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RESUMO
Introdução: Capturas de espécies endêmicas de triatomíneos infectados pelo
Trypanosoma cruzi em ambientes antrópicos têm sido frequentemente registradas em
zonas rurais do estado do Rio Grande do Norte (RN), Brasil. Contudo, alguns
municípios da mesorregião Agreste não foram explorados quanto a este aspecto.
Objetivo: Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a ocorrência de
triatomíneos nas unidades domiciliares (UDs) de zonas rurais da mesorregião Agreste
do estado do RN, a infecção natural pelo T. cruzi, bem como a execução das atividades
de vigilância entomológica (VE) e de controle químico. Método: Para isso, dados da
Secretaria de Saúde Pública do RN referentes às capturas de triatomíneos no período de
2005 a 2015 no estado foram analisados quanto a VE, indicadores entomológicos, as
espécies mais frequente e o controle químico. Resultados: Os resultados demonstraram
que as atividades de VE foram realizadas em 58,1% (25/43) dos municípios, sendo mais
frequentes em municípios de alto e médio risco para a transmissão do T. cruzi, os quais
apresentaram o índice de colonização intradomiciliar mais elevados. A espécie mais
encontrada foi T. pseudomaculata, em ambos os ambientes, intradomicílio e
peridomicílio. Em relação à infecção natural pelo T. cruzi, o T. brasiliensis apresentou o
maior índice, correspondendo a 2,8% (46/1636), seguido do T. pseudomaculata com
2,4% (35/1478); o índice global foi de 2,2% (92/4171). Conclusão: Estes resultados
sugerem alerta de risco de transmissão vetorial, demonstrando a necessidade de se
reforçar o sistema de VE e o controle nas UDs das zonas rurais de municípios da
mesorregião Agreste do RN.

Palavras-chaves: Vigilância entomológica. Controle vetorial. Triatomíneos. Infestação.
Colonização intradomiciliar.

Introdução
Os triatomíneos são insetos hematófagos pertencentes à subfamília Triatominae
(Hemiptera: Reduviidae) (Lent & Wygodzinsky, 1979), composta por 155 espécies,
incluindo duas fósseis (Rosa et al., 2017; Dorn et al., 2018; Poinar, 2018; Rosa et al.,
2019). Estes insetos são transmissores do Trypanosoma cruzi, agente etiológico da
doença de Chagas (DC) (Chagas, 1909). A transmissão vetorial é restrita às Américas,
onde estima-se que há cerca de 5,7 milhões de indivíduos infectados e mais de 70
milhões estão em risco de adquirir a infecção (WHO, 2015). Atualmente, o Brasil é o
país com o segundo maior número de indivíduos infectados chagásicos, correspondendo
a aproximadamente 1,1 milhão de pessoas (WHO, 2015).
A Iniciativa do Cone Sul contra a DC nos países sul-americanos reuniu esforços
para combater a doença no continente (Schofield, 1999). Medidas como o controle de
qualidade dos bancos de sangue, a melhoria das condições habitacionais em áreas
endêmicas e o combate ao Triatoma infestans Klug, 1834 o principal vetor do parasito
na América do Sul contribuíram significativamente para a melhoria no panorama da
infecção (Schofield, 1999). Tais providências resultaram no certificado de eliminação
da transmissão da DC pelo T. infestans no Brasil (Ferreira & Silva, 2006). Apesar disso,
devido ao potencial de invasão e recolonização das residências por outras espécies de
triatomíneos, esta endemia continua sendo um problema de saúde pública em muitas
áreas (Guhl, Pinto & Aguilera, 2009).
De acordo com Silveira & Dias (2011), o risco de transmissão vetorial do T.
cruzi ainda persiste no Brasil. No Rio Grande do Norte (RN), localizado na região
Nordeste, este risco está associado a vários aspectos: à existência de espécies autóctones
potencialmente vetoras, como Triatoma brasiliensis Neiva, 1911 e Triatoma

