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Esse Guia contém informações destinadas às equipes de vigilância 

de vetores das Secretarias Municipais de Saúde com o objetivo de orientar 

a execução das atividades de vigilância entomológica da Doença de 

Chagas, descrevendo as ações e procedimentos após captura do inseto e 

envio dos mesmos aos laboratórios de referência de cada região, 

responsáveis pela identificação e exame de vetores, neste caso os 

triatomíneos. 

Espera-se com esse guia auxiliar o município na execução da 

atividade que se desdobrará em ações diferenciadas conforme cada 

realidade.  

 

 

 

Rubens Antonio da Silva 

Maria Regina de Jesus Eleutério 

Vera Lúcia Braga Tonietti 
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Os triatomíneos: 
 

O "barbeiro", é um artrópode da classe Insecta, ordem Hemíptera, família 

Reduviidae e subfamília Triatominae que se alimenta, na maioria das vezes, de 

vertebrados homeotérmicos, sendo chamados hematófagos. A principal espécie 

propagadora da Doença de Chagas no Estado de São Paulo, foi o Triatoma 

infestans, hoje eliminado do nosso meio. Já foram assinaladas no estado de São 

Paulo, 14 espécies de triatomíneos, sendo as mais encontradas Triatoma 

sordida, Rhodnius neglectus, Panstrongylus megistus e Triatoma tibiamaculata. 

Geralmente, abrigam-se em local muito próximo à fonte de alimento e podem ser 

encontrados na mata, escondidos em ninhos de pássaros, toca de animais, 

casca de tronco de árvore, montes de lenha e embaixo de pedras. Vivem em 

média entre um a dois anos, com evolução de ovo, ninfa e adultos, sendo que 

para seu desenvolvimento todos se alimentam de sangue. Apresentam grande 

capacidade de reprodução e dependendo da espécie, intensa resistência ao 

jejum. 

 

A diferença entre os grupos: 

 

Muitos insetos são confundidos com barbeiros, levando os munícipes a 

encaminhá-los para identificação. Os triatomíneos estão no grupo de insetos 

hematófagos que apresentam um aparelho bucal reto e que não ultrapassa o 

primeiro par de patas. 

 

Há ainda o grupo de insetos considerados fitófagos, ou seja, que se 

alimentam de seiva das plantas e os insetos chamados de predadores ou 

entomófagos. Para esses casos a diferenciação está no aparelho bucal, reto, 

com quatro segmentos que ultrapassa o primeiro par de patas (fitófagos) e 

Aparelho bucal – reto, 

com três segmentos 

Primeiro par 

de patas 
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aparelho bucal curvo, curto, com três segmentos e que não ultrapassa o primeiro 

par de patas, que normalmente são robustos para conseguir segurar suas presas 

(predador). 

 

                              

 

Notificação de insetos suspeitos: 

 

A vigilância entomológica do Programa de Controle da Doença de Chagas 

no estado de São Paulo é passiva, ou seja, os munícipes são estimulados, 

através de atividades educativas a encaminhar insetos que eles suspeitem se 

tratar de barbeiros. Esse sistema estruturado de notificação pela população da 

presença de barbeiros nas casas é comprovadamente o método mais eficaz para 

o monitoramento da infestação domiciliar e controle da doença. 

O componente educativo neste programa é fundamental e deve ser 

inserido para busca da participação comunitária no exercício de medidas 

preventivas e principalmente na notificação dos insetos suspeitos. Esta ação 

educativa deve ser bem compreendida e estruturada em nível municipal, que 

define os locais de entrada desses insetos, decisiva para o início do protocolo de 

ações integradas de combate ao vetor. Esses pontos de recebimento de 

notificação são uma estratégia de vigilância passiva dos vetores da doença de 

Chagas que facilita o acesso dos moradores às ações de Vigilância em Saúde. 

Quando um inseto é notificado é imprescindível que seja anotado em 

boletim padrão. Tratando-se de um barbeiro é desencadeada uma ação de 

busca na moradia e no seu entorno, num raio pré-definido pela equipe de 

atendimento. 

 O boletim de notificação de inseto suspeito é o Chagas 1/2019, que se 

encontra hospedado no Sistema Chagas. Para acesso ao sistema é necessário 

a utilização de um login e senha que pode ser requerida junto a SUCEN de sua 

Aparelho 

bucal 

Primeiro 

par de 

patas 

Aparelho 

bucal 

Primeiro 

par de 

patas 
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área de abrangência. Com isso, o município consegue visualizar o sistema, ter 

acesso a todas as funcionalidades, como impressos, por exemplo, além de 

digitar a informação referente a notificação de inseto suspeito. Os municípios 

que estão capacitados na identificação e exame de triatomíneos, conseguem 

ainda, registrar a notificação com os resultados dos exames realizados no inseto. 

Neste caso, o registro da informação gera um número no sistema informatizado 

(número da notificação) que acompanhará todas as ações realizadas naquele 

imóvel.  

