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RESUMO 

 

Triatoma maculata é uma espécie de triatomíneo adaptada a habitats humanos no norte da 
Amazônia (estado de Roraima, Brasil) e em partes da Venezuela e na Colômbia. Ela atua 
como um vetor importante da doença de Chagas na Venezuela. As populações de T. maculata 
em Roraima ocupam ecotopos silvestres, peridomésticos e domésticos (rurais e urbanos), e 
têm as características bionômicas próprias de um vetor competente. Contudo, a ecologia e 
importância epidemiológica da espécie são pouco conhecidas. Este projeto teve como objetivo 
identificar e descrever as características (estruturais e bióticas) dos habitats artificiais 
(domicílios e peridomicílios) que modulam as probabilidades de infestação e colonização dos 
mesmos por T. maculata em áreas rurais do estado de Roraima, incorporando informação 
sobre as formas de relacionamento dos habitantes com os triatomíneos sinantrópicos e sua 
avaliação dos riscos associados. Inquéritos entomológicos foram realizados em 159 unidades 
domiciliares (UDs) de três áreas rurais de Roraima (Uiramutã, Serra da Moça e Serra 
Tepequém). Os conhecimentos, atitudes e práticas dos moradores sobre a doença de Chagas e 
seus vetores também foram avaliados. As análises dos dados foram feitas em duas etapas: 
uma exploratória e outra propriamente inferencial. Construímos modelos e grupos de modelos 
de regressão logística multivariada e analisamos seu desempenho de forma comparativa 
usando o Critério de Informação de Akaike corrigido para o tamanho amostral (AICc). As 
covariáveis utilizadas na definição dos modelos descreviam traços estruturais das UDs 
(materiais de construção, anexos etc.), a disponibilidade de recursos alimentares para os 
vetores (animais domésticos e oportunistas, habitantes humanos) e a realização de ações de 
controle (aplicação de inseticidas e/ou outras). A forma logit dos melhores modelos (com 
valores menores de AICc) foi utilizada para avaliar os efeitos previsíveis de diferentes ações 
de controle sobre as probabilidades de infestação e colonização das UDs. Os índices 
entomológicos padrão (nas três comunidades estudadas) foram: taxa de infestação geral, 
27,7%; colonização, 93,2%; densidade, ~12 indivíduos/UD; e aglomeração, ~47 
indivíduos/UD infestada. Coletamos 1.941 espécimes; colônias de >150 indivíduos foram 
detectadas em 5 UDs. A presença de vetores foi significativamente menos freqüente nas UDs 
da Serra Tepequém (6%) do que no Uiramutã (35%) e na Serra da Moça (32%). Menos da 
metade dos entrevistados conheciam a doença de Chagas, e somente 32% relacionaram a 
transmissão da mesma com os triatomíneos. Os resultados da modelagem das probabilidades 
de infestação e colonização de UDs por T. maculata sugerem um papel chave da combinação 
de elementos estruturais e recursos alimentares; os modelos que avaliaram estrutura e recursos 
separadamente tiveram muito pior desempenho. As paredes de barro não rebocadas e o 
número de galinhas apareceram como os principais fatores de risco; contudo, os vetores 
exploram fontes alternativas de alimento, como roedores e humanos. Assim, os ciclos de 
transmissão de Trypanosoma cruzi por T. maculata têm maiores probabilidades de aparecer 
em UDs nas quais recursos abundantes estão disponíveis no contexto de uma estrutura física 
adequada; a aplicação de inseticidas nas UDs não teve nenhum efeito aparente. As estratégias 
de controle deveriam combinar a aplicação de reboco (utilizando materiais e tecnologia 
disponíveis nas comunidades), o controle das populações de roedores e um manejo adequado 
das aves domésticas; os tradicionais tetos de folhas de palmeira não aumentaram as 
probabilidades de infestação. As estratégias de controle de vetores de malária deveriam ser 
adaptadas (formulação do produto, técnicas de aplicação) para aumentar seus efeitos sobre as 
populações sinantrópicas de triatomíneos.  
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ABSTRACT 

 

Triatoma maculata is a triatomine species adapted to human environments in northern 
Amazonia (state of Roraima, Brazil) and in parts of Venezuela and Colombia. It acts as an 
important vector of Chagas disease in Venezuela. In Roraima, populations of this species 
occur in wild, peridomestic and domestic (rural and urban) ecotopes, and have bionomic traits 
typical of a competent vector species. However, the ecology and epidemiological significance 
of these populations remain poorly understood. This project aimed at identifying and 
describing the features (structural and biotic) of artificial environments (houses and 
peridomestic areas) that may modulate the likelihood of infestation and colonization of those 
environments by T. maculata in rural Roraima; we also incorporated information on the way 
local residents relate to these synanthropic bugs and on their views of the associated health 
risks. Entomological surveys were carried out in 159 domiciliary units (DUs) of three rural 
areas (Uiramutã, Serra da Moça and Serra Tepequém). A KAP (knowledge, attitudes and 
practices) survey on Chagas disease and its vectors was conducted concomitantly. After the 
initial, exploratory analyses, inferential multivariate analyses were applied to the data. We 
built multivariate logistic regression models (and sets of models) and assessed their relative 
performance in a comparative framework using the Akaike Information Criterion with a 
correction for sample size (AICc). Covariates used to define the models described DU 
structural features (building materials, outbuildings etc.), the availability of food resources 
(domestic and opportunistic animals, humans), and control activities (insecticide spraying 
and/or others). The logit form of the best models (with lower AICc values) was used to assess 
the likely effects of different control interventions on the probabilities of infestation and 
colonization of the DUs by T. maculata. The standard entomological indices (over the three 
communities) were: overall infestation rate, 27,7%; colonization, 93,2%; density, ~12 
specimens/DU; and crowding, ~47 specimens/infested DU. We collected 1,941 triatomines; 
colonies with >150 individuals were detected in five DUs. Vector presence was significantly 
less frequent in DUs of Serra Tepequém (6%) than in either Uiramutã (35%) or Serra da 
Moça (32%). Less than half of the residents knew Chagas disease, and only 32% of them 
mentioned triatomines as the transmission mechanism. The results of our modeling efforts 
suggested a key role for the combination of structural traits and food resource availability on 
the probability that a given DU was infested or colonized by T. maculata; models assessing 
structure and resources separately performed much worse. Mud walls without complete 
plastering and the number of chicken kept at the DU appeared as the main risk factors; 
however, the data suggest that these vector populations exploit alternative food resources, 
particularly rodents and humans. Trypanosoma cruzi transmission cycles are therefore more 
likely to emerge in DUs where abundant resources are available in the context of a suitable 
physical structure; the application of insecticides had no apparent effect. Control strategies 
should combine plastering walls (with locally available materials and technology), rodent 
population control, and a better management of poultry; traditional thatched roofs did not 
increase infestation probabilities. Malaria control strategies should be adapted (product 
formulation, application techniques etc.) so that their effects on synanthropic triatomine 
populations are optimized. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. A doença de Chagas 

A doença de Chagas, ou Tripanossomíase Americana, é uma doença parasítica que tem 

como agente etiológico o Trypanosoma cruzi (Chagas, 1909), um hemoflagelado da família 

Kinetoplastida, sub-família Trypanosomatidae. 

A doença de Chagas humana é endêmica em 21 países das Américas, desde o México 

até a Argentina (Figura 1); se estima que cerca de 11 milhões de pessoas estejam infectadas e 

outros 100 milhões vivam em situação de risco (OMS, 2003). No Brasil, a estimativa é de que 

cerca de quatro milhões de pessoas estejam infectadas (Dias, 2000). 

 

Figura 1. Distribuição geográfica dos 

países endêmicos para a doença de 

Chagas humana (Fonte: OMS, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Países endêmicos para a doença de Chagas 
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Existem vários mecanismos para a transmissão de T. cruzi entre humanos; eles podem 

ser classificados em dois grupos: (i) principais (por vetores, transfusões sanguíneas, oral, 

transplacentário ou durante a passagem do feto pelo canal do parto) e (ii) secundários 

(acidentes laboratoriais, manipulação de animais infectados, transplantes de órgãos e 

transmissão sexual) (Coura, 2007). Contudo, o mecanismo vetorial é o mais freqüente. 

A transmissão vetorial ocorre quando um triatomíneo infectado pica para sugar o 

sangue de um mamífero; após o repasto, o inseto defeca sobre a pele do hospedeiro, 

eliminando formas metacíclicas do parasito. O prurido leva o mamífero a coçar o local da 

picada, o que pode resultar na auto-inoculação do T. cruzi (através da lesão da picada ou de 

lesões derivadas da coceira) ou na contaminação posterior da mucosa conjuntival ou oral. 

Após a incoculação, o parasito se multiplica nos macrófagos locais, o que desencadeará uma 

reação inflamatória conhecida como ‘chagoma de inoculação’. Se a inoculação ocorrer na 

mucosa conjuntival, pode aparecer o sinal de Romaña (conjuntivite e edema palpebral 

unilateral com adenopatia satélite) (Coura, 2007; 2008). 

A doença apresenta duas fases clínicas distintas: a fase aguda e a fase crônica. A fase 

aguda é, na maioria dos casos, assintomática ou oligoassintomática, o que dificulta o 

diagnóstico precoce. Nesta fase são frequentes a miocardite aguda (com destruição de 

gânglios mioneurais do coração e lesões do sistema de condução) e as lesões dos plexos 

mioentéricos do esôfago e cólon. A forma crônica pode se apresentar nas formas 

indeterminada (~60% dos infectados não desenvolvem sintomatologia), cardíaca, digestiva ou 

mista (cardíaca e digestiva). A destruição de gânglios dos plexos mioentéricos do esôfago 

e/ou do cólon resulta na aparição de megaesôfago e/ou megacólon; as lesões crônicas 

cardíacas, de natureza inflamatória, produzem insuficiência cardíaca crônica (ICC), 

transtornos da condução e arritmias, aumento do volume cardíaco e, em alguns casos, 

aneurismas (Coura 2007; 2008). As mortes de pacientes com formas crônicas severas se 
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devem a ICC grave, arritmias severas, rotura de aneurismas cardíacos, quadros de abdômen 

agudo ou rotura esofâgica (Coura, 2007; 2008). 

Cerca de 100 medicamentos já foram utilizados para o tratamento da infecção 

chagásica. Atualmente o Benznidazol (Rochagan®) e o Nifurtimox (Lampit®) são indicados 

para casos agudos e recentes da doença (Coura, 2008). Nos casos agudos da doença, estes 

medicamentos produzem cura parasitológica em mais de 80% dos pacientes; entretanto, sua 

eficácia varia de acordo com a área geográfica, um efeito provavelmente relacionado com a 

suscetibilidade das diferentes cepas de T. cruzi às drogas (Urbina & Docampo, 2003). Nos 

estágios crônicos da doença, no entanto, a eficácia destes medicamentos é limitada: por um 

lado, eles não atingem às formas intracelulares do parasito; por outro, a aparição de efeitos 

secundários, que pode acarretar a interrupção do tratamento, é mais freqüente em pacientes 

adultos. Contudo, a importância da persistência do parasito na patogenia das lesões crônicas 

faz pensar que muitos pacientes crônicos poderiam se beneficiar de receber tratamento 

específico (Urbina, 2007). 

A profilaxia da doença de Chagas baseia-se no controle das populações domiciliadas de 

triatomíneos. A aplicação de inseticidas de ação residual em domicílios e peridomicílios é a 

estratégia principal; a melhoria das habitações e a informação das populações expostas à 

doença são complementos importantes. Todas as doações realizadas a bancos de sangue em 

países endêmicos são analisadas por meio de testes sorológicos. A vigilância de áreas 

vulneráveis (por exemplo, aquelas com vetores silvestres e peridomiciliares capazes de se 

adaptar aos habitats artificiais) e o tratamento de casos agudos da infecção são outras ações 

preventivas eficazes (Schofield et al., 2006; Coura et al., 2008). 
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1.2. Triatomíneos: ecologia e importância epidemiológica 

Os triatomíneos são insetos pertencentes à família Reduviidae, subfamília Triatominae. 

Segundo Galvão et al. (2003), até o momento foram formalmente reconhecidas seis tribos e 

138 espécies de triatomíneos; a grande maioria destas espécies ocorre nas Américas. 

Os triatomíneos diferem dos demais insetos da família Reduviidae pelo seu hábito 

hematofágico obrigatório ou quase obrigatório (há registros de canibalismo, coprofagismo e 

predação de outros invertebrados) (Lent & Wygodzinsky, 1979; Sherlock, 1979; Salvatella et 

al., 1994). 

A sistemática filogenética da subfamília Triatominae ainda não foi totalmente 

esclarecida (Schaefer, 2003). Estudos de morfologia comparada (incluindo análises cladísticas 

de caracteres morfológicos) sugerem que a subfamília Triatominae é monofilética (Lent & 

Wygodzinsky, 1979; Weirauch, 2008), mas os resultados de algumas análises baseadas em 

marcadores moleculares indicam uma possível não-monofilia das tribos Triatomini e 

Rhodniini (p.ex. Paula et al., 2005). 

Os gêneros da sub-família Triatominae de maior importância epidemiológica são 

Triatoma Laporte, 1832, Rhodnius Stål, 1859 e Panstrongylus Berg, 1879. Estes ocupam, na 

natureza, diversos ecotopos, desde ocos de árvores, fendas em rochas, tocas de animais, e 

palmeiras até bromélias ou ninhos de aves (Lent & Wygodzinsky, 1979). As espécies do 

gênero Triatoma ocupam diversos ecotopos naturais; algumas delas, no entanto, têm se 

adaptado com sucesso a habitats humanos, seja no ambiente peridomiciliar (currais, ninhos de 

aves silvestres, galinheiros e chiqueiros) ou  no interior das casas (Lent & Wygodzinsky, 

1979; Barrett, 1991). 

Os triatomíneos requerem repastos sanguíneos repetidos, ao longo de vários meses, para 

alcançar a maturidade, e não dependem de um hospedeiro animal exclusivo para os repastos 

(Barrett, 1991). Assim, a importância epidemiológica dos triatomíneos está estreitamente 
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relacionada com seus hábitos alimentares generalistas: depois de um primeiro repasto 

infectante (envolvendo um mamífero infectado com T. cruzi), o parasito pode ser transmitido 

para um hospedeiro humano em qualquer repasto posterior. 

O número real de espécies de triatomíneos que ocorrem na Amazônia é provavelmente 

desconhecido; existem, até o momento, registros confirmados de 27 espécies, agrupadas em 

nove gêneros e cinco tribos: Rhodniini (dez espécies de Rhodnius e pelo menos uma de 

Psammolestes), Triatomini (quatro espécies de Triatoma, três de Panstrongylus e duas de 

Eratyrus), Cavernicolini (duas espécies de Cavernicola), Alberproseniini (duas espécies de 

Alberprosenia) e Bolboderini (pelo menos duas espécies de Belminus e uma de 

Microtriatoma) (ver Abad-Franch & Monteiro, 2007). 

Os triatomíneos amazônicos são essencialmente silvestres. Dados entomológicos e 

epidemiológicos sugerem, entretanto, que existe contato esporádico entre vetores infectados 

com T. cruzi e humanos, ainda que pouco freqüente. A maioria dos casos de transmissão para 

humanos é mediada por triatomíneos adultos que invadem as casas, atacam trabalhadores 

extrativistas durante suas atividades na floresta ou contaminam utensílios ou máquinas 

utilizados na preparação de alimentos (Aguilar et al., 2007). Contudo, algumas espécies 

nativas de triatomíneos colonizam ambientes artificiais em micro-regiões bem definidas 

(Abad-Franch & Monteiro, 2007); este é o caso de Triatoma maculata, que, além de estar 

presente em ambientes silvestres, coloniza ecotopos peridomésticos (principalmente 

galinheiros) e domésticos (Pífano, 1973; Barrett, 1991). 

Triatoma maculata é o único representante do gênero Triatoma com populações nativas 

na Amazônia. Presume-se que sua espécie irmã seja T. pseudomaculata, e que ambas estejam 

estreitamente relacionadas com T. wygodzinskyi e T. arthurneivai, que ocorrem em áreas 

abertas ao sul da Amazônia. Existem, contudo, indicações claras de incompatibilidade 

reprodutiva entre T. maculata e T. pseudomaculata (Belisário et al., 2006). Santos et al. 
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(2007) compararam caracteres genéticos e fenotípicos de T. maculata e T. pseudomaculata e 

concluíram que as espécies constituem linhagens distintas, fato sugerido por outros estudos 

moleculares (Hypša et al., 2002; Paula et al., 2005). Carbajal de la Fuente et al. (2008), 

analisaram as sensillas antenais das duas espécies e de T. wygodzinskyi verificaram uma 

estreita relação entre T. pseudomaculata e T. wygodzinskyi. Assim, T. maculata ainda 

representa uma incógnita ecológica/evolutiva no âmbito do complexo onde está inserida. 

T. maculata é a única espécie de triatomíneo amplamente adaptada a habitações 

humanas na Amazônia (Guhl & Schofield, 2004). É sinantrópica em toda sua área de 

distribuição (em Roraima, no norte do Brasil, na Venezuela e em partes da Colômbia e as 

Guianas), onde coloniza habitações rurais e estruturas peridomiciliares (Lent & Wygodzinsky, 

1979; Barrett, 1991; Guhl & Schofield, 2004; Luitgards-Moura et al., 2005a; Sánchez-Martín 

et al., 2006). 

Recentemente tem sido observado que, em Boa Vista (capital do estado de Roraima), T. 

maculata pode estabelecer colônias extremamente densas em forros de prédios residenciais 

urbanos, geralmente associadas a ninhos de pombos (Columbia livia). Insetos adultos 

invadem freqüentemente apartamentos e casas vizinhas, e uma série de relatos indica sua 

tendência a se alimentarem em pessoas (Abad-Franch, F, comunicação pessoal). 

