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RESUMO 
 

O subcomplexo Triatoma rubrovaria é constituído por: T. carcavalloi, T. 

circummaculata, T. klugi, T. limai, T. oliverai, T. pintodiasi e T. rubrovaria, que podem 

veicular T. cruzi, agente etiológico da doença de Chagas. A partir de triatomíneos 

coletados no estado do Rio Grande do Sul e de colônias mantidas em laboratório, foram 

estudados caracteres morfológicos, morfométricos e moleculares de T. carcavalloi, T. 

circummaculata, T. pintodiasi, T. klugi e T. rubrovaria. Nos estudos morfológicos 

foram examinados caracteres da cabeça, tórax dorsal/ventral e abdômen.  Por meio de 

microscopia eletrônica de varredura foram observados 17 caracteres que contribuíram 

para a identificação das cinco espécies do subcomplexo T. rubrovaria. Doze caracteres 

da cabeça, um do tórax e um do abdômen foram estudados por morfometria e avaliados 

por análises estatísticas. As análises morfométricas possibilitaram diferenciar as cinco 

espécies, entretanto T. circummaculata e T. pintodiasi mostraram-se distintas por 

apenas três parâmetros morfométricos. Por microscopia óptica foram desenvolvidos 

estudos por morfometria geométrica de cabeças e asas. Os estudos moleculares foram 

realizados por meio de sequenciamento e análise dos genes mitocondriais COI, Cytb, 

16S e indicaram que T. circumaculata e T. pintodiasi são espécies afins e estão 

inseridas no subcomplexo T. rubrovaria juntamente com T. carcavalloi, T. klugi e T. 

rubrovaria. Em T. circumaculata e T. pintodiasi os genes mitocondriais COI e 16S são 

mais distantes evolutivamente de T. carcavalloi e T. klugi, enquanto que para o gene 

Cytb a maior distância evolutiva é em relação a T. carcavalloi. Os resultados obtidos 

mostram que T. circummaculata e T. pintodiasi são espécices afins e diferem 

morfologicamente quanto ao pronoto, escutelo, sulco estridulatório e genitália externa 

feminina, assim como nas análises moleculares com os três genes mitocondriais.   

 

Palavras-chave: Triatoma. Morfologia. Morfometria. Marcadores moleculares. 

Filogenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The subcomplex Triatoma rubrovaria is composed for T. carcavalloi, T. 

circummaculata, T. klugi, T. limai, T. oliverai, T. pintodiasi and T. rubrovaria, which 

can carry T. cruzi, etiologic agent of Chagas' disease. From triatomines collected in the 

state of Rio Grande do Sul and colonies kept in the laboratory, were studied 

morphologic, morphometric and molecular characters of T. carcavalloi, T. 

circummaculata, T. pintodiasi, T. klugi and T. rubrovaria. In the morphologic studies, 

head, ventral / dorsal thorax and abdomen. By means of scanning electron microscopy 

17 characters were observed that contributed to the identification of the five species of 

the T. rubrovaria subcomplex. Twelve characters of the head, one of the thorax and one 

of the abdomen were studied by morphometric and evaluated by statistics analysis. The 

morphometric analysis allowed to differentiate the five species, however T. 

circummaculata and T. pintodiasi were distinguished by only three morphometric 

parameters. By optical microscopy studies were developed by geometric morphometric 

of heads and wings. Molecular studies were performed out by means of amplification of 

the mitochondrial genes COI, Cytb, 16S and indicated that T. circumaculata and T. 

pintodiasi are similar species and are inserted in the subcomplex T. rubrovaria together 

with T. carcavalloi, T. klugi and T. rubrovaria. The mitochondrial genes COI and 16S 

in T. circumaculata and T. pintodiasi are more evolutionarily distant from T. 

carcavalloi and T. klugi, whereas no mitochondrial Cytb gene a greater evolutionary 

distance is in relation to T. carcavalloi. The results obtained show that T. 

circummaculata and T. pintodiasi are similar species and morphologically differ in 

pronotum, scutellum, estridulatory sulcus and female external genitalia, as well as in the 

molecular analyzes with the three mitochondrial genes. 