pseudomaculata Corrêa e Espínola, 1964, como demonstrado em vários estudos
(Barbosa-Silva et al., 2016; Almeida et al., 2016; Lilioso et al., 2017; Barbosa Silva et
al., 2019); à emergência de algumas espécies como Panstrongylus lutzi Neiva e Pinto,
1923, com risco de domiciliação, como demonstrado por Barbosa-Silva et al (2019); e à
ocorrência de surtos ou microepidemias de transmissão oral do parasito, como foi
relatado recentemente no município de Marcelino Vieira (Vargas et al., 2018).
A maioria dos estudos recentes referentes à infecção pelo T. cruzi em humanos
(Brito et al., 2012; Câmara et al., 2010; Martins et al., 2015), triatomíneos (Câmara et
al., 2010; Barbosa-Silva et al., 2016; Lilioso et al., 2017; Araújo-Neto et al., 2019) e
mamíferos (Martins et al., 2015; Araújo-Neto et al., 2019), foram realizados em
municípios das mesorregiões Oeste e Central do RN, o que contribuiu para o
conhecimento dos ciclos de transmissão domiciliar, peridomiciliar e silvestre do
parasito, envolvendo vetores de difícil controle como T. brasiliensis e T.
pseudomaculata. No Agreste, o diagnóstico da infecção pelo T. cruzi em uma criança,
cuja mãe apresentou sorologia negativa no município de Várzea (Ostermayer et al.,
2011)., aliado ao registro de triatomíneos pela Secretaria de Saúde Pública do Rio
Grande do Norte (SESAP-RN) em diversas áreas das zonas rurais (Barbosa-Silva et al.,
2019) sustenta a hipótese de que a transmissão vetorial também ocorre nesta
mesorregião do estado.
Desta forma, é notável a necessidade de estudos que demonstrem a dinâmica de
transmissão vetorial do parasito nessa mesorregião, onde os dados referentes à
epidemiologia da DC são escassos. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar
a ocorrência de triatomíneos nas unidades domiciliares (UDs) de zonas rurais da

mesorregião Agreste do estado do RN, a infecção natural pelo T. cruzi, bem como a
execução das atividades de vigilância entomológica (VE) e de controle químico.

Métodos
Área de estudo
O estado do Rio Grande do Norte está localizado na região Nordeste do Brasil,
ocupando 3,14% do território do país e extensão territorial de 52.810,7km2. Está
politicamente dividido em 167 municípios, agrupados em quatro mesorregiões: Oeste,
Central, Agreste e Leste (IBGE, 2016). A mesorregião Agreste apresenta uma área de
transição entre a zona da Mata e o sertão, apresentando como características geográficas
o clima semiárido e seco, baixo índice pluviométrico e a caatinga como principal bioma.
Esta área possui população estimada de 139.489 habitantes e apresenta Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) 25,471, segundo o último censo do IBGE (2010).
Casas de taipa ou de alvenaria sem reboco, ambiente externo com criadouros de animais
domésticos, amontoados de telha, palhas, tijolos e madeira são comumente encontradas
na região (Forattini, 1980). Esta mesorregião é composta por 43 municípios, dos quais
nove são considerados de alto risco para a transmissão do T. cruzi, 12 são médio risco e
22 de baixo risco, de acordo com a estratificação de risco do Ministério da Saúde
(Silveira & Dias, 2011) (Figura 1).

Captura e identificação dos triatomíneos
Os triatomíneos foram capturados manualmente pelos agentes de endemias dos
municípios durante a VE, com auxílio de pinça e lanterna, sem o uso de substâncias
desalojantes, no intradomicílio e no peridomicílio. No intradomicílio, a busca por
triatomíneos foi realizada em todos os cômodos das casas, onde foram verificados
fendas, buracos, frestas no piso, paredes internas e externas, móveis e objetos que
pudessem ser utilizados como abrigos para os vetores. No peridomicílio, todos os

abrigos de animais (aves, bovinos, equinos, ovinos e suínos), amontoados de madeiras,
tijolos, telhas e palhas e armazéns foram verificados.
Os triatomíneos coletados foram acondicionados em frascos plásticos contendo
papel sanfonado e tampas perfuradas para a melhor preservação do inseto, devidamente
etiquetados, registrados em formulário do Programa de Controle da Doença de Chagas
(PCDCh) e levados para as Unidades Regionais de Saúde Públicas (URSAPs) I ,III e V,
localizadas nos municípios de São José de Mipibu, João Câmara e Santa Cruz,
respectivamente. Os insetos foram identificados de acordo com os parâmetros da chave
de identificação de Lent e Wygodzinsky (1979). A infecção pelo T. cruzi foi detectada
após compressão do abdômen do triatomíneo e análise das dejeções em uma lâmina
contendo solução salina (NaCl 0,9%) e examinadas por microscopia óptica com
aumento de 400x. As lâminas dos insetos positivos foram coradas com Giemsa para
confirmação.