Algumas populações venezuelanas de T. maculata apresentam altos índices de infecção 

natural por T. cruzi; em conseqüência, T. maculata é considerada a segunda espécie mais 

importante, em termos epidemiológicos (atrás apenas de Rhodnius prolixus), no país; T. 

pseudomaculata apresenta tendências similares de domiciliação no nordeste brasileiro 

(Alencar, 1987; Lent & Wygodzinsky, 1979; Barrett, 1991; Souza et al., 1999). 

Nas áreas rurais de Roraima, onde pequenas vilas e aldeias compostas de casas de barro 

são comuns, T. maculata é freqüentemente encontrada nos peridomicílios. Quando as colônias 

peridomiciliares atingem densidades elevadas, os insetos podem infestar as casas e se 
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alimentar do sangue das pessoas. Este parece ser um fenômeno comum no Lavrado de 

Roraima, constituído por áreas de savana com arbustos e árvores baixas entremeadas com 

florestas de galeria ao longo de rios e riachos sazonais (cf. Barbosa et al., 1997). 

Os ecotopos e hospedeiros naturais de T. maculata no Lavrado permanecem 

desconhecidos, o que dificulta os esforços destinados a identificar a origem das populações 

sinantrópicas. A espécie, no entanto, parece ser bastante eclética. Observações preliminares 

indicam que ela tem uma tendência à ornitofilia e que, portanto, deva preferir habitats 

arbóreos (ocasionalmente palmeiras), mas também existem relatos de sua associação com 

mamíferos (incluído o homem) em ecotopos próximos ao chão. Se, por um lado, o fato de 

populações venezuelanas de T. maculata estarem freqüentemente infectadas com T. cruzi 

sugere uma associação com mamíferos, por outro lado as baixas taxas de infecção natural em 

insetos brasileiros parecem apontar na direção das aves (Luitgards-Moura et al., 2005b). Esta 

observação poderia ser explicada por um fenômeno de exploração diferencial de nichos 

ecológicos, mas a possibilidade de viés de amostragem (favorecendo a investigação de ninhos 

de aves em populações brasileiras) não pode ser descartada. 

O desenho de estratégias racionais de vigilância e controle das populações sinantrópicas 

de T. maculata depende, portanto, da nossa capacidade para responder perguntas de natureza 

eco-epidemiológica como as abordadas no presente trabalho. Não é difícil perceber que existe 

uma relação direta entre a falta de respostas às perguntas que aqui fazemos e o fato de 

nenhuma intervenção de controle de triatomíneos domiciliados ter sido proposta ou 

implementada em Roraima, deixando milhares de pessoas (sobretudo populações nativas) sob 

risco de infecção. Os dados entomológicos gerados pelo trabalho que apresentamos deverá 

servir como ponto de partida para a elaboração de intervenções piloto de controle nas áreas de 

estudo. 
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Este trabalho investiga, pela primeira vez, as principais preferências ecológicas das 

populações sinantrópicas de T. maculata nas savanas da Amazônia. Entendemos que o fato da 

prevalência de anticorpos anti-T. cruzi ser aparentemente baixa (0.3%) em Roraima (Camargo 

et al., 1984) não significa que a espécie não represente um sério risco potencial para a saúde 

dos habitantes da região. T. maculata está bem adaptada às estruturas artificiais (o que 

aumenta as chances de êxito no seu controle) e, como demonstrado por dados obtidos na 

Venezuela, é um vetor potencialmente perigoso. A vigilância entomológica desta espécie 

permitirá a prevenção da emergência de focos de transmissão. Se tais focos ainda não existem 

em Roraima (uma afirmação baseada em dados claramente insuficientes), a implementação de 

ações de controle e vigilância poderia ter o efeito verdadeiramente preventivo que constitui o 

objetivo final dos programas de controle. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

 

Identificar e descrever as características (estruturais e bióticas) dos habitats artificiais 

(domicílios e peridomicílios) que modulam as probabilidades de infestação e colonização dos 

mesmos por Triatoma maculata em áreas rurais do estado de Roraima, incorporando 

informação sobre as formas de relacionamento dos habitantes com os triatomíneos 

sinantrópicos e sua avaliação dos riscos associados. 

 

2.2. Objetivos específicos 
 

1. Caracterizar os ecotopos e microhabitats artificiais ocupados por populações de T. 

maculata em três comunidades rurais do estado de Roraima; 

2. Quantificar variações na probabilidade de infestação de unidades domiciliares com 

diferentes características (estruturais, bióticas e de manejo); 

3. Explorar as representações sociais dos habitantes das comunidades estudadas sobre a 

doença de Chagas e seus vetores; 

4. Contribuir para a definição de estratégias de controle e vigilância das populações 

sinantrópicas de T. maculata, indicando as ações com maior efeito previsível sobre as 

probabilidades de infestação de casas e peridomicílios. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. O Estado de Roraima 

 

O estado de Roraima está situado no extremo setentrional do Brasil; possui uma área de 

224.131 km2, o que equivale a 2,6% do território nacional e a 5,9% da região Norte. Limita-

se com a Venezuela, Guiana e com os Estados do Amazonas e Pará. Boa parte da cobertura 

vegetal integra a Floresta Amazônica úmida, mas a diversidade ecológica do estado resulta 

evidente quando se considera que seis diferentes fitofisionomias (savana, savana estépica, 

floresta tropical aberta, floresta tropical densa, floresta semidecídua, formações pioneiras 

aluviais) estão presentes no mesmo (Ambtec, 1993). O clima é classificado como tropical 

subúmido e equatorial úmido, com temperatura média máxima de 38ºC para áreas baixas em 

relação ao nível do mar e média inferior a 18ºC em áreas elevadas. O conjunto 

geomorfológico é caracterizado por relevos tubulares em rochas sedimentares, representado 

por mesas de tipos aplainados, com altitudes de até 1.000 m e que recebem a denominação de 

morros e serras (Ambtec, 1993). 

3.2. Seleção das áreas 

 

O critério para a seleção das localidades de estudo foi a existência de denúncias de 

infestação de domicílios por T. maculata. Estas denúncias (focos de infestação doméstica e 

peridoméstica) foram levantadas junto à Coordenação Médica do Conselho Indígena de 

Roraima (CIR), que é a organização responsável pela atenção básica à saúde em 235 

comunidades do Distrito Sanitário Leste de Roraima. A Coordenação Médica do CIR 

elaborou um documento (dirigido às lideranças das comunidades das áreas) enfatizando a 
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importância da realização do estudo e solicitando a colaboração dos Agentes Comunitários de 

Saúde. 

3.2.1. Áreas de estudo 

Os inquéritos entomológicos foram realizados em três áreas (Figura 2): 

o Uiramutã, situado no extremo nordeste do estado de Roraima (4°35'N, 60°10'W), nas 

encostas do Planalto das Guianas. Os solos são predominantemente arenosos e a 

paisagem é do tipo savanóide com aparência sub-estépica, com quatro meses de seca 

intensa (dezembro a março) e baixa média de precipitação anual (Barbosa et al., 1997); 

o Serra da Moça (3°8'N, 60°38'W), situada na formação Boa Vista; apresenta solos 

arenosos, e a precipitação média anual é baixa. A estação seca ocorre entre dezembro e 

março, com precipitação média de ~36 mm/mês. Estes fatores climáticos e edáficos 

ocasionaram a fixação de cerrados e campos (regionalmente chamados de Lavrado), com 

vegetação do tipo estepe e pequenas formações de florestas ciliares próximas aos corpos 

de água; 

o Serra do Tepequém (03º46’N, 61º44’W), situada a uma altitude de aproximadamente 

1.000 m e com 240 km² de extensão; constitui uma espécie de “mesa” de arenito 

pertencente ao complexo de montanhas do Planalto das Guianas (Veloso et al., 1975). A 

serra está marcada por duas micro-paisagens fitofisionómicas distintas: áreas de 

vegetação aberta (Lavrado) e áreas florestadas (Floresta estacional semidecídua). A 

temperatura média anual é de ~26ºC, variando entre 16ºC (no período chuvoso) e 40ºC 

(no período de seca); os meses com maior precipitação são junho e julho. 
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Figura 2. Mapa fitofisionômico do Estado de Roraima indicando as áreas rurais onde foram conduzidos 

os levantamentos entomológicos (Cortesia de Ciro Campos). 

 

Antes do início das atividades da equipe foram realizadas, em cada área, reuniões com 

os líderes comunitários, agentes de saúde e membros das comunidades. Nestas reuniões, o 

projeto foi apresentado e foi solicitada a autorização das lideranças e dos moradores para a 

realização dos trabalhos. Foi solicitada, ainda, a colaboração dos agentes locais de saúde, que 

acompanharam as esquipes em todas as fases do trabalho de campo; desta colaboração, e a 

pedido dos agentes, surgiu a idéia de preparar e disponibilizar um documento técnico sobre a 

doença de Chagas e seus vetores. 
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3.2.2. Inquéritos entomológicos 

Em cada unidade domiciliar (UD1), a equipe solicitou o consentimento informado de 

um adulto responsável (geralmente o pai ou a mãe de família) para a inclusão da mesma no 

estudo. O morador foi então convidado a responder um questionário detalhado sobre a UD e 

sobre os conhecimentos, atitudes, hábitos e práticas (CAP) em relação com a  doença de 

Chagas e seus vetores (ver Anexo 1). 

Com autorização do morador, uma equipe composta de duas pessoas (equipadas com 

luvas descartáveis, lanternas e pinças) realizou uma busca ativa de vetores. No interior das 

cassas, a inspeção incluiu todos os cômodos; foram examinados paredes, camas e outros 

móveis, espaços atrás de cartazes e quadros, cestos de roupas, acúmulos de lenha ou tijolos e 

quaisquer outros lugares que poderiam representar um refúgio para os triatomíneos. Em 

seguida, a equipe seguiu para os anexos peridomiciliares (galinheiros, currais, chiqueiros, 

armazéns, casas de farinha, latrinas etc.) foram pesquisados. O tempo mínimo de busca foi de 

30 minutos (1 hora/homem); contudo, nas UDs onde um grande número de triatomíneos e/ou 

seus vestígios foi detectado, a busca se extendeu por até 1-2 horas. Os insetos coletados foram 

armazenados em frascos contendo papel de filtro e devidamente etiquetados. Insetos mortos, 

ovos e exúvias também foram coletados. A partir da contagem de todo o material foram 

calculados os índices entomológicos padronizados (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Índices entomológicos padrão da OMS 

Índice Descrição 

Infestação UDs ⊕ / nº casas examinadas x 100 

Densidade Triatomíneos capturados / casas examinadas 

Aglomeração Triatomíneos capturados / UDs ⊕ 

Colonização Casas com ninfas e/ou ovos e/ou exúvias / UDs ⊕ x 100 

⊕ = infestada (presença dos insetos ou de algum dos estágios de desenvolvimento na casa ou peridomicílio) 

                                                 
1UD= Unidade domiciliar (referida desta forma daqui por diante no texto), refere-se somente à casa e a área 
peridoméstica. 
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3.3. Análises estatísticas 
 

As análises dos dados foram feitas em duas etapas principais: uma exploratória e outra 

propriamente inferencial. Em primeiro lugar, foram computadas as estatísticas descritivas 

básicas (proporções e medidas de tendência central e dispersão) em relação às variáveis 

registradas durante o trabalho de campo. Estas ofereceram uma visão geral quantitativa das 

três comunidades estudadas, suas características (moradias, estrutura das famílias, criação de 

animais domésticos etc.) e moradores. Os resultados foram também avaliados desde uma 

perspectiva comparativa, investigando os padrões de semelhanças e diferenças entre as 

comunidades em termos das mesmas variáveis. Uma abordagem semelhante foi aplicada aos 

dados sobre conhecimentos, atitudes, hábitos e práticas (CAP); neste caso, os perfis de 

freqüência de diferentes respostas nas comunidades foram representados graficamente por 

meio de diagramas baseados em análises de correspondência. 

Na segunda fase da etapa exploratória, foram realizadas análises bivariadas com o 

ojetivo de avaliar os efeitos potenciais de diferentes variáveis independentes sobre a variável 

dependente de interesse (infestação). Os efeitos de variáveis independentes categóricas foram 

avaliados usando tabelas de contingência e testes de chi-quadrado; o teste exato de Fisher foi 

usado para tabelas 2x2 (quando as variáveis independente e dependente foram descritas por 

duas categorias). Variáveis independentes contínuas foram analisadas usando testes não 

paramétricos (Wilcoxon para dois níveis de resposta, Kruskal-Wallis para respostas com >2 

níveis). Análises de regressão logística bivariada foram também aplicados em diversos 

momentos; nestes casos, o efeito da variável independente foi avaliado mediante testes de 

razão de verossimilhança (RV). O valor de alfa foi fixado em 0,05 para todas estas análises 

exploratórias. Todos os cálculos foram realizados utilizando o programa JMP 4.2.0 (SAS 

Institute, Cary, NC, USA). 
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Finalmente, na etapa inferencial, avaliamos os efeitos combinados de grupos 

selecionados de covariáveis sobre as probabilidades de infestação (medida de formas 

diferentes para diferentes análises). A abordagem escolhida foi a de construir modelos (e 

conjuntos de modelos) de regressão logística multivariada e analisar seu desempenho de 

forma comparativa. Cada modelo/conjunto de modelos examinou questões específicas sobre 

as características (estruturais e bióticas) dos habitats artificiais que podem favorecer a 

infestação e colonização dos mesmos por T. maculata. Os procedimentos analíticos e as 

fórmulas utilizadas seguem Burnham & Anderson (2004); este trabalho não será citado no 

texto para cada uma das etapas, mas foi a referência fundamental em todas elas. 

O procedimento analítico geral começou pela avaliação do ajuste de cada modelo aos 

dados observados por comparação dos valores de -log-verossimilhança; valores menores 

indicam melhor ajuste, e podem ser avaliados comparativamente no processo de escolha de 

modelos ‘melhores’. Em segundo lugar, foram calculados e avaliados os valores do Critério 

de Informação de Akaike (AIC) para cada modelo; o AIC deriva da teoria da informação e 

incorpora, além dos valores de -log-verossimilhança, um termo que penaliza modelos com 

maior número de parâmetros (Burnham & Anderson, 2004). Para um modelo gi com K 

parâmetros e valor de log-verossimilhança = LV, o valor do AIC é 

AICi = -2LV + 2K. 

Valores menores de AIC sinalizam um maior poder explanatório do modelo em relação 

aos valores observados; o modelo com menor valor de AIC (gmin) é o que tem melhor ajuste 

aos dados. Para interpretar estes valores num marco comparativo, eles devem ser 

padronizados em relação a gmin; assim, por exemplo, a variação do valor de AIC para o 

modelo gi é ∆i = AICi - AICmin, de forma que o melhor modelo do conjunto tem ∆ = 1 e, o 

resto, valores positivos. Em termos mais estritos, os valores de ∆AIC são estimativas (para 

amostras grandes e modelos “adequados” – no nosso caso, modelos biologicamente bem 
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informados) da perda relativa de informação que deriva da escolha de um modelo 

determinado (gi) para explicar os dados observados em relação à informação que seria obtida 

escolhendo o modelo com melhor ajuste (gmin). Os valores de AIC são sensíveis ao tamanho 

da amostra; é recomendado, portanto, incorporar uma correção para amostras pequenas em 

relação à complexidade (número de parámetros, K) dos modelos utilizados 

(aproximadamente, N deve ser >40K para o modelo com maior número de parâmetros); o 

valor do AIC corrigido (AICc) é dado pela expressão (Burnham & Anderson 2004, p.270): 

AICc = -2LV + 2K + [(2K (K+1))/(N - K - 1)]. 

Os valores de variação do AICc (∆AICc) são calculados da mesma forma descrita 

acima para ∆AIC. 

Utilizando os valores de AIC (e AICc), é possível estimar a verossimilhança (V) de 

cada modelo dadas as observações (V/d nas tabelas de Resultados): 

V/d = V(gidados) = exp(-∆i/2) 

e, conseqüentemente, a verossimilhança relativa (chamada “razão de evidência”, RE) do 

modelo gi em relação ao modelo gj: 

REi,j = V(gidados)/V(gjdados). 

Finalmente, os valores de verossimilhança de cada modelo dadas as observações foram 

normalizados mediante o cálculo dos chamados “pesos de Akaike” (que denominaremos Aw); 

para um conjunto de R modelos, o valor de Aw do modelo gi é dado pela expressão: 

Awi = [exp(-∆i/2)]/[∑ =

R

r 1
exp(-∆r/2)] 

Os pesos de Akaike são interpretados como o “peso da evidência” em favor da hipótese 

de que o modelo em questão (gi) é de fato o “melhor” do conjunto para explicar os dados 

observados (a escolha deste modelo significa uma perda menor de informação). Nos 

resultados que apresentamos, os valores de Aw foram calculados usando o AICc de cada 

modelo como base. 



 30 

A contribuição de cada covariável ao ajuste de cada modelo aos dados foi avaliada, 

inicialmente, por meio de testes de razão de verossimilhança, equivalentes a testar a hipótese 

nula de que o coeficiente do termo correspondente é zero. Contudo, é possível realizar 

inferências sobre a importância de diferentes covariáveis utilizando a informação contida no 

conjunto de modelos (e não unicamente no “melhor” modelo). Nossa aproximação a esta 

avaliação multi-modelo foi, neste trabalho, qualitativa; o peso relativo da covariável no 

conjunto de modelos foi considerado maior quando a mesma aparece na maioria de modelos 

com valores baixos de AIC (ou AICc) e/ou quando sua inclusão produz variações importantes 

de ajuste (diminui consideravelmente os valores de ∆AIC ou ∆AICc); em geral, variações de 

~2 em ∆AIC ou ∆AICc foram consideradas “importantes” (Burnham & Anderson 2004). 