 

Keywords: Triatoma. Morphologic. Morphometric. Molecular markers. Phylogeny. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Doença de Chagas 

A doença de Chagas é uma zoonose, que tem como agente etiológico o 

protozoário Trypanosoma cruzi e foi descrita em 1909 por Carlos Justiniano Ribeiro 

Chagas, pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz. As contribuições de Carlos Chagas 

determinaram um impacto científico muito significativo, pois um mesmo pesquisador 

descreveu o agente etiológico, o vetor, os reservatórios silvestres, a doença humana e, 

consequentemente, o diagnóstico parasitológico (CHAGAS, 1909). 

A doença de Chagas, descrita inicialmente como tripanossomíase americana, 

ocorre principalmente em 21 países da América Latina com caráter endêmico, devido à 

distribuição do vetor e dos reservatórios, que são mamíferos silvestres (VINHAES; 

DIAS, 2000; COURA; DIAS, 2009; WHO, 2017). Devido ao aumento da migração nos 

últimos anos, a doença de Chagas se expandiu para diversos países como os Estados 

Unidos da América, Canadá e vários países europeus e alguns países do Pacífico 

Ocidental. (ROCHA; TEIXEIRA; RIBEIRO, 2007; WHO, 2017). Estima-se que cerca 

de 6 a 7 milhões de pessoas estão infectadas com a doença de Chagas por todo o mundo 

(WHO, 2017). 

A principal via de transmissão do agente etiológico da doença de Chagas ao 

homem é por meio dos triatomíneos, conhecidos popularmente no Brasil como inseto 

barbeiro. A transmissão vetorial corresponde a 80% dos casos da doença de Chagas 

(ARAS et al., 2003). Essa transmissão vetorial ocorre pelo contato com as fezes 

eliminadas pelos triatomíneos infectados com T. cruzi no ato da picada (WHO, 2017). 

Porém, existem outras formas de transmissão, como, a transfusão sanguínea, a 

transmissão congênita, por acidente laboratorial, transplante e a via oral, (DIAS, 2007; 

COURA, 2014; 2017). Contudo a transmissão oral tem importância epidemiológica, 

principalmente na região Norte devido à ingestão de açaí contaminado com T. cruzi 

(NÓBREGA et al., 2009). Na região Sul em Santa Catarina no ano de 2005, 24 pessoas 

foram contaminadas ao ingerir caldo de cana, em uma única praça de alimentação, no 

município de Navegantes, das quais três morreram (STEINDEL et al., 2008).  

 Os triatomíneos ao se alimentarem de mamíferos infectados com T. cruzi 

ingerem as formas tripomastigotas sanguíneas, ao chegar à porção média do intestino os 

parasitos se diferenciam em epimastigotas e se multiplicam, após algum tempo os 

parasitos encontrando condições ideais migram para o intestino posterior e se 

diferenciam em tripomastigotas metacíclicas. O triatomíneo quando defeca libera essas 
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formas e o parasito ao encontrar uma porta de entrada cai na corrente sanguínea e então 

as tripomastigotas metacíclicas penetram as células de defesa, no caso os macrófagos. 

Os tripomastigotas já dentro da célula hospedeira se diferenciam em amastigotas e se 

multiplicam, nessa fase é que se inicia o processo patogênico. Após intensa 

multiplicação, as formas amastigotas se diferenciam para tripomastigotas, a seguir 

rompe-se a membrana do macrófago. Formas tripomastigotas invadem outros 

macrófagos e outras circulam na corrente sanguínea. Desse modo, o triatomíneo ao 

sugar o hospedeiro que conta com as formas tripomastigotas no sangue se infecta e o 

ciclo se repete (ARGOLO et al., 2008).  

 

Figura 1. Ciclo biológico de Trypanosoma cruzi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argolo et al., (2008) 

 

A doença de Chagas pode se apresentar sob três fases: aguda, indeterminada e 

crônica. Na fase aguda, que pode perdurar por dois meses após a infecção, as 

manifestações clínicas podem variar desde os casos assintomáticos até aqueles com 

manifestações fracas apresentando apenas febre e podendo passar despercebida.  Na 

fase aguda também podem ser observados outros sintomas como diarréia e vômitos 

quando o trato digestivo é atingido. Na fase indeterminada é apresentada baixa 

parasitemia e ausência de sinais clínicos. Já a fase crônica se manifesta após 10 ou 20 
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anos após a fase aguda e a manifestação clínica mais encontrada é a cardiopatia 

chagásica (DIAS,1989; COURA, 2007; ARGOLO et al., 2008; GALVÃO, 2014; WHO, 

2017).  