É importante que todas as unidades do município que receberão insetos 

suspeitos tenham cópia do boletim para registro da notificação. A exatidão e o 

preenchimento de todos os campos do boletim permitirão a localização do imóvel 

notificante de forma facilitada. 

 

 

 

Uma vez recebida uma notificação, o encaminhamento de forma rápida a 

SUCEN permitirá melhor qualidade no exame do vetor.  

 

Encaminhamento de inseto suspeito: 

Os insetos enviados pelos munícipes como suspeitos de serem 

triatomíneos, além de acompanhados com o respectivo boletim de notificação de 

inseto suspeito, devem ser armazenados em potes que não o destruam.  
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Para exames de melhor qualidade, insetos vivos facilitam em muito os 

resultados. Para esses casos, a colocação de um pedaço de papel de forma a 

permitir abrigo ao inseto é importante. 

Para insetos mortos e vivos, não se deve colocar o mesmo em álcool ou 

qualquer outra substância, pois dificulta em muito a qualidade dos exames. 

Os insetos devem ser transportados em potes plásticos secos e 

protegidos de movimentos que possam danificá-los. Insetos vivos, necessitam 

que pequenos orifícios sejam realizados na tampa do pote para aeração e para 

que o inseto possa respirar. Caso o pote apresente orifícios grandes é 

necessário colocar um pedaço de tecido antes de tampá-lo visando evitar a fuga 

de ninfas de pequeno tamanho ou mesmo a perda de ovos no transporte. 

Ensinar aos munícipes a maneira correta de coleta do inseto, bem como 

de armazenamento para envio ao ponto de notificação é muito importante. Vale 

ressaltar que o barbeiro não salta ou ataca as pessoas e a proteção das mãos 

com um saco plástico, por exemplo, é suficiente para segurança. 
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Deve-se evitar: 

1) Recipientes com grandes buracos na tampa – As fêmeas de 

triatomíneos colocam ovos e os mesmos podem se perder pelo 

caminho no transporte acarretando dispersão da espécie; 

2) Caixas de fósforos – Esse material, além de frágil, não é conveniente 

para transporte de insetos vivos; 

3) Recipientes de vidro – Não são indicados pelo fato de acarretar risco 

de quebra no transporte, podendo ferir quem manuseá-lo. 

 

                                   

 

 

Resposta ao notificante: 

 

 O envio de um inseto pelo munícipe implica na devolutiva de resposta 

sobre o material encaminhado. Quando o inseto identificado se trata de um 

triatomíneo, o ato de atendimento à notificação (a casa do notificante) é a 

resposta a demanda. O atendimento à notificação de um triatomíneo ocorre em 

até 60 dias da data de captura pelo munícipe para áreas rurais e até 30 dias para 

área urbana. Neste sentido, reforça-se a importância do rápido encaminhamento 

do inseto para identificação e exames. 

Agora, quando o inseto encaminhado não se trata de triatomíneo, a 

resposta é enviada via boletim de notificação, Chagas 1/2019, a unidade 

notificante que providencia retorno ao munícipe, juntamente com informativo 

sobre barbeiros e estimulando o morador a continuar notificando insetos 

suspeitos. 
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Fluxograma do sistema: 

  

 Para um adequado funcionamento da vigilância dos vetores da doença de 

Chagas é necessário que seja obedecido o fluxo do sistema. Assim está 

estabelecido o padrão que segue na figura abaixo: 
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 A digitação da informação no sistema Chagas ocorre de maneira 

diferenciada no estado de São Paulo, uma vez que há municípios que executam 

todas as ações de vigilância e controle, municípios que identificam insetos 

suspeitos e encaminham triatomíneos à SUCEN regional para exames 

complementares, municípios que identificam e realizam exames nos insetos 

recebidos e municípios que recebem insetos e os encaminham tanto para 

identificação como para as demais ações decorrentes do encontro de um 

triatomíneo. Conforme a realidade de cada local o fluxograma é lido da maneira 

correspondente. 

 

Agravos de baixo risco e sem impacto imediato como é a doença de 

Chagas, tendem a desmotivar a comunidade, os servidores e serviços da saúde, 

para o desenvolvimento de ações de prevenção ou promoção em saúde. 

Contudo novos cenários epidemiológicos, como a ocorrência de triatomíneos 

silvestres na transmissão da doença de Chagas, atrelados aos impactos 

ambientais trazendo intercâmbios de animais para centros urbanos deve ser 
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objetos da vigilância em saúde.  Assim sendo a educação em saúde passa a ser 

peça fundamental para que a comunidade e os serviços, estejam atentos para 

atuarem na prevenção e no controle. 

Neste contexto, o envio rápido e adequado de amostras garantirá melhor 

resposta e consequentemente uma vigilância mais acertada com reflexos na 

saúde e bem-estar da população. 
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