Os processos de seleção de covariáveis e desenho dos conjuntos de modelos para cada 

uma das questões avaliadas (i.e., para a modelagem de cada uma das variáveis dependentes) é 

descrito na parte correspondente da seção de Resultados para facilitar a compreensão da 

lógica envolvida. Em alguns casos, covariáveis adicionais consideradas de interesse (por 

exemplo, covariáveis com padrões inesperados de relação com as probabilidades de 

infestação/colonização) foram incluídas a posteriori nos modelos mais satisfatórios com o 

objetivo de explorar seus efeitos. 

Os modelos de regressão logística foram construídos no software JMP 4.2.0 (SAS 

Institute, Cary, NC, USA); os valores e estatísticas derivadas (log-verossimilhança de cada 

modelo, valores estimados dos parâmetros e seus erros padrão, testes de razão de 

verossimilhança para cada covariável, odds ratios e intervalos de confiança etc.) são 

apresentados em tabelas para modelos selecionados (para os “melhores” modelos de cada 

grupo). Os cálculos dos valores de AIC, AICc e todas as quantidades relacionadas [∆, Aw, 

V(gidados) etc.] foram realizados em planilhas de Microsoft Excel 2003 (Microsoft Co.). 
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Finalmente, a forma logit dos melhores modelos de regressão logística foi usada para 

derivar gráficos mostrando os efeitos da variação dos valores de covariáveis chave (por 

exemplo, aquelas que poderiam ser incorporadas em ações preventivas) sobre as variáveis 

dependentes (probabilidade de infestação e colonização de UDs por T. maculata); os valores 

foram calculados em Excel 2003 e os gráficos produzidos em JMP 4.2.0. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Análises estatísticas descritivas 
 

Dados de um total de 159 UDs foram incluidos nas análises: Uiramutã, 68 UDs; Serra 

da Moça, 57 UDs; e Serra Tepequém, 34 UDs. Seis escolas e postos de saúde foram também 

investigados mas não incluídos nas análises; um posto de saúde (Uiramutã) estava infestado. 

O Uiramutã e a Serra da Moça são pequenas comunidades rurais inseridas em áreas de 

Cerrado, localmente conhecido como Lavrado, nas que predominam a agricultura de 

subsistência e a criação de bovinos, equinos e aves domésticas. Na Serra do Tepequém, a 

paisagem natural (um mosaico de Lavrado e florestas úmidas) foi modificada pela exploração 

de diamantes; atualmente é vista como ponto de alto potencial turístico. A comunidade 

estudada (Amajari) está composta maioritariamente por colonos atraídos pela exploração de 

minerais. 

O número médio de pessoas/UD foi de 5,3±2,9 (mediana = 5; entre 1 e 22); valores 

semelhantes foram registrados na Serra da Moça e no Uiramutã, e menores na Serra 

Tepequém (mediana = 2,5). A proporção de famílias originárias da mesma localidade variou 

de 98% na Serra da Moça a 26% no Uiramutãe 41% na Serra Tepequém. O tempo de 

residência das famílias nas áreas foi registrado para 158 UDs (Tabela 2). 
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Tabela 2. Inquérito domiciliar em Roraima: tempo de residência 

(em anos) de 158 famílias das três áreas estudadas 

Anos Famílias (%) 

1 a 20 81 51,3 

21 a 40 45 28,5 

41 a 60 21 13,3 

61 a 80 10 6,3 

81 ou mais   1 0,6 

Total 158 100 

 

4.1.1. Infestação observada 

 

Indivíduos de T. maculata foram coletados em 44 das 159 casas inspecionadas (taxa de 

infestação = 27,7%). As taxas de infestação foram semelhantes no Uiramutã e na Serra da 

Moça; os valores registrados na Serra Tepequém foram significativemente menores  (χ2 = 

12,96; 2 gl [graus de liberdade]; P = 0,0015) (Tabela 3). Foram coletados indivíduos no 

interior de 14 casas (31,8%); em oito delas (18,2%) somente foram detectados triatomíneos no 

intradomicílio. Colônias peridomésticas foram encontradas em 28 casas (63,6% das UDs 

infestadas), todas elas em estruturas relacionadas com a criação de galinhas (galinheiros ou 

ninhos).  

Tabela 3. Infestação doméstica/peridoméstica por T. maculata em três áreas do Estado de Roraima: 

índices entomológicos 

Áreas 
Índices entomológicos 

Uiramutã Serra  da Moça Serra Tepequém 
Total 

UDs investigadas/infestadas (%) 68/24 (35,3) 57/18 (31,6) 34/2 (5,9) 159/44 (27,7) 

UDs infestadas/colonizadas (%) 24/22 (91,7) 18/18 (100) 2/1 (50) 44/41 (93,2) 

Número de insetos coletados 480 1.456 5 1.941 

Densidade 7,1 25,5 0,15 12,2 

Aglomeração 20 80,9 2,5 44,1 
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4.1.2. Vetores 

 

Uma pequena coleção de espécimes adultos e ninfas de Triatoma maculata, Rhodnius 

robustus e Panstrongylus geniculatus alfinetados foi apresentada a cada morador 

entrevistado; perguntamos se reconheciam T. maculata entre as outras espécies. Um grande 

percentual de moradores reconheceu T. maculata; as proporções foram maiores no Uiramutã e 

na Serra da Moça do que na Serra Tepequém. P. geniculatus foi reconhecido em 3,2% 

respostas válidas, e Rhodnius robutus em 7,7%; o percentual foi maior para as duas espécies 

na Serra Tepequém (Tabelas 4 e 5 e Figuras 3-5). 

 
 

Tabela 4. Levantamento entomológico: percentual de pessoas que reconheceram Triatoma maculata 

em três áreas do Estado de Roraima 

Geral Uiramutã Serra da Moça Serra Tepequém 
Reconhece T. maculata? 

N (%) N (%) N (%) N (%) 

Sim 115 74,2 60 92,3 51 91,1 4 11,8 

Não 40 25,81 5 7,69 5 8,93 30 88,24 

Total 155 100 65 100 56 100 34 100 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Levantamento entomológico: representação gráfica do percentual de pessoas que 

reconheceram Triatoma maculata em três áreas do Estado de Roraima 
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Tabela 5. Levantamento entomológico: percentual de pessoas que reconheceram outras espécies 

de triatomíneos (Rhodnius robustus e Panstrongylus geniculatus) em três áreas de Roraima 

Geral Uiramutã Serra da Moça Serra Tepequém 
Reconhece outros? 

N (%) N (%) N (%) N (%) 

Sim 15 9,7 1 1,6 0 0 14 41,2 

Não 139 90,3 63 98,4 56 100 20 58,8 

Total  154 100 64 100 56 100 34 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Levantamento entomológico: percentual de respostas afirmativas 

das pessoas que reconheceram Triatoma maculata e outras espécies vetoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Levantamento entomológico: percentual de respostas positivas no 

reconhecimento de Panstrongylus geniculatus e Rhodnius robustus nas três áreas 

 
Perguntados sobre a presença (atual ou no passado) de T. maculata nas UDs, um maior 

percentual de moradores do Uiramutã (78,1%) deu uma resposta afirmativa; estas 

porcentagens foram de 45,6% na Serra da Moça e 17,7% na Serra Tepequém. 
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 De um total de 127 repostas válidas indicando os locais exatos onde os moradores 

viram os vetores, o ambiente intradomiciliar foi mencionado por 26,8% dos moradores, e os 

galinheiros por 38,6%. 

 

4.1.3. Histórico de tratamento das residências com inseticidas 

Os moradores foram questionados sobre o histórico de tratamento das residências com 

inseticidas (tipo de inseticida, método de aplicação e o tempo transcorrido desde a última 

aplicação). Obtivemos um total de 152 respostas válidas; o percentual de casas tratadas com 

inseticidas em cada comunidade é apresentado na Figura 6. 

 

Figura 6. Levantamento entomológico: histórico de tratamento das residências com 

inseticidas (segundo informação proporcionada pelos moradores) nas três áreas de estudo 

Informações confiáveis sobre o tempo transcorrido desde a última aplicação de 

inseticidas foram obtidas para 87 UDs. A mediana foi 24,5 meses (entre 3 e 144): Uiramutã, 

mediana = 9 (3-44); Serra da Moça, mediana = 15 (3-144); e Serra Tepequém, mediana = 28 

(6-144). Esta variável foi categorizada levando em consideração se a última aplicação de 

inseticida foi realizada nos 12 meses anteriores à visita da equipe do projeto (Tabela 6). Na 

maioria dos casos, a aplicação de inseticida foi feita por funcionários das agências municipais 

de saúde. 
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Tabela 6. Levantamento entomológico: percentual de casas tratadas com inseticidas nos 12 meses 

anteriores à visita da equipe do projeto 

Tempo desde a última aplicação Casas % 

< 12 meses 42 48,3 

≥ 12 meses 45 51,7 

Total 87 100 

 

O percentual de casas tratadas nos 12 meses antes do estudo foi maior na Serra 

Tepequém (78,6%) do que na Serra da Moça (52,2%) e no Uiramutã (38%). Foram obtidas 48 

resposta válidas dos moradores sobre o tipo de inseticidad utilizado em suas casas; o mais 

freqüentemente usado foi a Cipermetrina (87,5%); 4,2% dos moradores mencionaram DDT. 

4.1.4. Estrutura das unidades domiciliares (UDs) 

 

Definimos Unidade Domiciliar (UD) como o conjunto da residência em si (casa ou 

moradia) e de todos os anexos (galinheiros, chiqueiros, currais etc.) presentes nas áreas ao 

redor das mesmas (peridomicílio ou área peridoméstica). 

Dados sobre o tempo de construção das moradias foram registrados para 153 UDs. A 

média geral foi de 11,4±11,8 anos (mediana = 8 [entre 1 e 84 anos]); os valores foram 

comparáveis nas três comunidades: Uiramutã, mediana = 6 (1-30); Serra da Moça, mediana = 

10 (1-58); e Serra Tepequém, mediana = 8 (1-84). 

Quase metade das casas (44,7%) tiveram paredes construídas com barro amassado entre 

varas (uma combinação conhecida como ‘pau-a-pique’ ou ‘taipa’); 36,5% foram de blocos de 

barro secos ao sol (adobe), 7,6% tijolos de barro cozido e 11,95% de madeira. Foi observada 

uma casa sem paredes e outra construída apenas com varas. 

Assim, 82,4% (131 de 159) das casas tiveram paredes cuja matéria prima principal era 

o barro; este tipo de moradia foi registrado com mais freqüência no Uiramutã (100%) e na 

Serra da Moça (93%) do que na Serra Tepequém 29,4%. Definimos, para análises posteriores, 
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uma variável descrevendo as UDs com casas construídas com paredes de barro (adobe ou 

taipa) e cujo reboco estava incompleto; das 155 UDs com informação suficiente, 106 (68,4%) 

coincidiram com esta descrição (82,1% no Uiramutã, 79,6% na Serra da Moça e 23,5% na 

Serra Tepequém; esta última porcentagem foi significativamente menor do que as outras: χ2 = 

38,7; 2 gl; P < 0,0001). 

A maioria das habitações visitadas (66%) teve tetos construídos com folhas secas da 

palmeira Mauritia flexuosa (conhecida localmente como buriti e abundante nas florestas 

ciliares do Lavrado); tetos de amianto (23,9%) e zinco (9,4%) foram também observados. A 

utilização de folhas de buriti como principal matéria prima para a cosntrução de tetos foi 

maior no Uiramutã (88,2%), do que na Serra da Moça (75,4%) e na Serra Tepequém (5,9%). 

Na Serra Tepequém observamos maiores frequências de casas com teto de amianto (50%) e 

zinco (41,2%). Os dados estão sumarizados na Tabela 7. 

Tabela 7. Levantamento entomológico: materiais utilizados na cobertura das habitações nas três áreas 

Uiramutã Serra da Moça Serra Tepequém 
Tipo de teto 

Casas (%) Casas (%) Casas (%) 
Total 

Folhas de palmeira 60 88,2 43 75,4 2 5,9 105 

Amianto 7 10,3 14 24,6 17 50,00 38 

Zinco 1 1,5 0 0,00 14 41,2 15 

Outro 0 0,00 0 0,00 1* 2,9 1 

Total 68 100 57 100 34 100 159 

*Casa com cobertura de lona 

 

Todas as casas estavam construídas diretamente sobre o solo, não apresentado espaços 

na interface piso-solo. Cento e dezoito (76,2%) apresentavam piso de barro batido; concreto 

(23,22%) e piso de cerâmica (apenas em uma casa, 0,65%) foram também registrados. 

A grande maioria das casas tinha somente um quarto. Definimos UDs com 

‘aglomeração de pessoas’ como aquelas em que três ou mais pessoas utilizavam o mesmo 

espaço para dormir; este foi o caso de 58,5% das famílias que participaram no estudo. A 
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porcentagem foi maior no Uiramutã (96%) do que na Serra da Moça (38,60%) e na Serra 

Tepequém (17,65%) (χ2 = 83,5; 2 gl; P < 0,0001). 

 

4.1.5. Anexos peridomésticos 

 

Em cento e vinte UDs (75,5% da amostra) foi verificada a existência de anexos 

peridomésticos. A estrutura mais frequente observada nos peridomicílios foram os 

galinheiros, presente em 52, 2% das residências (83 de 159). 

 

4.1.6. Animais domésticos 

 

Registramos informações completas de 158 famílias sobre a presença de animais 

domésticos (mamíferos e aves) na UD. Cento e trinta e quatro (84,8%) destas famílias tinham 

algum animal de criação; não houve diferença significativa entre as áreas. 

Em relação à quantidade de aves domésticas, 111 famílias (69,8%) tinham pelo menos 

uma (principalmente galinhas) no entorno da casa (mediana = 6 aves por UD). Os dados sobre 

presença e abundância de aves domésticas estão sumarizados na Tabela 8. 

 

Tabela 8. Levantamento entomológico: presença e abundância de aves domésticas nas unidades 

domiciliares das três áreas 

Presença* Média DP Mediana Quartis Variação 
Presença de aves 

Sim  Não a b a b a b a b a b 

Uiramutã 41 (60,3) 27 (39,7) 12,1 20 22,8 26,6 4 10 0 – 14,75 5 – 27,5 0 – 150 1 – 150 

Serra da Moça 54 (94,7) 3 (5,3) 20,8 21,9 16 15,6 20 20 6 – 30 9,75 – 30 0 – 60 2 – 60 

Serra Tepequém 16 (47,1) 18 (52,9) 7,3 15,5 11,5 12,4 0 13,5 0 – 13,25 3,75 – 25 0 – 40 1 – 40 

Total 111 (69,8) 48 (30,2) 14,2 20,3 19,1 20 6 15 0 – 21  6 – 30  0 – 150 1 – 150 

*n (%); DP = desvio padrão;  a = dados gerais (todas UDs); b = dados das UDs com aves 

 
 



 39 

Outros animais domésticos (cães, gatos, gado bovino, cavalos e porcos) estavam 

presentes em 141 UDs (91%); os dados estão resumidos na Tabela 9. 

Tabela 9. Levantamento entomológico: presença e abundância de mamíferos domésticos (cães, gatos, 

gado, cavalos, porcos) nas unidades domiciliares em três áreas rurais de Roraima 

Presença* Média DP Mediana Quartil Variação 
Mamíferos domésticos 

Sim  Não a b a b a b a b a b 

Uiramutã 60 (38,7) 5 (3,2) 19,5 5,3 54,6 7,3 2 2 1 – 6 1- 6,75 0 – 40 1 – 40 

Serra da Moça 53 (34,2) 3 (1,9) 11,9 12,6 14,4 14,5 6 7 2 – 16,75 2,5 – 17,5 0 – 68 1 – 68 

Serra Tepequém 28 (18,1) 6 (3,9) 19,5 23,6 54,6 59,5 2 8 1 – 6,5 1 - 8 0 - 266 1 - 266 

Total 141 (91) 14 (9) 10,6 11,7 27,7 28,8 3 3 1-8 1-95 0-266 1-266 

*n (%); DP = desvio padrão;  a = dados gerais (todas UDs); b = dados das UDs com aves 

 

Trinta e sete famílias (24,8%) mantinham animais domésticos dentro das casas, 

principalmente as galinhas durante a época de incubação dos ovos. 

 

4.1.7. Conhecimentos, atitudes e práticas (CAP) sobre a doença de chagas e seus vetores 

 

Com o intúito explorar as representações sociais dos habitantes das comunidades 

estudadas sobre a doença de Chagas e seus vetores, um breve questionário foi elaborado e 

preenchido com ajuda dos moradores entrevistados; além de avaliar as possíveis relações 

entre as representações sociais e os padrões observados de infestação das UDs, pensamos que 

estas informações poderiam ser de interesse na hora de planejar, no futuro, ações de controle e 

vigilância vetorial com participação efetiva da comunidade. Descrevemos a continuação as 

perguntas usadas nesta parte do trabalho e os perfis das respostas obtidas. 

A) Conhecimentos. Perguntamos aos moradores se conheciam ou se ouviram falar 

alguma vez da ‘doença de Chagas’. Menos de metade dos entrevistados (43,95% de 157 

respostas válidas) responderam afirmativamente à questão. Os percentuais por localidade 

foram: Uiramutã, 33,3%; Serra da Moça, 40,4%; e Serra Tepequém, 70,6% (uma proporção 

significativamente maior). 
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A continuação perguntamos se o entrevistado tinha conhecimento sobre a forma em que 

ocorre a transmissão da doença. Obtivemos 50 respostas afirmativas de 155 válidas (32,3%): 

Uiramutã, 21,9%; Serra da Moça, 33,3%; e Serra Tepequém, 50%. 

