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Pesquisa e controle químico de triatomíneos





Atividades relacionadas ao controle do risco de infecção

• Coleta e identificação de triatomíneos.

• Exame do conteúdo intestinal para identificação de positividade por T. cruzi.

Atividades relacionadas ao controle de colônias no ambiente domiciliar

•Recebimento de exemplares de triatomíneos encaminhados por notificação pela população.

•Atendimento de toda notificação de triatomíneo com pesquisa minuciosa na unidade 

domiciliar notificante (prazo de até 30 dias) com pesquisa entomológica dirigida ao local de 

repouso e abrigo de animais que constituem fonte alimentar para triatomíneos e captura de 

todos os exemplares encontrados, com extensão para as unidades vizinhas num raio de 100 

m.

•Controle químico com borrifação utilizando-se inseticidas da classe dos piretróides no local 

de coleta do triatomíneo.





Técnica de Pesquisa de  

Triatomíneos



TÍTUL

Conduta na pesquisa

- Identificação e permissão para entrar no domicílio;

- Primeira abordagem junto ao morador para realizar a

educação em saúde;

- Recipiente no bolso;

- Lanterna na mão esquerda.

- A busca pelo triatomíneo é feita em todos os lugares capazes

de abrigar o inseto, tanto dentro (intradomicílio) como fora

(peridomicílio – anexos).



* Iniciar pelo primeiro cômodo da entrada da casa no canto

esquerdo em sentido horário estendendo-se aos demais

cômodos à esquerda, depois à direita e a frente, não deixando

cômodo para trás.

* Após as paredes de cada cômodo inspecionar móveis e objetos;

* Observar vestígios (exúvias, fezes, ovos, ninho de pássaros e

ratos);

* Incluir no intradomicílio paredes externas, cercas e muros.

Sequência na pesquisa

Intradomicílio



Sequência de 

deslocamento na

pesquisa de 

triatomíneos e 

borrifação no 

intradomicílio



Pesquisa ao redor do intradomicílio
sequência



Pesquisar atrás de quadros, 
embaixo de colchão e estrado de 
cama, em ninhos de animais.



Locais de pesquisa e interação de animais com o homem



TÍTUL

Sequência na pesquisa

Peridomicílio

* Visitar todos

os anexos

independente

de achados de

triatomíneos.



Pesquisa de triatomíneos – Peridomicílio – Anexo galinheiro

Deve-se pesquisar 
telha a telha de 
um galinheiro, 
por cima.



Pesquisa de triatomíneos – Peridomicílio – Anexo galinheiro

Deve-se pesquisar 
telha a telha de 
um galinheiro, 
por baixo.



Pesquisa de triatomíneos – Peridomicílio – Anexo galinheiro

Deve-se pesquisar 
os ninhos das 
galinhas, 
retirando as 
mesmas para 
pesquisa.



Pesquisa de triatomíneos – Peridomicílio – Anexo galinheiro

Para os ninhos 
deve-se abrir a 
palha de modo a 
pesquisar seu 
interior. As fezes 
das galinhas 
quando secas e 
solidificadas são 
excelentes 
esconderijos de 
triatomíneos.



Pesquisa de triatomíneos – Peridomicílio – Anexo galinheiro

Toda a palha deve 
ser pesquisada.



Pesquisa de triatomíneos – Peridomicílio – Anexo galinheiro

Telhas de eternit
em coberturas 
com bastante 
matéria orgânica 
seca  depositada 
também serve de 
abrigo para 
triatomíneos.



Triatomíneo – Ninfa 



Pesquisa em paióis ou depósitos com vestígios de presença de 
roedor é necessário abrir as portas e janelas que existirem para 
deixar circular o ar antes da pesquisa, evitando contato com 
hantavírus. Máscara com filtro é indispensável para pesquisa 
nestes ambientes.



Os amontoados devem 
ser pesquisados 
considerando vestígios 
de animais que podem 
servir como fonte de 
alimento para 
triatomíneos.



Todos os anexos do peridomicílio deve ser pesquisado.



Todos os ambientes (ecótopos) que podem abrigar animais e  
sirvam de fonte de alimento para triatomíneos deve ser 
pesquisado.