Análise do banco de dados da SESAP-RN
A análise temporal dos dados do PCDCh referentes às capturas de triatomíneos
nas UDs no período de 2005 a 2015, disponibilizados pela SESAP-RN, foram utilizadas
para: determinação anual do número de municípios que participam da VE, determinação
de indicadores entomológicos, avaliação do controle químico nas UDs positivas ao
longo dos anos e determinar as espécies de triatomíneos capturadas nos ecótopos
artificiais.
Os indicadores entomológicos foram calculados com base nos critérios de
Organização Mundial de Saúde (WHO, 1991) e Organização Pan-Americana de Saúde
(OPAS, 2006): índice de infestação intradomiciliar (número de intradomicílios

infestados × 100/número de intradomicílios pesquisados), índice de infestação
peridomiciliar (número de peridomicílios infestados × 100/número de peridomicílios
pesquisados), índice de colonização intradomiciliar (número de UDs com ninfas no
intradomicílio × 100/número de UDs com triatomíneos no intradomicílio) e índice de
infecção natural (número de triatomíneos infectados por T. cruzi) × 100/número de
triatomíneos examinados).

Resultados
As atividades de VE foram realizadas em 58,1% (25/43) dos municípios da
mesorregião Agreste, pelo menos uma vez, durante o período de 2005 a 2015. A busca
ativa de insetos foi realizada em todos os municípios de alto (n = 9) e médio (n = 12)
risco para a transmissão do T. cruzi. A VE foi realizada apenas em 36,4% (8/22) dos
municípios de baixo risco, com presença de triatomíneos registrada em quatro. Além
disso, a presença de triatomíneos infectados foi registrada em todos os municípios
considerados de alto risco (Figura 2a). A figura 2b mostra que a busca ativa foi
realizada de forma ininterrupta, nos 11 anos avaliados, em 44% (4/9) e 25% (3/12) dos
municípios de alto e médio risco, respectivamente. Em relação às áreas de baixo risco,
as atividades de VE foram realizadas por no máximo em sete anos em apenas 4,5%
(1/22) dos municípios (Figura 2b).
A tabela 1 mostra que a presença de triatomíneos em ambientes antrópicos foi
observada em todos os anos analisados, sendo que em 2008 foi o único no qual não foi
registrada colonização dentro das UDs. A execução do controle químico nas casas
infestadas foi inconstante ao longo do período estudado variando de 30,7%, em 2013, a
99,5% em 2006. Além disso, nem todas UDs positivas foram realizadas o controle

químico, principalmente nos municípios de alto e médio risco. Nos municípios de baixo
risco, apesar da descontinuidade das atividades de VE, todas as UDs com registro de
triatomíneos foram pulverizadas.
Em relação aos indicadores entomológicos, a infestação no intradomicílio e no
peridomicílio foi observada na maioria dos anos nos municípios de alto e médio risco. A
colonização intradomiciliar atingiu os maiores percentuais em 2011, correspondendo a
52,1% (12/23) e 42,8% (9/21) nas áreas de alto e médio risco, respectivamente (Figura
3).
Ninfas e adultos das espécies T. brasiliensis (n = 1.569), T. pseudomaculada (n=
1.775), P. lutzi (n = 568) e Rhodnius nasutus Stal, 1859 (n = 741) encontradas nas UDs,
totalizaram 4.653 espécimes capturados. Triatoma pseudomaculata foi à espécie mais
encontrada tanto no intradomicílio quanto do peridomicílio, correspondendo a 45,3% e
36,9% dos espécimes capturados nesses ambientes, respectivamente. O T. brasiliensis
foi o triatomíneo mais infectado, correspondendo a 2,8% dos insetos desta espécie,
seguido do T. pseudomaculata com 2,4%. Considerando todas as espécies, o índice de
infecção natural pelo T. cruzi foi 2,2% (Tabela 2).