Diante dos agravos que a doença de Chagas pode causar, o controle vetorial é 

de grande importância epidemiológica, pois a infecção está relacionada às 

características dos vetores, associadas às baixas condições sociais e ação desordenada 

do homem sobre o meio ambiente (COURA et al., 2007; DIAS, 2011). 

 

1.2. Vetores da doença de Chagas 

Atualmente a subfamília Triatominae, conta com 18 gêneros e 151 espécies, 

das quais duas são fósseis (POINAR, 2005; POINAR, 2013; PAEZ-RONDON et al ., 

2017). Os triatomíneos, por serem hematófagos obrigatórios, se deslocam de seus 

respectivos ambientes para se alimentarem de sangue, buscando um reservatório 

humano ou qualquer outro mamífero (CHAGAS, 1909; WHO, 2017). Dessa forma, os 

triatomíneos são elos fundamentais para manutenção da cadeia epidemiológica do 

protozoário T. cruzi (VINHAES; DIAS, 2000; ROSA et al., 2014).  

A maioria das espécies de triatomíneos habita áreas silvestres, e normalmente 

usam como abrigos ninhos de gambás, pássaros, abrigos sob pedras, tocas de animais no 

solo, palmeiras e cada gênero/espécie se mantem num determinado nicho ecológico 

(LENT; WYGODZINSKI, 1979; FORATTINI, 1980, ARGOLO, 2008). Os 

triatomíneos se adaptam bem às condições de moradia e de saneamento precários, como 

irregularidades nas construções rurais e a falta de higiene que favorecem a colonização 

do vetor (DIAS; SCHOFIELD, 1998). 

 

1.3. Importância epidemiológica e aspectos taxonômicos das espécies de 

triatomíneos do Rio Grande do Sul. 

Em 1957, Di Primio realizou o levantamento das espécies de triatomíneos que 

ocorrem no Rio Grande do Sul. Triatoma infestans foi a espécie mais encontrada nos 

diferentes municípios do RS, com um número alto de insetos infectados por T. cruzi, em 

segundo lugar Panstrongylus megistus (Burmeister), 1835 e em terceiro T. rubrovaria, 

seguidos das espécies T. circummaculata e T. sordida (STÅL, 1859). Esse levantamento 

foi importante, pois revelou a situação da endemia, os ecótopos desses vetores, suas 

fontes alimentares e também as espécies que trazem mais risco à população. Além 
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disso, as espécies T. rubrovaria, T. circummaculata, T. carcavalloi, T. klugi, T. 

oliveirai, e Panstrongylus tupynambai (LENT, 1942) possuem hábitos rupestres e são 

encontrados em fendas onde predominam rochas com características graníticas ou 

areníticas, alimentando-se do sangue de vários vertebrados principalmente roedores, 

mantendo, assim, o ciclo silvestre da tripanossomíase americana, porém somente T. 

rubrovaria pode ser comparado ao T. infestans (KLUG, 1834) quanto à sinantropia que 

é capacidade de invasão domiciliar (ALMEIDA et al., 2000; MARTINS et al., 2006).  

Passados mais de 60 anos após os estudos de Di Primio em relação ao 

levantamento das espécies de triatomíneos do RS, e sua importância epidemiológica, 

hoje são registradas 12 espécies distribuídas de forma variável, restritas a algumas 

regiões, acrescentando-se então mais cinco espécies: T. carcavalloi T. delpontei, T. 

klugi, T. platensis, e descrita recentemente T. pintodiasi, lembrando que a espécie T. 

rubrovaria, prevalece como situação de alerta em relação à endemia (MELLO; 

FIGUEIREDO, 2013; JURBERG et al., 2013; PRIOTTO et al., 2014). Com relação à 

espécie T. sordida, foi relatada apenas por Di Primio no ano de 1957, não havendo mais 

registro de encontro dessa espécie nos dias de hoje. 

