-os e orientando-os quanto aos locais mais habituais de encontro dos 

mesmos. 

Desde então, a norma técnica em vigor preconizou o atendimento à notificação em prazo não 

superior a 30 dias, levando-se em consideração que um pronto atendimento permitiria maior 

envolvimento da população na detecção de colônias de triatomíneos. Ao mesmo tempo houve 

um investimento em recursos humanos da área de educação em saúde no serviço de controle, 

Encontrada em ocos de árvores onde vive associada a morcegos. É espécie 
silvestre e um dos vetores no ciclo silvestre de transmissão do T. cruzi entre 
morcegos. Já foi relatada invadindo residências na região de Araçatuba. 

 
. 
 

Foto: Jurberg et al, 2014 

Tipicamente silvestre, habita ninhos de pássaros principalmente dos furnaríidas, 
Anumbius annumbi, alimenta-se em aves, mas também suga ratos e gambás 
quando estes passam a ocupar os ninhos abandonados por seus construtores. 
Embora poucos achados de exemplares com infecção natural podem ser 
considerados um elo, ainda que secundário, no ciclo silvestre de transmissão do 
T. cruzi. 
 
. 
 

Foto: Jurberg et al, 2014 
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passando esses profissionais a atuar em conjunto com as equipes de campo, visando 

incrementar o componente educativo do programa junto aos moradores. 

Com as reformulações do Programa de Controle da Doença de Chagas (PCDCh) no Estado de 

São Paulo, realizadas no ano de 1990 e 2004 e com reflexos na década de 2000, a atividade 

de notificação pelo morador foi priorizada como medida para a descoberta de colônias de 

triatomíneos, sendo que a partir de 2004 passou a ser a única estratégia de vigilância 

entomológica instituída. O encaminhamento de insetos suspeitos de serem triatomíneos por 

intermédio das Unidades Básicas de Saúde, das Escolas ou diretamente aos Centros Regionais 

da SUCEN, desencadeia uma pesquisa na casa notificante, sempre que o inseto identificado 

se tratar de triatomíneo. 

As atividades, ações e estratégias a serem desenvolvidas no componente educativo são 

desencadeadas pela esfera municipal. Informar e orientar a população humana da área-alvo 

sobre a situação epidemiológica encontrada e as ações de prevenção e de controle que visam 

minimizar os riscos diretos e indiretos de transmissão da doença, passam a ser realizadas de 

forma sistemática e com a maior parcela possível da população humana. Para isso, é 

fundamental que o profissional responsável pelas ações de controle da população-alvo utilize 

linguagem, postura e atitude adequadas para orientar e estimular a comunidade a praticar os 

cuidados necessários e apoiar os profissionais de saúde nas ações. 

A informação aos cidadãos é necessária para a minimização dos riscos de transmissão do 

parasita ao homem, bem como orientações para a adoção de medidas e práticas que visem 

evitar a instalação e proliferação de vetores e da fauna sinantrópica de relevância para a saúde 

pública (orientações para manejo do ambiente). 

As atividades de educação em saúde devem ser realizadas de maneira continua podendo ser 

pontuais, conforme o contexto local. Tais atividades são organizadas por meio de programas 

com objetivos e metas bem definidos, tendo como finalidade incorporar as orientações 

transmitidas ao cotidiano da população, levando-a a mobilizar-se para a prevenção da doença, 

sendo as atividades constantemente monitoradas e avaliadas. A articulação intersetorial é 

fundamental para efetividade das ações empreendidas. 

No caso de encontrar triatomíneos (barbeiro) no domicílio, devem-se seguir as seguintes 

orientações: 

•Não se deve pegá-los com a mão “desprotegida”, esmagar, apertar, bater ou danificar o 

inseto; 
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•Para manusear os triatomíneos, deve-se proteger a mão com luva ou saco plástico; 

•No caso da utilização de saco plástico, deve-se de ter o cuidado de não tocar diretamente o 

inseto; 

•Os insetos deverão ser acondicionados em recipientes plásticos, com tampa de rosca para 

evitar a fuga, sem adição de água ou qualquer outro produto; 

•Amostras coletadas em diferente ambiente (quarto, sala, cozinha, anexo ou silvestre) 

deverão ser acondicionadas separadamente em frascos 

rotulados com as seguintes informações: data e nome do responsável pela 

coleta, local de captura e endereço. 

 

Há atribuições descritas no Caderno de Atenção Básica, nº 22 que podem auxiliar na 

proposição de estratégias para a vigilância de triatomíneos, como: 

 Participar do planejamento, gerenciamento e avaliação das ações desenvolvidas pela 

equipe de atenção básica na vigilância dos triatomíneos; 

 Definir estratégias de forma articulada com a Vigilância Epidemiológica e SUCEN; 

 Planejar e desenvolver ações educativas e de mobilização da comunidade em relação 

ao controle da doença em sua área de abrangência articulada com a Vigilância 

Epidemiológica e SUCEN; 

 Orientar o uso de medidas de proteção individual e coletiva e estimular ações 

intersetoriais que contribuam para a não ocorrência de infestação de triatomíneos; 

 Trabalhar de maneira integrada, Agente Comunitário da Saúde (ACS) e 

Agente de Controle de Endemias (ACE) para estimular a notificação de 

triatomíneos; 

 Desenvolver atividades de vigilância em saúde para a doença; 

 Identificar e encaminhar os casos de febre à Unidade Básica de Saúde.  
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