Discussão
Esse estudo avaliou a realização das atividades de VE e o controle químico, bem
como a infestação e as principais espécies de triatomíneos encontradas nas UDs, em
zonas rurais de municípios da mesorregião Agreste do RN, elucidando o atual cenário
epidemiológico dos vetores da DC nesta área.
A análise dos dados mostrou que todos os municípios de alto e médio risco de
transmissão para o T. cruzi realizaram as atividades de VE, porém de forma
descontínua, mesmo com a presença de ninfas e espécimes infectados nas UDs. Em
relação aos municípios de baixo risco, poucos realizaram as atividades de VE. Na
maioria dos estados do Brasil, incluindo o RN, a estratificação de risco foi baseada num
cenário ecoepidemiológico, caracterizado por uma área endêmica com transmissão
vetorial domiciliar registrada, no qual o risco de infecção pelo T. cruzi está limitado à
transmissão focal por espécies nativas (Silveira & Dias, 2011). Portanto, esta diferença
na frequência da VE está relacionada aos ajustes dessas atividades com base na
estratificação, o que justifica a não execução das ações de controle em alguns
municípios e execução descontínua destas atividades em outros.
A variação no percentual de controle químico foi nítida ao longo dos anos. Nos
municípios de alto e médio risco, a quantidade de UDs borrifadas foi menor que a de
UDs infestadas na maioria dos anos avaliados. Os elevados índices de colonização
intradomiciliar observados nessas áreas podem estar associados a essa deficiência na
execução do controle, uma vez que quando a VE ocorre de forma inadequada, os
vetores nativos podem reinvadir e reinfestar as residências, elevando os indicadores
entomológicos e possibilitando novos casos de transmissão vetorial do T. cruzi (Gurtler
et al., 2007; Barreto et al., 2019). Portanto, a infestação observada nas UDs, juntamente

com os elevados índices de colonização intradomiciliar anuais, sugerem que o perigo de
transmissão vetorial ainda persiste na área. O registro de uma criança infectada no
município de Várzea, com mãe soronegativa para a infecção pelo T. cruzi sustenta esta
hipótese (Ostermayer et al., 2011).
A realização contínua do controle poderia, portanto, decrescer as populações de
triatomíneos e, consequentemente diminuir tal risco, visto que espécies endêmicas como
o T. brasiliensis podem ser susceptíveis a piretroides (Sonoda et al., 2010; Pessoa et al.,
2015). Neste contexto, a irregularidade das atividades de VE e controle decorrentes de
aspectos administrativos e orçamentários dos municípios podem contribuir para a
persistência da endemia na região (Prata, 1981).
Neste trabalho, as espécies T. brasiliensis, T. pseudomaculata, P. lutzi e R.
nasutus foram observadas na mesorregião agreste do RN. Além destes, outros
triatomíneos já foram registradas no RN como Triatoma rubrofasciata De Geer, 1773,
Triatoma melanocephala Neiva e Pinto, 1923, Triatoma petrocchiae Pinto e Barreto,
1925, Panstrongylus megistus Burmeister, 1835 e Psammolestes tertius Lent e Jurberg,
1985 (Castro-Silva & Silveira, 1979; Silveira & Vinhaes, 1998; Silveira, 2011;
Barbosa-Silva et al., 2018; Barbosa-Silva et al., 2019).
Nossos dados mostram que T. pseudomaculata e T. brasiliensis foram as
espécies mais capturadas na mesorregião Agreste no período estudado. Estes
triatomíneos têm sido registrados no RN desde a década de 1950 (Lucena, 1959) até os
dias atuais (Barbosa-Silva et al., 2016; Almeida et al., 2016; Lilioso et al., 2017;
Barbosa-Silva et al., 2019; Araújo-Neto et al., 2019; Barreto et al., 2019). Estas espécies
apresentam ampla distribuição geográfica, sendo capturadas em 107 e 106 municípios
no RN, respectivamente (Barbosa-Silva et al., 2019). Segundo Ribeiro et al. (2019), as