Questões sobre os vetores foram feitas perguntando se os moradores reconheciam os 

insetos (adultos e ninfas) apresentados em uma pequena coleção de triatomíneos secos e 

alfinetados. Os resultados estão disponíveis nas Tabelas 10 e 11. 

 

Tabela 10. Estudo sobre Conhecimento, Atitude e Práticas: reconhecimento de triatomíneos adultos 

Geral Uiramutã Serra da Moça Serra Tepequém 
Reconhece vetores adultos? 

N (%) N (%) N (%) N (%) 

Sim 119 76,28 54 83,08 52 91,23 13 38,24 

Não 37 23,72 11 16,92 5 8,77 21 61,76 

Total 156 100 55 100 57 100 34 100 

 

Tabela 11. Estudo sobre Conhecimento, Atitude e Práticas: reconhecimento de triatomíneos imaturos 

Geral Uiramutã Serra da Moça Serra Tepequém 
Reconhece vetores imaturos? 

N (%) N (%) N (%) N (%) 

Sim 57 33,77 43 66,15 14 25 0 0,00 

Não 98 63,23 22 33,85 42 75 34 100 

Total 155 100 65 100 56 100 34 100 

 

A continuação perguntamos se os triatomíneos causavam algum incômodo, sem 

mencionar doenças, para tentar avaliar, de uma forma geral, o nível de conhecimentos das 

pessoas sobre os vetores. No geral, um percentual baixo de respostas afirmativas foi 

registrado (39,4%). Ao comparar as áreas, respostas afirmativas foram mais freqüentemente 

registradas no Uiramutã (54,7%) do que na Serra da Moça (40,4%) e na Serra Tepequém 

(8,8%). 

Perguntamos aos entrevistados se eles sabiam da possibilidade dos insetos transmitirem 

alguma doença. No geral, 43% das respostas indicaram que os triatomíneos podem ocasionar 

doenças, sem diferenças significativas entre as áreas. Aos entrevistados que afirmaram que os 



 41 

triatomíneos podem transmitir alguma doença, perguntamos se saberiam dizer qual. 

Cinquenta e três entrevistados 33,33% mencionaram a doença de Chagas, e alguns 

mencionaram aspectos clínicos da mesma (em especial ‘coração grande’). A maioria associou 

os triatomíneos a outras doenças, em particular leishmanioses (‘calazar’ e ‘ferida brava’). 

Sobre os hábitos de alimentação dos triatomíneos, os percentuais de respostas corretas 

foram maiores no Uiramutã (70,6%) e na Serra da Moça (61,4%) do que na Serra Tepequém 

(20,6%). 

B) Atitudes. Nesta parte do trabalho tentamos registrar uma avaliação inteligível dos 

sentimentos ou opiniões que a presença de triatomíneos nas UDs geram nos moradores. 

Classificamos as respostas em quatro categorias: ‘indiferente’, ‘pouco incomodado’, ‘muito 

incomodado’ e ‘intolerável’. No geral, a maioria os moradores considerou intolerável a 

presença de triatomíneos dentro (72,7%) e ao redor de suas casas (73,7%) (Tabela 12). Na 

Serra da Moça, o percentual de pessoas nesta categoria foi maior, tanto para o intradomicílio 

(82,5%), quanto para o peridomicílio (86%). Os padrões de respostas foram apresentados 

graficamente usando análises de correspondência (Figura 7). 

 

Tabela 12. Estudo sobre Conhecimento, Atitude e Práticas: tolerância dos habitantes quanto à presença 

de triatomíneos dentro e ao redor dos domicílios em três áreas do estado de Roraima 

Geral Uiramutã Serra da Moça Serra Tepequém 
Atitudes: vetores no domicílio 

N (%) N (%) N (%) N (%) 

Indiferente 10 6,49 5 7,94 0 0 5 14,71 

Pouco incômodo 16 10,39 6 9,52 2 3,51 8 23,53 

Muito incômodo 16 10,39 8 12,7 8 14,04 0 0 

Intolerável 112 72,73 44 69,84 47 82,46 21 61,76 

Total 154 100 63 100 57 100 34 100 

Geral Uiramutã Serra da Moça Serra Tepequém 
Atitudes: vetores no peridomicílio 

N (%) N (%) N (%) N (%) 

Indiferente 20 12,82 11 16,92 4 7,02 5 14,71 

Pouco incômodo 13 8,33 5 7,69 1 1,75 7 20,59 

Muito incômodo 8 5,13 4 6,15 3 5,26 1 2,94 

Intolerável 115 73,72 45 69,23 49 85,96 21 61,76 

Total 156 100 65 100 57 100 34 100 
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Figura 7. Estudo sobre Conhecimento, Atitude e Práticas: atitudes dos moradores quanto à presença de 

triatomíneos no intradomicílio (A) e peridomícílio (B)  

 

C) Práticas. Perguntamos aos moradores se praticavam algum tipo de intervenção 

específica contra os triatomíneos, incluindo a aplicação de inseticidas. As respostas obtidas 

foram categorizadas em quatro grupos: (i) nenhuma ação, (ii) mata triatomíneos individuais 

quando os vê, (iii) pratica ações periódicas destinadas a eliminar os vetores e (iv) aplica 

inseticidas. Registramos 156 respostas válidas; 137 (87,8%) foram afirmativas. Os percentuais 

de respostas afirmativas em cada área estão sumarizados na Tabela 13. 

Tabela 13. Estudo sobre Conhecimento, Atitude e Práticas: execução de práticas anti-vetoriais pelos 

moradores em três áreas de Roraima 

Uiramutã Serra da Moça Serra Tepequém 
Ação contra os vetores 

N (%) N (%) N (%) 

Sim 60 92,31 57 100 20 58,82 

Não 5 7,69 0 0 14 41,18 

Total 65 100 57 100 34 100 

 

A ação anti-vetorial mais freqüentemente mencionada pelos moradores foi a de matar 

triatomíneos individuais quando os detectados (84%); 2,6% afirmaram praticar algum tipo de 

ação periódica, e apenas 2,6% aplicam inseticida nas casas quando a infestação é alta; 12,2% 

se declararam indiferentes à presença dos insetos nas residências e não praticam ação anti-

vetorial alguma. O percentual de moradores neste último grupo foi maior na Serra Tepequém 

(Tabela 14). 
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Tabela 14. Estudo sobre Conhecimento, Atitude e Práticas: práticas anti-vetoriais executadas pelos 

moradores em três áreas de Roraima 

Geral Uiramutã Serra da Moça Serra Tepequém 
Práticas anti-vetoriais 

N (%) N (%) N (%) N (%) 

Nenhuma 19 12,18 5 7,69 0 0 14 41,18 

Mata quando vê 131 83,97 59 90,77 56 98,25 16 47,06 

Ação periódica 4 2,56 1 1,54 1 1,75 2 5,88 

Aplica inseticida 2 1,28 0 0 0 0 2 5,88 

Total 156 100 65 100 57 100 34 100 

 

Os moradores foram questionados sobre a presença de animais domésticos no interior 

das casas. Os dados de 149 residências foram registrados; no geral, 37 famílias (24,8%) 

mantinham algum animal doméstico dentro de casa. Não houve diferenças significativas entre 

as áreas: Uiramutã, 32,4% (12 de 58); Serra da Moça, 48,7% (18 de 57); e Serra Tepequém, 

18,9% (7 de 34). 

Os moradores foram questionados sobre a presença de animais domésticos no interior 

das casas. Os dados de 149 residências foram registrados; no geral, 37 famílias (24,8%) 

mantinham algum animal doméstico dentro de casa. Não houve diferenças significativas entre 

as áreas. 

Finalmente, os hábitos de limpeza doméstica foram incluídos no levantamento; em 

particular, perguntamos se os moradores limpavam (e com que freqüência) as estruturas 

utilizadas pelos animais (currais, chiqueiros e principalmente galinheiros). As respostas estão 

sumarizadas na Tabela 15.  
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Tabela 15. Estudo sobre Conhecimento, Atitude e Práticas: práticas. Higiene doméstica: limpeza dos 

locais destinados aos animais domésticos 

Geral Uiramutã Serra da Moça Serra Tepequém 
Limpa o local dos animais? 

N (%) N (%) N (%) N (%) 

Sim 55 40,74 8 18,18 42 73,68 5 14,71 

Não 80 59,26 36 81,82 15 26,32 29 85,29 

Total 135 100 49 100 57 100 34 100 

Geral Uiramutã Serra da Moça Serra Tepequém 
Com que freqüência? 

N (%) n (%) N (%) N (%) 

Freqüentemente 39 30,71 9 23,08 26 48,15 4 11,76 

Raramente/nunca 88 69,29 30 76,92 28 51,85 30 88,24 

Total 127 100 39 100 54 100 34 100 

 

4.2. Análises bivariadas  

 

Apresentamos nesta seção os resultados de análises bivariadas exploratórias. 

Examinamos, de forma geral, a hipótese nula de que os padrões de infestação e colonização 

das UDs são independentes das características das mesmas registradas durante os inquéritos 

entomológicos. Os resultados destas análises não foram interpretados como evidência prima 

facie para aceitar ou rejeitar a hipótese nula; em vez disso, tentamos avaliar de forma genêrica 

o teor das relações entre algumas destas variáveis e os perfis de infestação e colonização das 

UDs por T. maculata. 

 

4.2.1. Materiais de construção dos domicílios 

Comparamos as taxas de infestação em UDs com casas construídas principalmente com 

barro (adobe ou taipa) e em UDs com casas construídas com outros materiais (tijolo ou 

madeira); a diferença (30,5% vs. 14,3% infestadas, respectivamente) foi marginalmente não 

significativa (χ2 = 3,387; 1 gl; P = 0,066). Perguntamos-nos, a continuação, se o acabado das 

paredes de barro (reboco), que elimina as frestas que podem servir de refúgio para os 
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triatomíneos, teria um efeito mais marcado e definimos uma variável categórica descrevendo 

as UDs com casas de barro com reboco incompleto. 

A tabela 16 mostra os resultados desta comparação. 

 
Tabela 16. Perfis de infestação de unidades domiciliares com diferentes tipos de casas (em relação 

com os materiais de construção usados nas paredes) em três áreas rurais de Roraima 

Infestação 
Tipo de paredes 

Infestadas Não infestadas 

Barro com reboco incompleto 36 (34%) 70 (66%) 

Outras 7 (14,3%) 42 (85,7%) 

Estatísticas Teste exato de Fisher: P = 0,0121; odds ratio = 3,1 (CI95% 1,3-8,1) 

 

Não observamos diferenças significativas nas taxas de infestação de UDs com casas 

cobertas com diferentes tipos de materiais; a presença de tetos de folhas de palmeira, 

considerados um fator de risco para a infestação de domicílios por diversas espécies de 

triatomíneos, não teve efeito significativo nas análises (teste exato de Fisher: P = 0,575). 

Resultados semelhantes foram obtidos ao comparar casas com solo de terra batida. 

Anexos peridomiciliares (chiqueiros, currais, galinheiros, casas de farinha) foram 

encontrados em 74,8% das residências (119 de 159). Entretanto, apenas os galinheiros tiveram 

uma influência significativa nas probabilidades de infestação da UD (teste exato de Fisher: P 

= 0,0047; odds ratio = 2,9 [CI95% = 1,4-6,3]). 
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4.2.2. Estrutura familiar 

O efeito da quantidade de pessoas em cada UD contra a variável infestação foi avaliado 

usando o logaritmo natural do número de habitantes de cada UD como variável independente 

em uma regressão logística; os resultados sugerem uma correlação positiva, mas muito débil, 

entre as duas variáveis. Obtivemos resultados semelhantes ao comparar UDs nas quais três ou 

mais pessoas compartilham o mesmo dormitório com os demais cômodos (32,3% vs. 21,2% 

infestadas, respectivamente; teste exato de Fisher: P = 0,15). 

 

4.2.3. Histórico de tratamento da UD com inseticidas 

Comparamos os perfis de infestação em UDs cujos moradores relataram atividades de 

borrifação (98 DUs) e em UDs não borrifadas. As análises sugeriram uma ausência quase 

total de efeito observável (χ2 = 0,54; 1 gl; P = 0,4636), com um ligeiro aumento das 

probabilidades de infestação associado à aplicação de inseticidas. Um padrão comparável, 

mas sugerindo um efeito levemente negativo, foi revelado pela análise de UDs nas quais a 

aplicação de inseticidas tinha acontecido nos 12 meses anteriores à visita de nossa equipe (χ2 

= 0,14; 1 gl; P = 0,71). 

 

4.2.4. Animais domésticos 

A presença de animais domésticos (aves, porcos, gado, cavalos, cães, gatos, etc.) nas 

UDs foi registrada diretamente ou através dos relatos das pessoas entrevistadas (presença de 

roedores e marsupiais). A presença de galinhas (teste de Fisher: P = 0,0006) e de roedores 

(teste de Fisher: P = 0,0024) estiveram associadas com aumentos significativos das 

probabilidades de infestação das UDs. 

A avaliação do efeito do número de galinhas mantidas em cada UD (como ln[1 + 

número de galinhas]) sobre as probabilidades de infestação indicou que as galinhas 
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constituem, provavelmente, o principal fator favorecedor de infestação 

doméstica/peridoméstica por T. maculata nas áreas de estudo (teste de razão de 

verossimilhança: χ2 = 16,05; 1 gl; P < 0,0001) (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Análise univariadas: probabilidade observada de infestação de 

unidades domiciliares (UDs) por Triatoma maculata em áreas rurais de 

Roraima em relação com o número de galinhas mantidas em cada UD 

 

4.3. Modelagem de regressão logística: análises conjuntas 

 

As análises apresentadas nesta seção querem ser uma contribuição para o 

esclarecimento de alguns aspectos ecológicos chave das populações sinantrópicas de T. 

maculata em áreas rurais de Roraima. A consideração detalhada das relações entre 

características (estruturais, bióticas e de manejo) das UDs estudadas e as probabilidades de 

infestação teve o objetivo de delinear um quadro geral sobre as principais preferências 
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ecológicas da espécie, fornecendo hipóteses explícitas (e testáveis) acerca dos processos de 

invasão, infestação e colonização de unidades domiciliares por este vetor. 

O procedimento analítico geral foi descrito na seção Materiais e Métodos deste 

trabalho; oferecemos aqui alguns detalhes adicionais sobre a definição das questões analisadas 

em cada esforço de modelagem, sobre os procedimentos de seleção de covariáveis e sobre o 

processo de construção dos conjuntos de modelos. 

 

4.3.1. Infestação de Unidades Domiciliares (UDs) por Triatoma maculata 

 

O primeiro esforço de modelagem representa uma tentativa de esclarecer quais 

características do ambiente da UD podem aumentar as probabilidades de infestação por T. 

maculata. A variável dependente foi, portanto, ‘infestação’ (presença de vetores ou sinais da 

sua presença – exúvias, ovos/exocórions ou marcas fecais identificáveis – na UD). Três 

categorias principais de traços/eventos capazes de influenciar a probabilidade de infestação 

(ou, em outras palavras, capazes de modular as populações do vetor nas UDs) foram 

identificadas: traços estruturais (fornecendo um substrato físico favorável, em termos de 

refúgios apropriados, para as populações de T. maculata), disponibilidade de recursos 

alimentares (animais vertebrados), e ações de controle praticadas na UD (destinadas, por 

definição, a aumentar a mortalidade dos vetores). Nos modelos, cada uma destas categorias 

foi descrita por uma série de variáveis medidas durante o trabalho de campo. Os resultados 

das análises bivariadas exploratórias forneceram o critério principal para a seleção destas 

covariáveis; contudo, a inclusão de variáveis sem efeito significativo foi considerada de 

interesse em casos específicos. 

Inicialmente, o efeito de cada um dos grupos de covariáveis (descrevendo estrutura, 

recursos, e ações de controle) foi avaliado separadamente. Assim, foram gerados modelos 
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quantificando a probabilidade de infestação em DUs com estrutura diferente, com diferente 

disponibilidade de recursos, e com diferente pressão de controle sobre as populações de 

vetores. Os resultados da modelagem de cada um destes traços foram integrados na definição 

de um conjunto de modelos ‘gerais’ com o objetivo de avaliar o efeito combinado das 

características da UD capazes de modular a probabilidade de infestação. O modelo geral mais 

satisfatório (com melhor ajuste aos dados e, ao mesmo tempo, incorporando todas as 

covariáveis consideradas de interesse biológico) foi utilizado para predizer as variações 

esperadas na probabilidade de infestação em UDs com diferentes características. Em alguns 

casos, covariáveis com padrões inesperados de relação com as probabilidades de infestação 

(mas não incluídas na modelagem como descrita até aqui) foram incluídas a posteriori no 

modelo mais satisfatório com o objetivo de explorar seus efeitos de forma detalhada (Tabela 

17). 