Na pesquisa entomológica deve-se atentar a outros agentes patogênicos presentes no

ambiente. A transmissão de Hantavírus aos humanos, por exemplo, ocorre geralmente, pela

inalação de poeiras contaminadas com fezes e urina de ratos. O vírus pode sobreviver por várias

horas no ar. Além da via respiratória, o contato de pequenos ferimentos na pele, olhos, nariz e

boca com os excretas desses animais podem provocar a infecção pelo vírus na população

exposta. Assim, todas as medidas de proteção estão atreladas aos conhecimentos acerca dos

mecanismos de transmissão desse agente patogênico. Para esse caso em específico as

recomendações são:



▪Antes da entrada em silos de alimentos, depósitos, armazéns,

paióis, galinheiros, estábulos, chiqueiros, tulhas e outras construções

da zona rural, onde existe a suspeita da presença de ratos, os

servidores deverão promover a abertura de portas e janelas de

modo a propiciar a ventilação do ambiente por, pelo menos, 30

minutos, objetivando evitar a concentração de partículas virais.

Enquanto acontece a ventilação do local, o servidor deve realizar o

trabalho em outra parte do imóvel. Passado o período de ventilação

do ambiente, o servidor deverá trabalhar esse imóvel, usando:

•Máscara semifacial com filtro mecânico para proteção contra

partículas tipo P3 e Óculos de proteção, tipo "ampla visão" ou

•Máscara Facial Completa, com filtro mecânico para proteção

contra partículas tipo P3

•Botas impermeáveis

•vestimenta de proteção ou macacão descartável

•Luvas impermeáveis: no caso da necessidade de manusear

algum local contaminado com excretas de roedores



Ler manual para borrifação de 
inseticida de efeito residual para 
o controle de vetores.

https://www.saude.gov.br/images/pdf/20
14/junho/11/Manual-para-borrifa----o-de-
inseticida-de-efeito-residual-para-
controle-de-vetores.pdf

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2014/junho/11/Manual-para-borrifa----o-de-inseticida-de-efeito-residual-para-controle-de-vetores.pdf


A ação de pesquisa é desencadeada em uma unidade domiciliar quando do 
recebimento de um inseto encaminhado por um morador. Esse tipo de 
vigilância é chamado de vigilância passiva. Assim, é muito importante que no 
ato da pesquisa entomológica no imóvel o morador acompanhe a mesma, 
junto com a equipe e seja informado sobre aspectos da notificação. 

Captura do barbeiro:



É possível um bom resultado de exame nos triatomíneos se os mesmos chegarem 
vivos ao laboratório.



Notificação

Atendimento

Positivo Negativo

Controle 

químico

Uma notificação de triatomíneo gera um atendimento. Quando do encontro de 
novos exemplares ou ovos viáveis na unidade domiciliar pesquisada a pesquisa é 
considerada positiva sendo precedida de controle químico



http://www.saude.sp.gov.br/resour
ces/sucen/homepage/downloads/a
rquivos-de-
chagas/guia_orientacao_envio_ins
eto_suspeito.pdf

Ler o Guia de procedimento 
para envio de insetos suspeitos -
Triatomíneos.

http://www.saude.sp.gov.br/resources/sucen/homepage/downloads/arquivos-de-chagas/guia_orientacao_envio_inseto_suspeito.pdf


Técnica de Borrifação



TÍTUL

* Controle químico residual: O inseticida é aplicado sobre uma superfície,

de forma a manter o resíduo do produto, que permanecerá matando as pragas

que entrarem em contato com essa superfície.

* Equipamentos de pulverização: A seleção do equipamento apropriado é

parte importante de um programa de controle de vetores, portanto deve-se

escolher o equipamento certo para cada situação, sendo que os materiais

devem estar em boas condições de uso, requerendo manutenção e pessoal

treinado para sua utilização.

Lembretes importantes



TÍTUL
Técnica de Borrifação 

• O agente borrifador para bem desempenhar sua função,

deve ter sempre em mente que a deposição de inseticida nas

superfícies borrifadas deve ser uniforme.

• O inseticida utilizado é Alfatek, cujo ingrediente ativo é a

alphacipermetrina.

E para isso:

• A distância do bico da bomba à superfície a ser tratada seja de

45cm;

• A velocidade se mantenha constante, com uma faixa de 03 metros

de altura por 0,75m de largura, coberta em 6,7 segundos.



TÍTUL

Técnica de Borrifação 

• A pressão da bomba deve ser mantida;

• Uso do bico Teejet 80 02 – E;

• Superposição de 05 cm entre faixas;

• Agitação constante.