habitações humanas podem constituir habitats de melhor qualidade para T. brasiliensis
do que os habitats naturais (afloramento de rochas e cactos arbustivos), reforçando a
ideia que estes vetores estão bem adaptados aos ambientes antrópicos no estado.
Mesmo com o baixo número de exemplares capturados quando comparado com
T. brasiliensis e T. pseudomaculata, as espécies P. lutzi e R. nasutus também são
consideradas vetores importantes no estado, e foram encontradas neste trabalho
infestando e colonizando ambos os ambientes estudados. Estas espécies já foram
encontradas com elevados percentuais de infecção em ambientes antrópicos (BarbosaSilva et al., 2016) e apresentam ampla distribuição no RN, registrados nas UDs da
maioria dos municípios (Barbosa-Silva et al., 2019). Dados recentes mostram que P.
lutzi merece uma maior atenção devido frequência com que tem sido registrado nas UDs
nos últimos anos e pela sua tendência de constituir colônias no intradomicílio (Silveira
& Martins, 2014). No estado, a presença de exemplares infectados tem sido relatada no
intradomilício (Barbosa-Silva et al., 2016), bem como a colonização dos ambientes
domiciliar e peridomiciliar (Barbosa-Silva et al., 2019; Barreto et al., 2019). A presença
de carnaúbas (Copernicia prunifera) próximo às residências pode justificar a captura do
R. nasutus, uma vez que este é o habitat natural desta espécie no estado (Sarquis et al.,
2004). Esta palmeira é bastante utilizada no território potiguar, onde os troncos são
utilizados na construção de anexos peridomiciliares e as palhas secas são empregadas
pela população rural para a fabricação de artigos domésticos. Desta forma, os insetos
desta espécie podem ser transportados passivamente do seu habitat natural (Dias, 2000;
Sarquis et al., 2004, 2006; Barbosa-Silva et al., 2016) e se instalar nas UDs, inclusive
formando colônias, como já demonstrado por (Barbosa-Silva et al., 2019).

O T. brasiliensis e o T. pseudomaculata foram as espécies com os maiores
índices de infecção natural, com 2,8% e 2,4%, respectivamente. Outros trabalhos
utilizando a compressão do abdômen do inseto como método de detecção do parasito,
como os de Barbosa-Silva et al. (2019) e Barreto et al. (2019), demonstram taxas
semelhantes no estado. Estudos que utilizaram técnicas mais sensíveis, como a reação
em cadeia da polimerase, conseguiram detectar índices superiores, encontrando 50,0%
de T. brasiliensis infectados no intradomicílio e 19,2% no peridomicílio (Barbosa-Silva
et al., 2016). Logo, seria interessante a utilização de métodos mais sensíveis para a
detecção do T. cruzi nas secretarias de saúde, com o intuito de revelar a situação
epidemiológica real de cada área.
A presença de insetos infectados nas UDs, principalmente das espécies T.
brasiliensis e T. pseudomaculata, juntamente com os elevados índices de colonização
intradomiciliar e infestação peridomiciliar, revelam alerta de transmissão vetorial do T.
cruzi nas zonas rurais da mesorregião Agreste do RN. Além disso, nossos dados
demonstram a necessidade de melhoria na execução da VE e do controle de
triatomíneos na área. Portanto, para evitar a possível transmissão do parasito, é
necessário que estas atividades sejam executadas de forma contínua e que o controle
vetorial seja sistemático, nos municípios de alto e médio risco e sejam mais frequentes
nos de baixo risco.
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Anexos
Figura 1: Mapa do estado do Rio Grande do Norte destacando a mesorregião Agreste.
A área em escala de cinza mostra a estratificação de risco nos municípios dessa
mesorregião.

Figura 2: Aspectos da vigilância entomológica de triatomíneos capturados em zonas
rurais da mesorregião Agreste do estado do Rio Grande do Norte. A) Porcentagens de
municípios que realizaram vigilância entomológica, com presença de triatomíneos e
com triatomíneos infectados em relação à estratificação de risco. B) Número de anos
com realização da vigilância entomológica com relação à estratificação de risco.