Tabela 17. Modelagem da infestação de unidades domiciliares por Triatoma maculata em áreas rurais 

do estado de Roraima: traços/eventos de interesse, covariáveis candidatas, efeito esperado de cada uma 

delas na probabilidade de infestação e resultados de testes bivariados 

Traço/evento Variável Efeito esperado Testes univariados 

Paredes de barro com reboco incompleto Aumento TEF P = 0,012 (↑) 

Presença de galinheiro Aumento TEF P = 0,0047 (↑) 

Cerca de lenho com casca Aumento TEF P = 0,1894 (↑) 

Estrutura 

Teto de folhas de palmeira Aumento TEF P = 0,575 (↑) 

Número de galinhas (log) Aumento χ 2 = 16,05, P < 0,0001 (↑) 

≥3 pessoas/dormitório Aumento TEF P = 0,151 (↑) 

Recursos 

Presença (relatada) de roedores Aumento TEF P = 0,0024 (↑) 

Aplicação recente (<1 ano) de inseticidas Diminuição TEF P = 0,84 (↓) 

Aplicação de inseticidas Diminuição TEF P = 0,57 (↑) 

Ações de controle 

Práticas anti-vetoriais Diminuição TEF P = 0,279 (↑) 

TEF = teste exato de Fisher; valores de χ 2 derivados de análise de regressão logística bivariada; as setas indicam o signo do 
efeito observado (positivo, ↑; negativo, ↓); notar o efeito aparentemente positivo das duas últimas covariáveis 
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4.3.2. Infestação e traços estruturais 

 

Definimos um primeiro conjunto de modelos descrevendo as relações entre a 

probabilidade de infestação e quatro covariáveis descritoras da estrutura das UDs. Duas delas 

descrevem a estrutura da própria casa: paredes de barro com reboco incompleto (que 

fornecem esconderijos abundantes aos vetores) e teto construído com folhas secas de palmeira 

(Mauritia flexuosa na grande maioria dos casos), que também podem ser usados pelos 

triatomíneos para premanecer ocultos durante o dia. As outras duas covariáveis descrevem a 

estrutura das áreas peridomésticas: presença de galinheiro e de cerca de lenho com casca na 

UD (que podem representar o primeiro lugar de estabelecimento de vetores adultos chegados 

do meio circundante). A tabela 18 mostra os resultados obtidos ao comparar sete modelos 

com diferentes combinações destas “covariáveis de estrutura”. 

Tabela 18. Modelos de infestação doméstica/peridoméstica por Triatoma maculata em áreas rurais do 

estado de Roraima em relação com traços estruturais das unidades domiciliares. Os modelos foram 

ordenados segundo o ajuste de cada um aos dados observados (maior→menor) usando os valores do 

Critério de Informação de Akaike corrigido para o tamanho da amostra 

N Modelo -LV K AICc ∆AICc V/d Aw 

155 Barro1+Casca3+Galinheiro2 83,415917 4 174,991834 0 1 0,427845962 

155 Barro1+Galinheiro2 84,616554 3 175,3125782 0,320744199 0,851826766 0,364450642 

155 Barro1+Palha4+Casca3+Galinheiro2 83,415149 5 177,0987544 2,106920376 0,348728991 0,149202291 

155 Barro 88,018895 2 180,0641058 5,072271789 0,079171737 0,033873308 

155 Barro1+Palha2 87,921368 3 181,9222062 6,930372199 0,031267186 0,013377539 

159 Galinheiro 89,619398 2 183,264437 8,272603026 0,015981851 0,00683777 

159 Casca2+Galinheiro1 89,031532 3 184,1404834 9,148649355 0,010313262 0,004412487 

N = tamanho da amostra (as variações derivam da presença de dados perdidos para algumas variáveis); -LV = -log-verossimilhança; 
K = número de parâmetros; AICc = Critério de Informação de Akaike corrigido para o tamanho amostral; ∆AICc = variação do 
AICc em relação ao melhor modelo; V/d = verossimilhança condicional (dadas as observaçãoes); Aw = pesos de Akaike 
Barro = paredes de barro com reboco incompleto; Palha = teto construído com folhas secas de palmeira; Casca = presença de cerca 
de lenho com casca no peridomicílio; Galinheiro = presença de galinheiro no peridomicílio; os números sobrescritos junto a cada 
covariável indicam seu peso relativo no modelo (segundo testes de razão de verossimilhança) 

 

Estes resultados sugerem que a estrutura das paredes (barro sem reboco completo) e a 

presença de galinheiros no peridomicílio são elementos estruturais importantes que favorecem 

a infestação de UDs por T. maculata; os possíveis efeitos da presença de cercas de lenho com 

casca, aparentemente pequenos, devem ser investigados com mais detalhe. Finalmente, os 
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dados sugerem que os tetos de folha de palmeira não constituem um elemento estrutural 

importante para as populações de T. maculata nas áreas de estudo. O melhor modelo (AICc = 

174,991834) descrevendo as relações entre traços estruturais das UDs e a probabilidade de 

infestação por T. maculata é apresentado em detalhe na Tabela 19. 

 

Tabela 19. Modelo de regressão logística multivariada descrevendo os efeitos de traços estruturais da 

unidade domiciliar na probabilidade de infestação por Triatoma maculata em três áreas rurais do 

estado de Roraima: estimativa dos parâmetros, testes de razão de verossimilhança, razões de odds para 

cada covariável e teste do modelo completo 

Termo P (EP) P χ2 (P) RV χ 2 (P) OR (IC) 

Valor de interceptação -1,24 (0,24) 26,3 (<0,0001) - - 

Paredes de barro com reboco incompleto 0,63 (0,24) 6,8 (0,009) 7,88 (0,005) 3,55 (1,4-9,9) 

Presença de galinheiro 0,48 (0,2) 5,87 (0,015) 6,17 (0,013) 2,59 (1,2-5,75) 

Cerca de lenho com casca 0,32 (0,2) 2,4 (0,12) 2,4 (0,12) 1,89 (0,85-4,2) 

Teste do modelo completo: diferença de -LV (modelo nulo-modelo completo) = 8,11; χ 2 = 16,2; 3 gl; P = 0,001 

P = estimativa do parâmetro; EP = erro padrão; χ2 = chi-quadrado; P = probabilidade de significância estatística; RV = teste de razão de 
verossimilhança; OR = razão de odds; CI = intervalo de confiança de 95%; -LV = -log-verossimilhança; gl = graus de liberdade 

 

4.3.3. Infestação e disponibilidade de recursos 

 

A disponibilidade de fontes de alimento é um dos principais fatores bióticos 

potencialmente relacionados com a infestação de estruturas domésticas-peridomésticas por 

triatomíneos. Exploramos, à continuação, os efeitos da presença e número de três grupos de 

vertebrados (humanos, aves e roedores) na probabilidade de infestação de cada DU na nossa 

amostra. Os modelos incluiram combinações de três covariáveis: uma descrevendo 

diretamente o número de galinhas presentes em cada UD [valores transformados: x’ = ln (x 

+1)] e as outras representando aproximações, respectivamente, à presença de roedores na UD 

(segundo o relato dos moradores entrevistados durante o trabalho de campo) e à 

disponibilidade de sangue humano para os vetores (uma variável categórica que define UDs 

onde ≥3 pessoas compartilhavam o mesmo espaço durante a noite [≥3 pessoas/dormitório]). A 

Tabela 20 mostra os modelos de infestação/recursos e seu desempenho relativo. 
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Tabela 20. Modelos de infestação doméstica/peridoméstica por Triatoma maculata em áreas rurais do 

estado de Roraima em relação com a disponibilidade de recursos alimentares nas unidades 

domiciliares. Os modelos foram ordenados segundo o ajuste de cada um aos dados observados 

(maior→menor) usando os valores do Critério de Informação de Akaike corrigido para o tamanho da 

amostra 

N Modelo -LV K AICc ∆AICc V/d Aw 

159 Galinhas 1+Roedores3+Pessoas2 80,915347 4 169,9865382 0 1 0,634621497 

159 Galinhas1+Pessoas2 83,2719 3 172,6212194 2,634681199 0,267846667 0,169981253 

159 Galinhas 1+Roedores2 83,380952 3 172,8393234 2,852785199 0,240173764 0,152419434 

159 Galinhas 85,759514 2 175,544669 5,55813087 0,062096514 0,039407782 

159 Roedores 88,85046 2 181,726561 11,74002287 0,002822841 0,001791436 

159 Roedores1+Pessoas2 87,856136 3 181,7896914 11,8031532 0,002735129 0,001735772 

159 Pessoas 92,584081 2 189,193803 19,20726487 0,000067483 0,000042826 

N = tamanho da amostra; -LV = -log-verossimilhança; K = número de parâmetros; AICc = Critério de Informação de Akaike  
corrigido para o tamanho amostral; ∆AICc = variação do AICc em relação ao melhor modelo; V/d = verossimilhança condicional  
(dadas as observaçãoes); Aw = pesos de Akaike 
Galinhas = ln(número de galinhas na unidade domiciliar); Roedores = presença relatada de roedores na unidade domiciliar; Pessoas  
= ≥3 pessoas/dormitório; os números sobrescritos junto a cada covariável indicam seu peso relativo no modelo (segundo testes de  
razão de verossimilhança) 

 

Estes resultados sugerem que, sendo as aves domésticas (representadas pelo número de 

galinhas) a principal fonte de recursos alimentares usada pelas populações sinantrópicas de T. 

maculata nas comunidades estudadas, os vetores se beneficiam da presença adicional de 

outras fontes de alimento (humanos e roedores); a possibilidade de que os cães sejam 

utilizados esporadicamente como fonte de sangue foi explorada incluindo (a posteriori) a 

covariável que descreve sua presença no melhor modelo; os resultados sugerem que esta 

possibilidade existe (AICc = 171,4662559; ∆AICc = 1,479717753; Aw = 0,232439844), mas 

o teste de razão de verossimilhança indica que o peso relativo desta covariável no ajuste do 

modelo aos dados é muito pequeno (χ2 = 0,63; 1 gl; P = 0,429). Outros mamíferos (porcos, 

gatos) não parecem ter nenhuma importância na biologia das populações estudadas de T. 

maculata. 

O melhor modelo (AICc = 169,9865382) descrevendo as relações entre disponibilidade 

de recursos alimentares nas UDs e a probabilidade de infestação por T. maculata é 

apresentado em detalhe na tabela 21. 
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Tabela 21. Modelo de regressão logística multivariada descrevendo os efeitos da disponibilidade de 

recursos alimentares na unidade domiciliar na probabilidade de infestação por Triatoma maculata em 

áreas rurais do estado de Roraima: estimativa dos parâmetros, testes de razão de verossimilhança, 

razões de odds para cada covariável e teste do modelo completo 

Termo P (EP) P χ2 (P) RV χ 2 (P) OR (IC) 

Valor de interceptação -2,21 (0,42) 27,6 (<0,0001) - - 

Número de galinhas 0,539 (0,16) 12,16 (0,0005) 13,88 (0,0002) 14,97 (3,48-74,38) 

Número de pessoas/dormitório ≥3 0,454 (0,21) 4,63 (0,0314) 4,93 (0,0264) 2,48 (1,11-5,86) 

Presença (relatada) de roedores 0,424 (0,196) 4,61 (0,0318) 4,71 (0,0299) 2,34 (1,09-5,15) 

Teste do modelo completo: diferença de -LV (modelo nulo-modelo completo) = 12,87; χ 2 = 25,74; 3 gl; P < 0,0001 

P = estimativa do parâmetro; EP = erro padrão; χ2 = chi-quadrado; P = probabilidade de significância estatística; RV = teste de razão de 
verossimilhança; OR = razão de odds; IC = intervalo de confiança de 95%; -LV = -log-verossimilhança; gl = graus de liberdade 

 

4.3.4. Infestação e ações de controle 

 

O efeito esperado de qualquer ação de controle (seja a aplicação sistemática de 

inseticidas pelos serviços de saúde pública ou a execução de ações mais simples – como matar 

qualquer triatomíneo que aparecer na casa – por parte dos próprios moradores) é o de 

aumentar a mortalidade das populações de vetores e, portanto, diminuir a probabilidade de 

infestação da UD. As análises preliminares sugeriram, no entanto, que estas ações, embora 

relativamente comuns nas comunidades visitadas, não tinham efeitos significativos sobre a 

freqüência de infestação por T. maculata. O efeito observado das variáves descrevendo a 

aplicação, no passado, de inseticidas na UD e a execução de ações de controle pelos 

moradores (basicamente, eliminar triatomíneos individuais quando detectados) foi positivo, 

sugerindo que sua inclusão poderia resultar em conclusões erradas. A aplicação de inseticidas 

(na maioria dos casos, formulações de cipermetrina aplicadas pelos serviços de controle de 

malária) nos 12 meses anteriores à visita de nossa equipe teve um débil efeito negativo sobre 

a probabilidade de infestação; decidimos testar os possíveis efeitos desta atividade no 

contexto da avaliação conjunta das covariáveis de estrutura e recursos, incluindo a mesma, a 

posteriori, nos melhores modelos. 
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4.3.5. Infestação: avaliação conjunta dos efeitos de covariáveis de estrutura e recursos 

Os resultados das análises descritas até o momento foram combinados numa avaliação 

conjunta dos fatores que poderiam favorecer a infestação de UDs por T. maculata nas áreas de 

estudo. Um conjunto de 25 modelos foi definido para avaliar o desempenho relativo de cada 

um deles em relação aos dados observados (Tabela 22). 

Tabela 22. Modelos de infestação doméstica/peridoméstica por Triatoma maculata em áreas rurais do 

estado de Roraima em relação com os traços estruturais e a disponibilidade de recursos alimentares nas 

unidades domiciliares. Os modelos foram ordenados segundo o ajuste de cada um aos dados 

observados (maior→menor) usando os valores do Critério de Informação de Akaike corrigido para o 

tamanho da amostra 

ID N Modelo -LV K AICc ∆AICc V/d Aw 

1 155 B+Gn+R+P 77,700644 5 165,6697444 0 1 0,13922531 

2 155 B+C+Gn+R+P 76,744013 6 165,8934314 0,223687 0,894184173 0,12449306 

3 155 B+Gr+Gn 80,284324 3 166,6481182 0,978374 0,613124716 0,08536248 

4 155 B+C+Gn+P 78,225361 5 166,7191784 1,049434 0,591722798 0,08238279 

5 155 B+Gr+Gn+R+P 77,162928 6 166,7312614 1,061517 0,588158673 0,08188657 

6 155 B+Gn+R 79,312853 4 166,785706 1,115962 0,572363608 0,0796875 

7 155 B+Gr+C+Gn+R+P 76,194672 7 166,9607726 1,291028 0,524392884 0,07300876 

8 155 B+Gn+P 79,403892 4 166,967784 1,29804 0,522557731 0,07275326 

9 155 B+C+Gn+R 78,669552 5 167,6075604 1,937816 0,379497223 0,05283562 

10 155 B+Gr+Gn+P 78,669676 5 167,6078084 1,938064 0,379450168 0,05282907 

11 155 B+Gn 80,800052 3 167,6795742 2,00983 0,366075782 0,05096701 

12 155 B+Gr+Gn+R 78,963071 5 168,1945984 2,524854 0,282966433 0,03939609 

13 159 Gn+R+P 80,915347 4 169,9865382 4,316794 0,115510148 0,01608194 

14 159 Gr+Gn+R+P 80,08494 5 170,4313179 4,761574 0,09247779 0,01287525 

15 155 B+Gr+P+R 81,432656 4 171,025312 5,355568 0,068715271 0,0095669 

16 159 Gn+R+P+Ca 80,602409 5 171,4662559 5,796512 0,055119277 0,007674 

17 159 Gn+P 83,2719 3 172,6212194 6,951475 0,030939008 0,00430749 

18 159 Gr+Gn+P 82,253912 4 172,6636682 6,993924 0,030289266 0,00421703 

19 155 B+Gr+R 82,38102 4 172,92204 7,252296 0,026618527 0,00370597 

20 159 Gr+Gn+R 82,859605 4 173,8750542 8,20531 0,016528735 0,00230122 

21 155 B+C+Gr 83,415917 4 174,991834 9,32209 0,009456577 0,00131659 

22 155 B+Gr 84,616554 3 175,3125782 9,642834 0,008055365 0,00112151 

23 155 B+Gr+P 83,79509 4 175,75018 10,08044 0,006472338 0,00090111 

24 155 B+R+P 84,268987 4 176,697974 11,02823 0,004029493 0,00056101 

25 159 Gr+P+R 84,304677 4 176,7651982 11,09545 0,003896304 0,00054246 
Covariáveis nos modelos: B = paredes de barro com reboco incompleto; Gn = log(número de galinhas); R = presença de roedores; P = ≥3 
pessoas/dormitório; C = presença de cerca de lenho com casca; Gr = presença de galinheiro; Ca = presença de cães 
N = tamanho da amostra; -LV = -log-verossimilhança; K = número de parâmetros; AICc = Critério de Informação de Akaike corrigido para o 
tamanho amostral; ∆AICc = variação do AICc em relação ao melhor modelo; V/d = verossimilhança condicional (dadas as observaçãoes); 
Aw = pesos de Akaike 
As linhas horizontais separam grupos de modelos com suporte progressivamente menor (desde substancial até nulo) segundo seus valores de 
∆AICc [0-1,99; 2-3,99; 4-6,99; 7-9,99; >10; ver Burnham & Anderson (2004), p. 271]; as celas cinza na primeira coluna indicam modelos 
somente com covariáveis de recursos (13, 16, 17) e somente com covariáveis de estrutura (21 e 22) [estes modelos são os que tiveram melhor 
desempenho nas análises separadas de recursos e estrutura] 
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Vários padrões emergem da análise da tabela acima. Em primeiro lugar, as diferenças 

entre os 10 melhores modelos (em termos dos valores de ∆AICc) são pequenas: todos eles 

estão na categoria (∆i ≤ 2) definida por Burnham & Anderson (2004; p. 271) como composta 

por modelos que têm “suporte substancial” (ou “evidência substancial”). As pequenas 

variações da perda relativa de informação sugerem que, como acontece na maioria dos 

sistemas biológicos, existe um número relativamente alto de variáveis (e combinações delas) 

com efeitos relativamente pequenos no fenômeno de interesse. Este fato se aprecia mais 

claramente ao construir um gráfico mostrando o incremento dos valores de ∆AICc (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Incremento dos valores de ∆AICc nos 25 modelos de infestação doméstica/peridoméstica por 

Triatoma maculata em áreas rurais do estado de Roraima em relação com os traços estruturais e a 

disponibilidade de recursos alimentares nas unidades domiciliares. Os modelos foram ordenados ao 

longo do eixo horizontal segundo o ajuste de cada um aos dados observados (maior→menor) usando 

os valores do Critério de Informação de Akaike corrigido para o tamanho da amostra (ver tabela 23). 