 

1.4. Triatoma carcavalloi Jurberg et al., 1998 

Os primeiros espécimes de Triatoma carcavalloi, foram coletados em 

domicílio de Santana do Livramento, Canguçu, Jaguarão e Dom Feliciano e esses 

municípios embora distantes entre si, ocupam uma grande área do estado do Rio Grande 

do Sul. Os machos medem entre 19,5 e 19,7 mm de comprimento, as fêmeas de 20 a 22 

mm, coloração geral preta com lobo posterior laranja ou avermelhado, exceto a metade 

posterior da linha mediana e duas pequenas submedianas em formas de vírgula que são 

negras, e marcas avermelhadas no cório e conexivo (JURBERG et al., 1998). Almeida 

et al., (2014) ao estudarem o ciclo biológico dessa espécie em laboratório verificaram o 

período de incubação dos ovos, período entre ecdises, taxa de mortalidade e duração do 

ciclo biológico dos estádios evolutivos.  

     

1.5. Triatoma circummaculata  (Stal, 1859) 

Triatoma circummaculata, está distribuída no Brasil e Uruguai, em latitudes de 

28
o
 a 35

o
 Sul, de 100 a 500 m de altitude, em floresta tropical, subtropical e savanas. No 

Brasil, sua distribuição geográfica está restrita ao Rio Grande do Sul, ocupa ambientes 
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similares a T. rubrovaria, e as duas espécies podem ser encontradas nos mesmos 

ecótopos (LENT; WYGODZINSKY, 1979; ROSA et al., 2000). Em um estudo 

experimento foi observado o hábito alimentar de T. circummaculata que as ninfas de 1º 

estádio sugavam a hemolinfa de baratas silvestres para seguir seu desenvolvimento até 

adultos (LOROSA et al., 2000). O comprimento total dos machos é de 15 a 16 mm de 

comprimento, das fêmeas de 15 a 17 mm, coloração geral castanho escuro ou negro, 

com manchas vermelhas no pronoto, cório e conexivo (LENT; WYGODZINSKI, 

1979). 

 

1.6. Triatoma klugi Jurberg et al., 2001  

Essa espécie foi coletada, em fendas de rochas do morro de Malakov na 

localidade Linha Brasil, município de Nova Petrópolis RS, após as análises 

morfológicas os autores concluíram, que se tratava de uma nova espécie nomeada, 

Triatoma klugi (CARCAVALLO et al., 2001). Comprimento total dos machos situa-se 

entre 24 e 25 mm de comprimento; pronoto com 4 mm de largura; abdômen 8 mm de 

largura.  Fêmeas: comprimento total 25-27 mm, largura do pronoto 4 mm, largura do 

abdômen 10 mm. Especímes de cor geral preta, tendo manchas amarelas centrais em 

cada segmento do conexivo, parte externa do clavo e a base do cório, são escuras as 

partes distais do cório acinzentadas. Essas são algumas das diversas observações feitas 

por Carcavallo et al. (2001) em relação a espécie T. klugi.  

 

1.7. Triatoma pintodiasi  Jurberg et al., 2013 

 Triatoma pintodiasi foi coletada no Rio Grande do Sul e é uma nova espécie 

muito semelhante a T. circummaculata, que recebeu essa denominação em homenagem 

ao Dr. João Carlos Pinto Dias (JURBERG et al., 2013). Os principais caracteres de 

diagnose de T. pintodiasi são: O tamanho do macho 15mm e da fêmea 16mm, aspectos 

da coloração geral do espécime sendo castanho escuro. As antenas apresentam um 

padrão bi cromático no qual 1° e 2° segmentos são escuros e 3° e 4° mais claros; O 

toráx possui um pronoto com lobo anteior negro e lobo posterior alaranjado e o 

abdômen possui um conexivo alaranjado com as suturas intersegmentais envolvidas por 

uma faixa negra estreita, praticamente ausente entre o segundo e o terceiro segmentos. 
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1.8. Triatoma rubrovaria (Blanchard, 1843) 

Triatoma rubrovaria está distribuída em três países, na Argentina é encontrada 

em Córdoba, Corrientes, Entre Rios e Missiones; no Brasil, restrita ao Rio Grande do 