E para isso:



TÍTUL

Jato sólido

Bicos de Energia hidráulica

Bico Teejet 8002E

Formação das gotas

Abertura do leque

Controle Químico



TÍTUL
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DESLOCAMENTO

BORRIFAÇÃO

• Iniciar no 1º cômodo da casa

no sentido da esquerda para a

direita e de cima para baixo,

obedecendo o seguinte: tetos,

paredes, móveis, beirais,

cumeeiras e anexos.

• Na borrifação de cumeeiras,

com mais de 3m de altura,

inverter o bico 80 02, colocando

o inseticida entre as telhas e

cumeeiras, local próprio para

abrigar ninhos de pássaros,

roedores e morcegos.

Como e onde borrifar 



TÍTUL Recomendações

• Lavar o material de borrifação no final do

expediente de trabalho;

• Não deixar restante de inseticida no

atomizador, após o término da operação;



TÍTUL
Preparo da habitação para borrifação 

* O agente deverá auxiliar os moradores no preparo da casa. Em

se tratando de pessoas idosas ou que por motivo não possam

ajudá-lo nesse serviço, deverá o agente executá-lo sozinho;

* Remover todos os quadros e folhinhas da parede;

* Retirar do interior da casa todos os alimentos e utensílios

domésticos, brinquedos, etc;

* Solicitar aos habitantes a saída do interior da casa durante os

trabalhos de borrifação;



TÍTUL

* Retirar também todos os animais domésticos;

* Dobrar os colchões e borrifar os estrados;

* Colocar no centro dos cômodos todos os móveis que se

encontram encostados nas paredes;

* Caso exista algum cômodo usado para armazenar sacos de

mantimentos, proceder segundo o item acima, borrifando

normalmente as paredes.

Preparo da habitação para borrifação 





TÍTUL

Preparação da Carga

* Colocar a carga em balde;

* Adicionar 1 litro de água limpa, com agitação contínua;

Após completa dissolução do inseticida, completar até a

marca de 08 litros, transferindo a solução para o

pulverizador;

* Colocar mais água no balde (lavando-o), passando então

para o atomizador, de forma que não restem resíduos de

inseticida no balde;



TÍTUL

* Fechar o pulverizador e dar a pressão recomendada.

* Nos pulverizadores desprovidos de manômetro, fazer o

mínimo de 16 bombeamentos, antes de iniciar o trabalho;

* 16 bombeamentos correspondem na bomba tipo

guarani, à pressão recomendada.

Preparação da Carga



BORRIFAÇÃO

Utilizamos para a borrifação o Pulverizador de
Compressão Prévia de 8 litros.

Pressão média de 40 libras/pol2 (55 e 25
libras/pol2)
Bico T-jet 80 02 (ângulo de 80 graus e vazão de  
0,2   galões/min= 758 ml/min)
Vazão: 758 ml/min



Preparação da calda



PRODUTO A SER APLICADO

• ALFACIPERMETRINA SC 20% 

• Inseticida piretróide

• Fabricante: Bayer Cropscience Ltda

• Classe toxicológica III

• Formulação suspensão concentrada

• Principio ativo alfacipermetrina

• solvente: água







O QUE E ONDE BORRIFAR?

Intra e/ou peridomicílio

Intradomicílio – cômodo positivo para triatomíneo com avaliação
do local para aplicação nas demais dependências.

Peridomicílio: todos os anexos do peridomicílio.
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Borrifação



Funcionário devidamente 
paramentado para atividade 
de controle químico de 
triatomíneos.







Pesquisa de triatomíneos – Controle químico em anexo do peridomicílio



Pesquisa de triatomíneos – Controle químico em cômodo do intradomicílio



TÍTUL

* Ao final da borrifação o agente deve recomendar aos

donos de casa para varrer o chão, recolher o lixo contendo

as baratas, moscas e outros insetos, a fim de evitar que os

insetos sejam comidos pelas galinhas.

Recomendações aos moradores



Materiais necessários para pesquisa em campo

- Pote para armazenamento de insetos;
- Lanterna e pilhas;
- Papel toalha;
- Voil/tecido fino;
- Elástico;
- Luvas;
- Bolsa/maleta de transporte;
- GPS ou dispositivo que permita marcar as coordenadas;
- Boletins;
- Pinça;
- Material necessário para borrifação;
- Equipamentos de proteção individual.