As linhas tracejadas horizontais mais escuras indicam os limites das categorias de suporte dos modelos 

propostas por Burnham & Anderson (2004; p. 271): 0-1,99 (suporte substancial); 2-3,99 (suporte 

moderado); 4-6,99 (suporte baixo); 7-9,99 (suporte muito baixo); >10 (suporte nulo); notar os 

incrementos relativamente pequenos no grupo dos 10 primeiros modelos (∆AICc ≤ 2), e em especial 

no sub-conjunto de modelos 3 até 8 
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A inspeção das covariáveis presentes nos dos 10 melhores modelos indica que a 

combinação de um substrato físico adequado (em particular, paredes de barro com reboco 

incompleto) e de uma disponibilidade suficiente de recursos alimentares (sobretudo aves 

domésticas, mas também roedores e humanos) configura um ambiente claramente favorável 

ao estabelecimento de populações sinantrópicas de T. maculata. Quando todos estes 

elementos estão presentes, as cercas de lenho com casca poderiam constituir um fator 

coadjuvante para a infestação da UD (ver modelos 2 e 4 na Tabela 22). Os galinheiros 

peridomésticos podem ter também alguma importância, mas seus efeitos parecem depender da 

presença de recursos e de outros elementos estruturais. A forte (e esperada) correlação entre a 

presença de galinheiros e o número de galinhas (regressão logística bivariada: χ2 = 40,2; 1 gl; 

P < 0,0001) e a posição dos modelos contendo a primeira (mas não a segunda) covariável 

sugerem que é o número de aves domésticas mantidas na UD, e não a presença de uma 

estrutura específica para criá-las, o fator que favorece a infestação por T. maculata. 

Os modelos que combinam elementos estruturais e recursos tiveram claramente melhor 

desempenho do que os modelos mais simples (avaliando estrutura e recursos separadamente 

(celas cinza na Tabela 22). A inclusão da covariável que descreve a presença de tetos de folha 

de palmeira no melhor modelo geral de infestação não melhorou o ajuste aos dados; o valor 

do coeficiente foi negativo (β = -0,297; erro padrão = 0,26), e o peso da covariável, pequeno 

(teste de razão de verossimilhança: χ2 = 1,28; 1 gl; P = 0,257). 

Finalmente, a inclusão a posteriori de uma covariável descrevendo a aplicação recente 

(nos 12 meses anteriores à visita de nossa equipe) de inseticidas na UD resultou em uma 

melhora significativa do ajuste do modelo aos dados observados (AICc = 157,3241814 para N 

= 147 UDs com informação completa disponível); o efeito desta covariável foi, contudo, 

positivo (β = 0,0576; erro padrão = 0,23) e muito pequeno (teste de razão de verossimilhança: 

χ
2 = 0,625; 1 gl; P = 0,803). Não foi possível, portanto, derivar conclusões confiáveis sobre os 
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possíveis efeitos da aplicação de inseticidas nas áreas de estudo, mas os dados sugerem que 

tais efeitos são insignificantes. 

Tomados em conjunto, os resultados das análises (avaliação comparativa de modelos e 

avaliação dos pesos relativos de cada uma das covariáveis mais importantes) sugerem as 

seguintes considerações: 

1. o número de galinhas é o principal elemento favorecedor de infestação, o que por sua 

vez sugere que as populações silvestres de T. maculata estão provavelmente 

associadas com aves; 

2. as populações domiciliadas de T. maculata usam, se bem de forma menos intensa, 

outras fontes de recursos, em especial roedores e humanos, o que sugere um risco 

efetivo de estabelecimento de ciclos domésticos de transmissão de T. cruzi nas áreas 

de estudo; o peso relativo dos humanos é menor do que o das aves domésticas, mas a 

covariável que descreve a densidade de pessoas aparece em 7 dos 10 melhores 

modelos; isto indica que T. maculata provavelmente utiliza em alguma medida este 

recurso; 

3. os ciclos de transmissão de T. cruzi por T. maculata têm maiores probabilidades de 

aparecer em UDs nas quais recursos abundantes estão disponíveis no contexto de uma 

estrutura física adequada; 

4. a eliminação de paredes de barro com reboco incompleto, que pode ser realizada com 

materiais e tecnologia localmente disponíveis, pode diminuir significativamente as 

probabilidades de infestação por T. maculata nos estado de Roraima; os efeitos 

esperados seriam muito mais evidentes se esta intervenção fosse integrada em uma 

estratégia de melhora do habitat doméstico-peridoméstico que incluísse o manejo de 

aves de criação e o controle das populações de roedores; os tradicionais tetos de folhas 
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secas da palmeria Mauritia flexuosa não contribuem, aparentemente, para o aumento 

das probabilidades de infestação e poderiam, em princípio, ser mantidos; 

5. finalmente, as estratégias de controle de vetores de malária poderiam, provavelmente, 

ser adaptadas (formulação do produto ativo, técnicas de aplicação, etc.) para aumentar 

seus efeitos sobre as populações sinantrópicas de triatomíneos; este aspecto precisa, no 

entanto, ser investigado com mais detalhe. 

Para avaliar os efeitos esperados das propostas apresentadas (sobretudo no ponto 4 

acima), modelamos as probabilidades de infestação das UDs utilizando a forma logit do 

melhor modelo (segundo o valor do AICc). O modelo (MGI, ou Modelo Geral de Infestação) 

é descrito em detalhe na Tabela 23, e os resultados são apresentados de forma gráfica na 

Figura 10. Os resultados sugerem como progressivas melhoras na estrutura (reboco completo 

das paredes) e no manejo de populações de roedores (eliminando-as das UDs) poderiam 

ajudar a diminuir as probabilidades de infestação, inclusive na presença de um número 

relativamente alto de galinhas: até ~40 galinhas, a probabilidade de infestação permanece 

<0.5 em UDs com paredes totalmente rebocadas e sem roedores, inclusive quando o número 

de pessoas/dormitório é igual ou superior a três; em presença de roedores, ~19 galinhas levam 

a probabilidade até 0.5 em casas rebocadas, e até ~0.57 em casas com reboco incompleto. Em 

qualquer caso, o aumento da probabilidade de infestação é particularmente rápido no intervalo 

entre 0 e 25 galinhas/UD. Casas manejadas (rebocadas e sem roedores) permanecem em 

situação de risco moderado (<0.75) inclusive na presença de números altos de galinhas (até 

200); este nível de risco é superado (passando para risco alto, >0.75) em casas não manejadas 

com >82 galinhas e em casas rebocadas (mas com roedores) com >149 galinhas. 
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Tabela 23. Melhor modelo (MGI) de regressão logística multivariada descrevendo os efeitos conjuntos 

de traços estruturais e disponibilidade de recursos na probabilidade de infestação de unidades 

domiciliares por Triatoma maculata em três áreas rurais do estado de Roraima: estimativa dos 

parâmetros, testes de razão de verossimilhança, razões de odds para cada covariável e teste do modelo 

completo 

Termo P (EP) P χ2 (P) RV χ 2 (P) OR (IC) 

Valor de interceptação -2,355 (0,46) 26,69 (<0,0001) - - 

Barro sem reboco 0,317 (0,26) 1,51 (0,22) 1,58 (0,209) 1,9 (0,7-5,5) 

Número de galinhas 0,538 (0,16) 11,5 (0,0007) 13,14 (0,0003) 14,9 (3,3-77,3) 

Número de pessoas/dormitório ≥3 0,388 (0,22) 3,1 (0,078) 3,22 (0,0735) 2,2 (0,9-5,3) 

Presença (relatada) de roedores 0,384 (0,21) 3,34 (0,0675) 3,41 (0,0649) 2,2 (0,95-5) 

Teste do modelo completo: diferença de –LV (modelo nulo-modelo completo) = 13,83; χ 2 = 27,65; 4 gl; P < 0,0001 

P = estimativa do parâmetro; EP = erro padrão; χ2 = chi-quadrado; P = probabilidade de significância estatística; RV = teste de razão de 
verossimilhança; OR = razão de odds; IC = intervalo de confiança de 95%; -LV = -log-verossimilhança; gl = graus de liberdade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Predições do modelo MGI (Modelo Geral de Infestação): variação da probabilidade de 

infestação [p(infestação)] de Unidades Domiciliares (UD) por Triatoma maculata em áreas rurais de 

Roraima, em função do número de galinhas presentes em UDs com diferentes características. 

Vermelho: UDs com paredes de barro sem reboco completo, com ≥3 pessoas/dormitório e com 

presença (relatada pelos moradores) de roedores; Laranja: UDs similares mas com reboco completo; 

Verde: UDs com reboco completo e sem roedores. Para facilitar a interpretação dos resultados, 

derivados de um modelo gerado usando o logaritmo natural do número de galinhas, apresentamos um 

segundo gráfico com o eixo horizontal transformado (número absoluto de galinhas na UD) 

 



 60 

4.3.6. Colonização 

 

Com o objetivo de compreender melhor quais características das UDs investigadas 

poderiam favorecer (ou dificultar), especificamente, o estabelecimento de colônias de 

reprodução de T. maculata, modelamos a probabilidade de presença de indivíduos imaturos 

de forma análoga à utilizada para a modelagem da infestação, mas usando como variável 

dependente a presença de ninfas, ovos ou exúvias (interpretadas como evidência da presença 

de colônias reprodutivas) em cada UD investigada (‘colonização’) (Tabela 24). Os possíveis 

efeitos de elementos estruturais, da disponibilidade de recursos e de ações de controle foram 

avaliados separadamente. Os resultados foram utilizados para derivar um conjunto de 

modelos gerais de colonização (MGC) cujas capacidades relativas de explicar os dados 

observados foram comparadas usando os valores do AICc. 

 

Tabela 24. Modelagem da colonização de unidades domiciliares por Triatoma maculata em áreas 

rurais do estado de Roraima: traços/eventos de interesse, covariáveis candidatas, efeito esperado de 

cada uma delas na probabilidade de colonização e resultados de testes bivariados 

Traço/evento Variável Efeito esperado Testes univariados 

Paredes de barro com reboco incompleto Aumento TEF P = 0,0027 (↑) 

Presença de galinheiro Aumento TEF P = 0,0005 (↑) 

Cerca de lenho com casca Aumento TEF P = 0,3383 (↑) 

Estrutura 

Teto de folhas de palmeira Aumento TEF P = 0,575 (↑) 

Número de galinhas (log) Aumento χ 2 = 17,2, P < 0,0001 (↑) 

≥3 pessoas/dormitório Aumento TEF P = 0,147 (↑) 

Presença (relatada) de roedores Aumento TEF P = 0,001 (↑) 

Presença de cães Aumento TEF P = 0,407 (↑) 

Recursos 

Presença de porcos Aumento TEF P = 0,047 (↑) 

Aplicação recente (<1 ano) de inseticidas Diminuição TEF P = 0,301 (↓) 

Aplicação de inseticidas Diminuição TEF P = 0,847 (↑) 

Ações de controle 

Práticas anti-vetoriais Diminuição TEF P = 0,161 (↑) 

TEF = teste exato de Fisher; valores de χ 2 derivados de análise de regressão logística bivariada; as setas indicam o signo do 
efeito observado (positivo, ↑; negativo, ↓); notar o efeito aparentemente positivo das duas últimas covariáveis 
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4.3.7. Colonização e traços estruturais 

Seguindo a metodologia proposta para a avaliação das probabilidades de infestação, 

definimos um conjunto de modelos incorporando covariáveis descritoras da estrutura das 

UDs: paredes de barro com reboco incompleto, teto construído com folhas secas de palmeira, 

presença de galinheiro e presença de cerca de lenho com casca. A tabela 19 mostra os 

resultados obtidos ao comparar sete modelos com diferentes combinações destas “covariáveis 

de estrutura”. Estes resultados sugerem que a presença de cercas de lenho com casca, que 

pode favorecer em alguma medida a infestação das UDs, representa um elemento de 

importância secundária no estabelecimento de colônias reprodutivas de T. maculata. O valor 

de ∆AICc do terceiro modelo da Tabela 25 (2,57) sugere que os tetos de folha de palmeira 

não têm papel significativo na colonização de UDs. 

 

Tabela 25. Modelos de colonização doméstica/peridoméstica por Triatoma maculata em áreas rurais 

do estado de Roraima em relação com traços estruturais das unidades domiciliares. Os modelos foram 

ordenados segundo o ajuste de cada um aos dados observados (maior→menor) usando os valores do 

Critério de Informação de Akaike corrigido para o tamanho da amostra 

N Modelo -LV K AICc ∆AICc V/d Aw 

155 Barro2+Galinheiro1 77,97561 3 162,0307 0 1 0,480069 

155 Barro2+Casca3+Galinheiro1 77,18193 4 162,5239 0,493168 0,781466 0,375157 

155 Barro2+Palha4+Casca3+Galinheiro1 77,16447 5 164,5974 2,56671 0,277106 0,13303 

155 Barro 83,38475 2 170,7958 8,765126 0,012493 0,005998 

155 Barro1+Palha2 83,14811 3 172,3757 10,345 0,00567 0,002722 

159 Galinheiro 84,43816 2 172,902 10,87127 0,004358 0,002092 

159 Casca2+Galinheiro1 84,22156 3 174,5205 12,48985 0,00194 0,000931 

N = tamanho da amostra (as variações derivam da presença de dados perdidos para algumas variáveis); -LV = -log-verossimilhança; 
 K = número de parâmetros; AICc = Critério de Informação de Akaike corrigido para o tamanho amostral; ∆AICc = variação do  
AICc em relação ao melhor modelo; V/d = verossimilhança condicional (dadas as observaçãoes); Aw = pesos de Akaike 
Barro = paredes de barro com reboco incompleto; Palha = teto construído com folhas secas de palmeira; Casca = presença de cerca  
de lenho com casca no peridomicílio; Galinheiro = presença de galinheiro no peridomicílio; os números sobrescritos junto a cada  
covariável indicam seu peso relativo no modelo (segundo testes de razão de verossimilhança) 
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Tabela 26. Melhor modelo de regressão logística multivariada descrevendo os efeitos de traços 

estruturais da unidade domiciliar na probabilidade de colonização por Triatoma maculata em três 

áreas rurais do estado de Roraima: estimativa dos parâmetros, testes de razão de verossimilhança, 

razões de odds para cada covariável e teste do modelo completo 

Termo P (EP) P χ2 (P) RV χ 2 (P) OR (IC) 

Valor de interceptação -1,58 (0,28) 32,66 (<0,0001) - - 

Paredes de barro com reboco incompleto 0,73 (0,26) 7,64 (0,0057) 9,4 (0,0021) 4,29 (1,65-13,5) 

Presença de galinheiro 0,66 (0,21) 9,78 (0,0018) 10,8 (0,001) 3,73 (1,68-8,87) 

Teste do modelo completo: diferença de -LV (modelo nulo-modelo completo) = 10,53; χ 2 = 21,07; 3 gl; P < 0,0001 

P = estimativa do parâmetro; EP = erro padrão; χ2 = chi-quadrado; P = probabilidade de significância estatística; RV = teste de razão de 
verossimilhança; OR = razão de odds; CI = intervalo de confiança de 95%; -LV = -log-verossimilhança; gl = graus de liberdade 

 

4.3.8. Colonização e disponibilidade de recursos 

Na modelagem dos possíveis efeitos de covariáveis descrevendo a disponibilidade de 

recursos alimentares nas UDs na probabilidade de colonização por T. maculata, levamos em 

consideração a possibilidade de que, ao estabelecer colônias de reprodução, os vetores usem 

recursos que não tiveram peso significativo quando a variável dependente incluiu espécimes 

adultos adventícios (“infestação”). Assim, os efeitos da presença de cães e porcos foi também 

avaliada (ver Tabela 26). 

Por um lado, os resultados (Tabela 25) confirmam a importância das aves domésticas 

na ecologia das populações sinantrópicas de T. maculata e reforçam a idéia de que os vetores 

se alimentam também de sangue roedores e humanos; por outro lado, os modelos sugerem 

que, ao estabelecer colônias reprodutivas, estes triatomíneos podem explorar fontes de 

recursos (cães e porcos) que têm um peso relativamente menor quando a presença de vetores 

adultos adventícios é contabilizada (na variável dependente “infestação”). Em conjunto, os 

dados indicam que o risco de estabelecimento de ciclos domésticos-peridomésticos de 

transmissão de T. cruzi é ainda maior quando as UDs são colonizadas por T. maculata. 