Figura 3: Distribuição do índice de infestação geral, no intradomicílio e peridomicílio e o índice de colonização no intradomicílio de acordo com
a estratificação de risco.

Tabela 1: Distribuição de Unidades domiciliares existentes, pesquisadas, positivas no ambiente intradomiciliar e peridomiciliar e ninfas no
intradomicílio.
Unidades domiciliares
2005

2006

2007

2008

2009

Geral
Existente
Pesquisadas
Positivas
Borrifadas
% Borrifadas
Positivas no intradomicílio
Positivas no peridomicílio
Com ninfas no intradomicílio

13.596
11.119
354
350
98,8
132
224
15

15.739
14.002
436
434
99,5
157
332
39

11.068
10.090
2.137
289
13,5
121
223
44

7.552
6.066
52
42
80,7
26
23
0

10.713
9.242
208
187
89,9
61
125
11

Municípios de baixo risco
Existente
Pesquisadas
Positivas
Borrifadas
% Borrifadas
Positivas no intradomicílio
Positivas no peridomicílio
Com ninfas no intradomicílio

1569
1241
41
41
100
20
18
2

1955
1462
50
50
100
8
42
1

1213
1121
12
12
100
4
8
1

0
0
0
0
0
0
0
0

Municípios de médio risco
Existente
Pesquisadas
Positivas
Borrifadas
% Borrifadas
Positivas no intradomicílio
Positivas no peridomicílio
Com ninfas no intradomicílio

5090
3598
115
111
96,5
55
60
7

8088
6744
294
294
100
94
232
33

3884
3920
2009
203
10,1
75
138
38

3829
3008
28
28
100
15
9
0

Continua...

Ano
2010

2011

2012

2013

2014

2015

13.273
10.994
394
357
90,6
156
241
48

12.623
9.177
266
220
82,7
44
66
21

8890
6.182
127
110
86,6
41
82
9

5.759
4.517
590
181
30,7
69
139
22

8.142
7.169
199
169
85
88
121
15

4.802
3.598
172
128
74,4
45
85
12

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1218
875
10
10
100
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

4
4
2
2
100
0
2
0

696
607
3
3
100
0
2
0

214
116
0
4
0
0
3
4

7232
6519
147
127
86,4
40
83
6

6455
5546
227
203
89,4
93
135
32

5526
3583
113
78
69
23
42
12

4361
2389
30
30
100
13
11
5

3006
2395
503
95
18,8
34
79
14

4141
3987
58
58
100
28
29
7

2393
1907
112
67
59,8
21
42
4

Tabela 1: Continuação
Municípios de alto risco
Existente
Pesquisadas
Positivas
Borrifadas
% Borrifadas
Positivas no intradomicílio
Positivas no peridomicílio
Com ninfas no intradomicílio

6937
6280
198
198
100
57
146
6

5696
5796
92
90
97,8
25
58
5

5971
5049
116
74
63,8
42
77
5

3723
3058
24
14
58,3
11
14
0

3481
2723
61
60
98,3
21
42
5

6818
5448
167
154
92,2
63
106
16

5879
4719
143
132
92,3
21
24
9

4529
3793
97
80
82,5
28
71
4

2749
2118
85
84
98,8
35
58
8

3305
2575
138
108
78,2
60
90
8

Tabela 2: Distribuição das espécies por ambiente e índice de infecção natural pelo T. cruzi.
Espécies

Intradomicílio

A
N
Triatoma brasiliensis
179
105
Triatoma pseudomaculata
173
122
Rhodnius nasutus
33
37
Panstrongylus lutzi
0
02
385
266
Total
A: adulto; N: ninfas; T: total; n°: número; %: percentual.

T
284
295
70
02
651

Peridomicílio
%
6,1
6,3
1,5
0,1
14

A
863
1047
450
449
2809

N
422
433
221
177
1193

T
1285
1480
671
566
4002

Total de Coletado
%
27,6
31,8
14,4
12,2
86

n°
1569
1775
741
568
4653

%
33,7
38,2
15,9
12,2
100

Índice de Infecção
%
2,8(46/1636)
2,4(35/1478)
1,4(10/607)
0,2(01/450)
2,2(92/4171)

2195
1575
60
57
95
24
40
4