O melhor modelo (AICc = 161,8670) descrevendo as relações entre disponibilidade de 

recursos alimentares (galinhas, pessoas e roedores) nas UDs e a probabilidade de infestação 

por T. maculata é apresentado em detalhe na Tabela 27. 
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Tabela 27. Modelos de colonização doméstica/peridoméstica por Triatoma maculata em áreas rurais 

do estado de Roraima em relação com a disponibilidade de recursos alimentares nas unidades 

domiciliares. Os modelos foram ordenados segundo o ajuste de cada um aos dados observados 

(maior→menor) usando os valores do Critério de Informação de Akaike corrigido para o tamanho da 

amostra (AICc) 

N Modelo -LV K AICc ∆AICc V/d Aw 

159 Galinhas1+Roedores2+Pessoas3 76,8556 4 161,8670 0 1 0,3068693 

159 Galinhas1+Roedores2+Pessoas3+Porcos4 75,83353 5 161,9285 0,06146 0,9697375 0,2975827 

159 Galinhas1+Roedores2+Pessoas3+Cães4 76,58121 5 163,4238 1,556806 0,4591387 0,1408956 

159 Galinhas1+Roedores2 79,32957 3 164,7365 2,869515 0,2381731 0,0730880 

159 Galinhas1+Roedores2+Pessoas3+Cães4+Porcos5 76,51294 6 165,4206 3,553571 0,1691811 0,0519165 

159 Galinhas1+Pessoas2 79,72401 3 165,5254 3,658385 0,1605431 0,0492658 

159 Galinhas1+Roedores2+Cães3 78,99604 4 166,1479 4,280888 0,1176026 0,0360886 

159 Galinhas1+Pessoas2+Cães3 79,70783 4 167,5715 5,704468 0,0577152 0,0177110 

159 Galinhas1+Roedores2+Cães3+Porcos4 78,98421 5 168,2298 6,362822 0,0415270 0,0127434 

159 Galinhas 82,15784 2 168,3413 6,474279 0,0392761 0,0120526 

159 Roedores 85,12799 2 174,2816 12,41457 0,0020147 0,0006182 

159 Roedores1+Pessoas2 84,22117 3 174,5197 12,65271 0,0017885 0,0005488 

159 Roedores1+Pessoas2+Porcos3 83,37136 4 174,8985 13,03152 0,0014799 0,0004541 

159 Roedores1+Pessoas2+Cães4+Porcos3 83,37135 5 177,0041 15,13708 0,0005164 0,0001585 

159 Pessoas 89,64225 2 183,3101 21,4431 0,0000221 0,0000068 

N = tamanho da amostra; -LV = -log-verossimilhança; K = número de parâmetros; AICc = Critério de Informação de Akaike  
corrigido para o tamanho amostral; ∆AICc = variação do AICc em relação ao melhor modelo;  
V/d = verossimilhança condicional (dadas as observaçãoes); Aw = pesos de Akaike 
Galinhas = ln(número de galinhas na unidade domiciliar [UD]); Roedores = presença relatada de roedores na UD;  
Pessoas = ≥3 pessoas/dormitório; Cães = presença de cães na UD; Porcos = presença de porcos na UD;  
os números sobrescritos junto a cada covariável indicam seu peso relativo no modelo (segundo testes de razão de verossimilhança) 

 

Tabela 28. Melhor modelo de regressão logística multivariada descrevendo os efeitos da 

disponibilidade de recursos na unidade domiciliar na probabilidade de colonização por Triatoma 

maculata em três áreas rurais do estado de Roraima: estimativa dos parâmetros, testes de razão de 

verossimilhança, razões de odds para cada covariável e teste do modelo completo 

Termo P (EP) P χ2 (P) RV χ 2 (P) OR (IC) 

Valor de interceptação -2,43 (0,45) 29,0 (<0,0001) - - 

Número de galinhas 0,58 (0,16) 12,63 (0,0004) 13,88 (0,0002) 18,2 (3,95-99,2) 

Número de pessoas/dormitório ≥3 0,47 (0,22) 4,63 (0,0314) 4,93 (0,0264) 2,56 (1,12-6,26) 

Presença (relatada) de roedores 0,48 (0,2) 5,54 (0,0186) 4,71 (0,0299) 2,63 (1,19-6) 

Teste do modelo completo: diferença de -LV (modelo nulo-modelo completo) = 13,9; χ 2 = 27,81; 3 gl; P < 0,0001 

P = estimativa do parâmetro; EP = erro padrão; χ2 = chi-quadrado; P = probabilidade de significância estatística; RV = teste de razão de 
verossimilhança; OR = razão de odds; CI = intervalo de confiança de 95%; -LV = -log-verossimilhança; gl = graus de liberdade 
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4.3.9. Colonização e ações de controle 

 

O pobre ajuste do modelo contendo covariáveis descritoras de ações de controle aos 

dados observados sugere que, de forma parecida ao descrito ao avaliar a probabilidade de 

infestação, as intervenções de controle (químico ou não) aplicadas nas comunidades 

investigadas não produzem qualquer efeito identificável nas populações de vetores. As 

atividades de borrifação não tiveram efeito aparente algum; a correlação positiva (odds ratio = 

6,87; CI 1,3-126) entre colonização e outras ações de controle (aplicadas pelos próprios 

moradores) provavelmente indica que tais ações são executadas porque a DU está 

infestada/colonizada, mas carecem de efeito. Estas covariáveis não foram, portanto, incluídas 

em análises posteriores. Contudo, a aplicação recente (nos 12 meses prévios às atividades de 

pesquisa) de inseticidas nas UDs teve um leve efeito negativo sobre as probabilidades de 

colonização; de forma similar à utilizada na modelagem das probabilidades de infestação, os 

efeitos desta covariável foram explorados a posteriori.  

 

4.3.10. Colonização: modelos gerais 

 

De forma análoga à utilizada para estudar a infestação de UDs, foi gerado um conjunto 

de 66 modelos de colonização gerais (MCG); estes modelos foram comparados usando os 

valores do Critério de Informação de Akaike corrigido (AICc). O peso relativo de cada uma 

das covariáveis em cada modelo foi avaliado através de testes de razão de verossimilhança. 

Os 35 melhores modelos (∆AICc < 7) combinando efeitos relacionados à estrutura física e à 

disponibilidade de recursos, suas covariáveis, e os valores de ajuste dos mesmos aos dados 

observados são apresentados em detalhe nas Tabelas 29a e 29b e na Figura 13. 
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Tabela 29a. Modelos de colonização doméstica/peridoméstica por Triatoma maculata em áreas rurais 

do estado de Roraima em relação com os traços estruturais e a disponibilidade de recursos alimentares 

nas unidades domiciliares. Os modelos foram ordenados segundo o ajuste de cada um aos dados 

observados (maior→menor) usando os valores do Critério de Informação de Akaike corrigido; 

somente modelos com ∆AICc < 7 são apresentados 

N Modelo -LV K AICc ∆AICc V/d Aw 

155 B+Gr+Gn+R+Pe+C 69,91691 7 154,405249 0 1 0,09853654 

155 B+Gr+Gn+R+Pe 71,001749 6 154,408903 0,003654834 0,998174252 0,098356637 

155 B+Gr+Gn+Pe 72,484959 5 155,238374 0,833125804 0,659309039 0,064966032 

155 B+Gn+R+Pe 72,604886 5 155,478228 1,072979804 0,58479735 0,057623908 

155 B+Gr+Gn+R+C 71,543816 6 155,493037 1,087788834 0,580483201 0,057198806 

155 B+Gr+Gn+R 72,704488 5 155,677432 1,272183804 0,529357166 0,052161024 

155 B+Gn+R 73,980957 4 156,121914 1,716665429 0,423868203 0,041766506 

155 B+Gr+Gn 73,995044 4 156,150088 1,744839429 0,417939032 0,041182266 

155 B+Gr+Gn+Pe+C 71,958192 6 156,321789 1,916540834 0,383555704 0,037794252 

155 B+Gr+Gn+R+Pe+Po 70,888037 7 156,347503 1,942254 0,378656052 0,037311457 

155 B+Gn+R+Pe+C 72,018602 6 156,442609 2,037360834 0,361071089 0,035578696 

155 B+Gr+Gn+R+Pe+Po+C 69,891306 8 156,549735 2,144486716 0,342239889 0,033723135 

155 B+Gn+R+C 73,328952 5 156,92636 2,521111804 0,283496386 0,027934753 

155 B+Gn+Pe 74,414499 4 156,988998 2,583749429 0,274755212 0,027073428 

155 B+Gr+Gn+C 73,389541 5 157,047538 2,642289804 0,266829633 0,026292469 

155 B+Gn 75,573141 3 157,225752 2,820503627 0,244081812 0,024050977 

155 B+Gr+Gn+Pe+Po 72,484806 6 157,375017 2,969768834 0,226528522 0,022321337 

155 B+Gr+Gn+R+Po 72,540558 6 157,486521 3,081272834 0,214244709 0,021110932 

155 B+Gr+Gn+R+Po+C 71,480732 7 157,532893 3,127644 0,209334464 0,020627094 

155 B+Gn+R+Pe+Po 72,578941 6 157,563287 3,158038834 0,206177173 0,020315985 

155 B+Gn+R+Po 73,919615 5 158,107686 3,702437804 0,157045626 0,015474733 

155 B+Gr+Gn+Po 73,986483 5 158,241422 3,836173804 0,146887704 0,014473806 

155 B+Gr+Gn+Pe+Po+C 71,937121 7 158,445671 4,040422 0,132627478 0,013068653 

155 B+Gn+R+Pe+Po+C 72,018488 7 158,608405 4,203156 0,122263344 0,012047407 

155 B+Gn+Pe+C 74,238212 5 158,74488 4,339631804 0,114198639 0,011252739 

155 B+Gn+C 75,340141 4 158,840282 4,435033429 0,108879151 0,010728575 

155 B+Gn+R+Po+C 73,317052 6 159,039509 4,634260834 0,098555995 0,009711367 

155 B+Gn+Pe+Po 74,387111 5 159,042678 4,637429804 0,098399958 0,009695991 

155 B+Gn+Po 75,568346 4 159,296692 4,891443429 0,086663566 0,008539528 

155 B+Gr+R 75,802088 4 159,764176 5,358927429 0,068599933 0,0067596 

159 Gr+Gn+R+Pe 74,811875 5 159,885188 5,479939337 0,064572305 0,006362732 

155 B+Gr+R+Pe 74,965241 5 160,198938 5,793689804 0,055197098 0,005438931 

155 B+Gn+Pe+Po+C 74,168963 6 160,743331 6,338082834 0,042043881 0,004142859 

155 B+Gr+R+C 75,270747 5 160,80995 6,404701804 0,040666489 0,004007135 

159 Gr+Gn+R+Pe+C 74,259187 6 160,913111 6,507862271 0,03862208 0,003805686 

Covariáveis nos modelos: B = paredes de barro com reboco incompleto; Gr = presença de galinheiro; Gn = log(número de galinhas);  
R = presença de roedores; Pe = ≥3 pessoas/dormitório; C = presença de cães; Po = presença de porcosN = tamanho da amostra; 
 -LV = -log-verossimilhança; K = número de parâmetros; AICc = Critério de Informação de Akaike corrigido para o tamanho amostral; 
 ∆AICc = variação do AICc em relação ao melhor modelo; V/d = verossimilhança condicional (dadas as observaçãoes);  
Aw = pesos de Akaike  
As linhas horizontais separam grupos de modelos com suporte progressivamente menor segundo seus valores de  
∆AICc: suporte substancial (0-1,99), moderado (2-3,99) e baixo (4-6,99); ver Burnham & Anderson (2004; p. 271) 
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Tabela 29b. Modelos de colonização doméstica/peridoméstica por Triatoma maculata em áreas rurais 

do estado de Roraima em relação com os traços estruturais e a disponibilidade de recursos alimentares 

nas unidades domiciliares. Os modelos foram ordenados segundo o ajuste de cada um aos dados 

observados (maior→menor) usando os valores do Critério de Informação de Akaike corrigido para o 

tamanho da amostra; modelos com ∆AIC ≥ 7 são apresentados 

N Modelo -LV K AICc ∆AICc V/d Aw 

155 B+Gr+R+Pe+C 74,53642 6 161,478245 7,072996834 0,029115098 0,002868901 

155 B+Gr+R+Po 75,801601 5 161,871658 7,466409804 0,023916064 0,002356606 

159 Gr+Gn+R+Pe+Po 74,804794 6 162,004325 7,599076271 0,022381107 0,002205357 

155 B+Gr+R+Pe+Po 74,957911 6 162,321227 7,915978834 0,019101481 0,001882194 

159 Gr+Gn+Pe 77,416407 4 162,988658 8,583409584 0,013681581 0,001348136 

159 Gr+Gn+R+Pe+Po+C 74,256106 7 163,068503 8,663254819 0,013146136 0,001295375 

155 B+Gr+R+Pe+Po+C 74,497397 7 163,566223 9,160974 0,010249903 0,00100999 

159 Gr+Gn+R 77,828009 4 163,811862 9,406613584 0,009065251 0,000893258 

159 Gr+Gn+R+C 77,210736 5 164,68291 10,27766134 0,005864543 0,000577872 

159 Gr+Gn+Pe+C 77,298437 5 164,858312 10,45306334 0,005372125 0,000529351 

159 Gr+Gn+Pe+Po 77,317735 5 164,896908 10,49165934 0,005269448 0,000519233 

159 Gr+R+Pe 78,61245 4 165,380744 10,97549558 0,004137151 0,000407661 

155 B+R 79,852432 3 165,784334 11,37908563 0,003381138 0,000333166 

159 Gr+Gn+R+Po 77,785642 5 165,832722 11,42747334 0,003300317 0,000325202 

159 Gr+Gn+Pe+Po+C 77,137092 6 166,668921 12,26367227 0,002172588 0,000214079 

159 Gr+Gn+R+Po+C 77,204392 6 166,803521 12,39827227 0,002031185 0,000200146 

159 Gr+Gn 80,398743 3 166,874905 12,46965678 0,001959966 0,000193128 

159 Gr+R 80,534718 3 167,146855 12,74160678 0,001710784 0,000168575 

159 Gr+R+Pe+C 78,486072 5 167,233582 12,82833334 0,001638184 0,000161421 

159 Gr+R+Pe+Po 78,512316 5 167,28607 12,88082134 0,001595751 0,00015724 

155 B+R+Pe 79,606941 4 167,373882 12,96863343 0,001527204 0,000150485 

155 B+R+Po 79,626436 4 167,412872 13,00762343 0,001497719 0,00014758 

155 B+R+C 79,845119 4 167,850238 13,44498943 0,001203532 0,000118592 

159 Gr+Gn+C 80,242114 4 168,640072 14,23482358 0,000810863 7,98996E-05 

159 Gr+R+C 80,317738 4 168,79132 14,38607158 0,000751803 7,40801E-05 

155 B+R+Pe+Po 79,290686 5 168,849828 14,4445798 0,000730129 7,19443E-05 

159 Gr+Gn+Po 80,361269 4 168,878382 14,47313358 0,000719779 7,09245E-05 

159 Gr+R+Pe+Po+C 78,329507 6 169,053751 14,64850227 0,000659353 6,49704E-05 

159 Gr+R+Po 80,511647 4 169,179138 14,77388958 0,000619285 6,10222E-05 

155 B+R+Pe+C 79,606308 5 169,481072 15,0758238 0,000532508 5,24715E-05 

155 B+R+Pe+Po+C 79,272701 6 170,950807 16,54555883 0,000255375 2,51637E-05 

Covariáveis nos modelos: B = paredes de barro com reboco incompleto; Gr = presença de galinheiro; Gn = log(número de galinhas);  
R = presença de roedores; Pe = ≥3 pessoas/dormitório; C = presença de cães; Po = presença de porcos 
N = tamanho da amostra; -LV = -log-verossimilhança; K = número de parâmetros; AICc = Critério de Informação de Akaike  
corrigido para o tamanho amostral; ∆AICc = variação do AICc em relação ao melhor modelo;  
V/d = verossimilhança condicional (dadas as observaçãoes); Aw = pesos de Akaike 
As linhas horizontais separam grupos de modelos com suporte progressivamente menor segundo seus valores de  
∆AICc: suporte muito baixo (7-9,99) e nulo (≥10); ver Burnham & Anderson (2004; p. 271) 
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A análise comparativa do conjunto de modelos de colonização confirmou a importância 

da combinação de elementos estruturais e recursos alimentares; os modelos que avaliaram 

estrutura e recursos separadamente tiveram muito pior desempenho (com AICc ~ 162) do que 

os modelos mais complexos (AICc ~ 155). 

Como na modelagem da infestação, os melhores modelos combinam paredes de barro 

com reboco incompleto e covariáveis relacionadas com a disponibilidade de recursos. A 

Figura 11 mostra a proporção de modelos com diferentes níveis de suporte que continha cada 

uma das sete covariáveis usadas na modelagem. As paredes de barro sem reboco e o número 

de galinhas aparecem de novo como os principal fatores de risco de colonização da UD por T. 

maculata; estas covariáveis aparecem em 100% dos modelos com suporte substancial (∆AICc 

< 2) e moderado  (2 ≤ ∆AICc < 4). Os galinheiros poderiam ter um papel secundário. Para 

estabelecer colônias de reprodução, estes vetores provavelmente exploram fontes alternativas 

de alimento, como roedores, humanos (ocasionalmente) e talvez porcos (raramente); o efeito 

negativo da presença de cães (Tabela 30) não tem uma explicação óbvia e deverá ser 

investigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Proporção de modelos de cada uma de cinco categorias (definidas de acordo com o nível de 

suporte dos modelos segundo os valores de ∆AICc) contendo cada uma das sete covariáveis usadas na 

modelagem de colonização de unidades domicliares por Triatoma maculata em três áreas rurais do 

estado de Roraima 
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Novamente, estes resultados sugerem que o risco de transmissão de T. cruzi em 

ambientes humanos nas áreas rurais de Roraima investigadas é uma realidade que deve ser 

avaliada com mais detalhe. Os possíveis efeitos de melhoras habitacionais e do manejo de 

aves de domésticas e populações de roedores nas probabilidades de colonização foram 

avaliados mediante simulações utilizando a forma logit do modelo MCG1 (primeira linha na 

Tabela 29a) (Figura 12 e Tabela 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Predições do melhor modelo quantificando a variação da probabilidade de colonização de 

Unidades Domiciliares (UDs) por Triatoma maculata em áreas rurais de Roraima, em função do 

número de galinhas presentes em UDs com diferentes características. Vermelho: UDs com paredes de 

barro sem reboco completo, galinheiro, ≥3 pessoas/dormitório, presença (relatada pelos moradores) de 

roedores e cães; Laranja: UDs similares mas com reboco completo; Verde: UDs similares mas com 

reboco completo e sem roedores; Azul: UDs com reboco completo, sem roedores e sem galinheiro 

(esta última situação representa uma aproximação ao efeito da construção de galinheiros refratários à 

colonização por triatomíneos – p.ex., construidos com materiais metálicos). Para facilitar a 

interpretação dos resultados, apresentamos um segundo gráfico com o número absoluto de galinhas na 

UD no eixo horizontal 
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Tabela 30. Melhor modelo de regressão logística multivariada descrevendo os efeitos conjuntos de 

traços estruturais e disponibilidade de recursos na probabilidade de colonização de unidades 

domiciliares por Triatoma maculata em três áreas rurais do estado de Roraima: estimativa dos 

parâmetros. Testes de razão de verossimilhança e razões de odds para cada covariável são também 

apresentados 

Termo P (EP) P χ2 (P) RV χ 2 (P) OR (IC) 

Valor de interceptação -2,502 (0,54) 21,97 (<0,0001) - - 

Barro sem reboco 0,541 (0,29) 3,42 (0,0646) 3,79 (0,0514) 2,95 (0,99-10,2) 

Presença de galinheiro 0,43 (0,24) 3,2 (0,0735) 3,3 (0,0694) 2,36 (0,94-6,24) 

Número de galinhas 0,547 (0,19) 8,37 (0,0038) 9,3 (0,0024) 15,5 (2,6-110) 

Número de pessoas/dormitório ≥3 0,444 (0,24) 3,51 (0,0612) 3,68 (0,055) 2,4 (0,98-6,37) 

Presença (relatada) de roedores 0,457 (0,23) 3,87 (0,0492) 3,97 (0,0464) 2,5 (1,02-6,4) 

Presença de cães -0,12 (0,99) 1,41 (0,2355) 1,48 (0,2235) 0,27 (0,03-2,15) 

Teste do modelo completo: diferença de -LV (modelo nulo-modelo completo) = 18,3; χ 2 = 34,5; 3 gl; P < 0,0001 

P = estimativa do parâmetro; EP = erro padrão; χ2 = chi-quadrado; P = probabilidade de significância estatística; RV = teste de razão de 
verossimilhança; OR = razão de odds; CI = intervalo de confiança de 95%; -LV = -log-verossimilhança; gl = graus de liberdade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Incremento dos valores de ∆AICc nos 66 modelos de colonização doméstica/peridoméstica 

por Triatoma maculata em áreas rurais do estado de Roraima em relação com os traços estruturais e a 

disponibilidade de recursos alimentares nas unidades domiciliares. Os modelos foram ordenados ao 

longo do eixo horizontal segundo o ajuste de cada um aos dados observados (maior→menor) usando 

os valores do Critério de Informação de Akaike corrigido para o tamanho da amostra (ver tabelas 29a e 

29b). As linhas tracejadas horizontais mais escuras indicam os limites das categorias de suporte dos 

modelos propostas por Burnham & Anderson (2004; p. 271): 0-1,99 (suporte substancial); 2-3,99 

(suporte moderado); 4-6,99 (suporte baixo); 7-9,99 (suporte muito baixo); >10 (suporte nulo); notar os 

incrementos relativamente pequenos 
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As análises comparativas e a inspeção visual dos gráficos derivados dos melhores 

modelos de infestação e colonização indicam que as probabilidades de colonização de UDs 

por T. maculata são ligeiramente maiores do que as de infestação. Estas diferenças, não 

significativas, são especialmente consistentes nas UDs que apresentam traços estruturais e 

disponibilidade de recursos favoráveis para os vetores. Esta observação pode ser interpretadoa 

como uma indicação de que as covariáveis utilizadas na construção destes modelos descrevem 

melhor as condições do habitat que favorecem a colonização do que as que influenciam a 

simples presença de vetores nas UDs (incluindo a de vetores adventícios); o maior poder 

explanatório dos modelos de colonização aponta na mesma direção. 

Por outro lado, os gráficos indicam que as diferenças nos valores de probabilidade de 

colonização entre UDs com diferentes características são maiores do que as diferenças nos 

valores de probabilidade de infestação. Isto sugere que as medidas de manejo propostas acima 

poderiam ter um efeito mais pronunciado sobre as colônias de cria de T. maculata do que 

sobre a simples presença (com ou sem colonização) dos vetores nas UDs. Em particular, a 

diferença média dos valores de probabilidade de colonização entre UDs sem melhoras e UDs 

com todas as melhoras avaliadas no modelo usado para derivar predições foi de -0.3315, 

enquanto a diferença média das probabilidades de infestação foi de -0.146. Os resultados de 

testes t avaliando a hipótese nula de que as diferenças de probabilidade de presença de vetores 

em UDs melhoradas e não melhoradas é zero sugeriram que tanto as probabilidades de 

infestação quanto as de colonização poderiam diminuir significativamente aplicando as 

melhoras propostas; os valores de P foram <0,0001 em ambos os casos. 

Finalmente, cabe destacar que todos os modelos usados nestas comparações foram 

altamente significativos (a inclusão das covariáveis melhorou muito mais do esperado por 

acaso o ajuste dos modelos aos dados observados); uma avaliação sintética dos resultados 

destes esforços de modelagem sugere, portanto, que o conjunto de covariáveis investigado 
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representa aspectos importantes do habitat preferencial das populações sinantrópicas de T. 

maculata em Roraima. 

 

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

A doença de Chagas era considerada rara (ou inexistente) na Amazônia até que foi 

rotulada como ‘emergente’ no início do presente século (Teixeira et al., 2001; Coura et al., 

2003); centenas de casos agudos têm sido reportados, e a existência de casos crônicos, ainda 

que relativamente raros, foi evidenciada além de toda dúvida razoável nos últimos anos 

(Aguilar et al., 2007). 

Contudo, a verdadeira situação epidemiológica da doença de Chagas na região 

permanece mal caracterizada. Uma interpretação recente dos dados disponíveis sugere que tal 

situação é o resultado da sobreposição de dois (e talvez três) dinâmicas de transmissão do 

parasito. Por um lado, a transmissão contínua de baixa intensidade, associada com a invasão 

(sem estabelecimento de colônias reprodutivas) de domicílios por vetores silvestres adultos 

(em particular do gênero Rhodnius), gera um perfil hipoendêmico nas áreas rurais e peri-

urbanas da Amazônia; se estima que entre 100.000 e 300.000 pessoas podem ter se infectado 

com T. cruzi por este mecanismo (Aguilar et al., 2007). Por outro lado, existem focos de 

transmissão mais intensa relacionados com atividades agro-extrativistas (como a recoleção de 

fibras de piaçava no alto-médio rio Negro) e com o consumo em larga escala de produtos 

alimentares sem garantia sanitária (sobretudo sucos de frutas) (Coura et al., 2003; Pérez-

Gutiérrez et al., 2006; Aguilar et al., 2007). 

Uma terceira situação de risco potencial, insuficientemente avaliada até o momento, 

está relacionada com a existência, dentro dos limites da região amazônica, de focos de 

domiciliação de algumas espécies de triatomíneos (Abad-Franch & Monteiro, 2007). Estes 
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focos estão distribuidos principalmente ao longo da faixa periférica da Amazônia; muitos 

deles coincidem com áreas de menor precipitação média anual e/ou de maior duração da 

estação seca. As espécies de triatomíneos envolvidas são Rhodnius stali (Alto Beni, Bolívia), 

Panstrongylus herreri (vale do Marañón, Peru), P. geniculatus (Marajó, Brasil) e Triatoma 

maculata (Roraima, Brasil) (Abad-Franch & Monteiro, 2007). 

Sendo a presença de populações domiciliadas de triatomíneos a característica 

fundamental que define as áreas de risco de transmissão endêmica da doença de Chagas, 

resulta evidente que os focos amazônicos de domiciliação devem ser estudados com mais 

detalhe. Este projeto representa o primeiro passo nessa direção em relação com o maior dos 

focos amazônicos de domiciliação de triatomíneos, e se enquadra, portanto, no contexto das 

recomendações da Iniciativa Intergovernamental para a Vigilância e Prevenção da doença de 

Chagas na Amazônia (AMCHA) (Guhl & Schofield, 2004; Anonymous, 2005; PAHO, 2005). 

A contribuição do nosso projeto pode ser vista como dupla. Por um lado, apresentamos 

a primeira avaliação detalhada do risco potencial que as populações sinantrópicas de T. 

maculata representam para os moradores das áreas rurais de Roraima; o fato de não haver, até 

o momento, registros verificados de infecção natural por T. cruzi nos vetores da região pode 

ser interpretado como uma indicação de que eventuais ações de controle poderiam ter um 

efeito verdadeiramente preventivo. Nossos resultados sugerem que, de fato, a maioria dos 

habitantes rurais das áreas abertas de Roraima (o Lavrado) se encontra sob um risco 

significativo de infecção por T. cruzi: o estabelecimento de ciclos domésticos e 

peridomésticos de transmissão do parasito parece depender unicamente da presença de 

reservatórios infectados; os dados sugerem fortemente que T. maculata utiliza sangue de 

mamíferos (incluindo humanos), e não só de aves, para manter colônias de reprodução em 

ambientes artificiais. 
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Por outro lado, consideramos que as abordagens analíticas utilizadas neste projeto 

podem representar um avanço significativo na nossa capacidade de compreensão das 

dinâmicas ecológicas das populações sinantrópicas de triatomíneos. Esta interpretação é 

particularmente relevante no que se refere à incorporação de técnicas de  modelagem 

multivariada e, mais especificamente, à proposta de derivar inferências da análise de 

conjuntos de modelos. As abordagens tradicionais, baseadas na escolha de um único modelo 

‘mínimo’ (mais parcimonioso) definido por uma combinação de covariáveis com efeitos 

(estatisticamente) altamente significativos, resultam provavelmente na perda de uma fração 

importante da informação de interesse. Podemos imaginar que este ‘efeito de perda de 

informação’ é mais relevante quando o fenômeno investigado depende dos efeitos 

combinados (simultâneos, mas individualmente pequenos) de um número relativamente 

grande de covariáveis. Este é o caso da maioria de fenômenos ecológicos, e temos bons 

motivos para supor que seja também o caso dos processos de colonização de ambientes 

artificiais por triatomíneos. 

Finalmente, o uso dos modelos com melhor ajuste aos dados observados para realizar 

predições sobre os efeitos esperados de diferentes ações de controle vetorial serviram para 

identificar estratégias preventivas que deveriam ser testadas em projetos piloto de intervenção 

com um forte componente de pesquisa operacional. Nem a aplicação de inseticidas piretróides 

(da forma em que vem sendo feita pelos serviços de controle de malária), nem a melhora 

habitacional, nem o manejo adequado de animais domésticos parecem ter chances de sucesso, 

se implementados de forma isolada, nas áreas abertas do estado de Roraima. Pelo contrário, 

nossos resultados sugerem que é a combinação destas ações, em uma estratégia que poderia 

ser chamada de ‘manejo ambiental integrado’, a que pode diminuir significativamente as taxas 

de infestação e (sobretudo) colonização de casas e peridomicílios nas áreas de estudo. Esta 

estratégia deveria combinar a aplicação de reboco nas paredes de barro de todas as residências 
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(utilizando materiais e tecnologia disponíveis a baixo custo nas próprias comunidades), o 

controle das populações de roedores oportunistas e um manejo adequado das aves domésticas 

(enfatizando a substituição de galinheiros de madeira por outros de materiais refratários à 

infestação, como metais); a adaptação da formulação e das técnicas de aplicação dos 

inseticidas usados nos programas de controle da malária e a substituição (quinzenal ou, pelo 

menos, mensal) dos ninhos de galinha (e a incineração dos ninhos velhos) poderiam ser 

complementos importantes destas  medidas de controle. 

O estabelecimento de sistemas de vigilância entomológica longitudinal com 

participação ativa das comunidades será, provavelmente, um dos pontos críticos para garantir 

a eficiência, no médio e longo prazo, destas estratégias. Os nossos dados e observações 

sugerem que um aspecto chave capaz de estimular a participação dos moradores consiste em 

enfatizar a relação entre a presença de vetores nos domicílios e peridomicílios e o risco 

potencial de transmissão de uma doença grave entre os membros das famílias. 

Temos a expectativa de que os resultados deste projeto constituam a ‘linha de base’ 

para a implementação futura de ações concretas de prevenção da transmissão da doença de 

Chagas entre os moradores das comunidades do Lavrado; temos, por outro lado, a convicção 

de que o controle das populações sinantrópicas de T. maculata nestas áreas pode significar 

uma melhora significativa na qualidade de vida (isto é, a realização de um direito) dos 

habitantes das áreas rurais inseridas no Lavrado de Roraima. 
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7. ANEXO 

Anexo 1- Fórmulário de inquérito domiciliar 

 

 

 

Ecologia populacional de Triatoma maculata (Erichson, 1848)  

em três áreas rurais de Roraima, Brasil 

 

Número do questionário ____________ 

Município: .......................................................................... Localidade: ..................................................................................................... 

Casa  No FNS......................  Coordenadas .......................... / ............................  Data: ....../....../200..... 

No de moradores ......   Tempo na área ....... anos    Procedência (Estado) .......   Idade da casa.......anos 

Foi melhorada__, reformada__ ou reconstruída__? Nunca__  Sim, há ......... meses 

Foi borrifada com inseticida? Nunca__   Sim, há ......... meses  (Inseticida..................................................................................) 

Dormem no mesmo cômodo?_________________ 

 
Material de construção (se mista, assinalar todos os itens que se aplicam) 

Paredes: Tábuas__ Caule de palmeira__ Alvenaria__ Taipa descoberta__ Taipa com reboco__ Palha__  

Não há paredes__ Outros (especificar ...........................................................................................................................................) 

Cobertura: Metálica__ Cimento amianto__ Telha barro__ Telha madeira__ Palha de palmeira__ Outra palha__ 

Outros (especificar ........................................................................................................................................................................)  

Piso:  No chão__ Palafita (altura.......m) Barro__ Cimento__ Cerâmica__ Tábua__ Caule de palmeira__ 

Outros (especificar ........................................................................................................................................................................) 

Dependências /Anexos no peridomicílio:  Galinheiro__ (no ninhos..........) Chiqueiro__ Curral__ Paiol__ Privada__ 

Casa de farinha__ Cerca de madeira: sem casca__ / com casca__ 

Árvores: espécies(s) de e no................................................................................................................., distância da casa............m 

Palmeiras: espécies(s) de e no.............................................................................................................., distância da casa............m 

Outros (especificar.........................................................................................................................................................................) 

 
Animais 

Aves: Galinhas(no)____ (ninhos dentro__ / fora__ da casa) Outras aves domésticas(+no)............................................................ 

Ninhos de aves perto da casa? Não__ Sim: Espécie.........................., local............................., m da casa .................................... 

Mamíferos:  Porcos(no)__ Eqüinos(no)__ Gado(no)__ Cães(no)__ Gatos(no)__  Outros(+no)....................................................... 

Ratazanas__ Rato de telhado__ Camundongos__ Ratos/camundongos: abundantes__ (época..................), poucos__________ 

Mucuras___ Ninhos de mucura__  Mucuras: abundantes__ (época................................), poucas__ 

Limpa o lugar dos animais? Não__  Sim__ Cada quanto tempo?_________________________________________________ 

Outros(especificar .........................................................................................................................................................................) 
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Entorno/Matriz 

Pasto__ Lavrado__ Capoeira__ Outras casas__ Plantação__ Mata primária__ Corpo d´água__ (mata ciliar S__N__) 

Outros (especificar.........................................................................................................................................................................) 

Distância da casa da mata: secundária .........m; primária ...........m; cicliar ...........m; Lavrado ...........m 

CONHECIMENTO SOBRE TRIATOMÍNEOS E A DOENÇA DE CHAGAS 

Conhece a Doença de Chagas?  Não__ Sim__ 

Sabe como é transmitida? Não__ Sim__  

Alguém de vocês já viu um inseto parecido com estes? 

T. maculata  Sim  __         Não  __   Ninfa T. maculata           Sim  __     Não  __ 

R. robustus  Sim  __         Não  __         Ninfa R. robustus            Sim  __     Não  __ 

R. pictipes  Sim  __         Não  __  Ninfa R. pictipes              Sim  __     Não  __ 

P. geniculatus  Sim  __         Não   __ 

Se sim, onde? _________________________________________________________________________________________ 

Em qual época são mais comuns? Sempre__ Na época_________________________________________________________ 

Qual é o nome do inseto? ___________________Sabe de que ele se alimenta? Não__ Sim__  

Do quê?______________________________________________________________________________________________ 

Causa algum incômodo? Não__ Sim__ Quais?_______________________________________________________________ 

Sabe se transmite doença?  Não__ Sim__ Quais?_____________________________________________________________ 

Outros insetos incomodam vocês? Não__  Sim__ Quais?_______________________________________________________ 

Qual é o pior?_________________________________________________________________________________________ 

Explique_____________________________________________________________________________________________ 

O que pensa destes insetos estarem dentro da casa?___________________________________________________________ 

O que faz para combater os barbeiros?______________________________________________________________________ 

O que pense destes insetos estarem ao redor da casa?__________________________________________________________ 

Por que mantém animais domésticos dentro de casa?__________________________________________________________ 

Por que mantém palmeiras perto de casa?___________________________________________________________________ 

Usam os produtos de algum tipo de palmeira? Não__ Sim__  

Quais?_______________________________________________________________________________________________ 

PROCURA DE VETORES NA CASA E ANEXOS 

Resultado procura manual: Negativo__ Positivo__ 

Número e local de captura: 

Adultos__ / ..................................................................................................................................................................................... 

Ninfas__ / ....................................................................................................................................................................................... 

 

COMENTÁRIOS ADICIONAIS: 

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 

 
 

Responsável pela entrevista  ........................................................................................................................................................... 

Hora início  ........................................    Hora término  .....................................  Tempo total ...................................................... 

 

 