Sul, no e Uruguai (LENT; WYGODZINSKY, 1979; ROSA et al. 2000). Comprimento 

total das fêmeas, entre 22-25 mm e dos machos 22-24 mm, a largura do abdômen das 

fêmeas, entre 8 - 12 mm e dos machos 6.5 - 8.5 mm. No geral a coloração da espécie T. 

rubrovaria é preta alaranjada ou vermelha e raramente de cor amarela, essas colorações 

estão situadas na região do pescoço, pronoto, cório e conexivo. O pronoto é uma 

estrutura que possui variabilidade cromática com duas cores: preto e vermelho. A 

cabeça é longa e delgada de cor negra e sutilmente rugosa e transversal na região dorsal, 

cabeça duas vezes mais longa quanto à largura dos olhos (LENT; WYGODZINSKY, 

1979). Triatoma rubrovaria vive em simpatria com T. circummaculata, ambos 

associados com Blaptica rubia, que se abrigam entre fendas rochosas de aspecto 

areníticas, até mesmo em baixo de rochas em contato direto com a terra (DI PRIMO, 

1957; LENT; WYGODZINSKY, 1979; ROSA et al., 2000; RUAS-NETO; CORSEUIL, 

2002; ALMEIDA et al., 2002). O período de desenvolvimento dos estádios ninfais em 

laboratório à temperatura de 25º C foi estudado por Silva (1985), que verificou ser de 96 

dias para os machos e 102 para as fêmeas. Já à temperatura ambiente no Rio de Janeiro, 

Almeida et al. 2005 observaram que o período de desenvolvimento foi de 180,1 dias.  T. 

rubrovaria apresenta variabilidade de coloração no tórax que foi referida por Lent; 

Wygodzinsky, 1979, porém, Pacheco et al., 2007 ao estudarem o genótipo de 

populações procedentes da Argentina, Brasil e Uruguai por meio de RAPD e dos 

espaçadores ITS-1 e ITS-2 verificaram que as populações apresentaram também 

variações intraespecíficas.  

 

1.9. Subcomplexo Triatoma rubrovaria 

Os triatomíneos pertencem à ordem Hemíptera, família Reduviidae e foram 

divididos em complexos para um melhor entendimento taxonômico devido às 

similaridades morfológicas, aspectos biogeográficas e barreiras ecologica de modo a 

auxiliar a identificação, bem como inferir relações filogenéticas (SCHOFIELD, 1988; 

BARATA 1998; CARCAVALLO et al., 2000; CARCAVALLO et al., 2001; 

JURBERG, 2003).  Com uma nova proposta, de acordo com o arranjamento 

taxonômico, abordando aspectos de classificações evolutivas, baseando-se na biologia 
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molecular dos triatomineos, Schofield; Galvão divide o gênero Triatoma em oito 

complexos e nove subcomplexos, entre os oito complexos esta inserido o gênero 

Mepraia e Nesotriatoma (SCHOFIELD; GALVÃO, 2009; ALEVI et al., 2017). Como 

referência dessa divisão observa-se o complexo T. infestans que é formado por sete 

subcomplexos, T. brasiliensis, T. infestans, T. maculata, T. matogrossensis, T. 

rubrovaria, T. sordida e T. vitticeps. 

Neste trabalho foram estudadas cinco espécies do subcomplexo T. rubrovaria 

que conta com sete espécies: T. carcavalloi, T. circummaculata, T. klugi, T. limai, T. 

oliverai e T. rubrovaria (SCHOFIELD; GALVÃO. 2009). Triatoma pintodiasi foi 

inserida nesse grupo por ser muito semelhante a T. circummaculata e restrita ao Rio 

Grande do Sul (JURBERG et al., 2013).  

Diversos estudos têm sido realizados com a subfamília Triatominae visando à 

observação de caracteres morfológicos, de modo a facilitar a identificação de espécies 

similares. Diversos autores se servem da morfologia e da morfometria por meio de 

microscopia de luz e microscopia eletrônica de varredura (LENT; WYGODZINSKY, 

1979; JURBERG; ROSA; BARATA, 1997; ROSA et al., 2000). Em investigações mais 

detalhadas, perfil enzimático, assim como estudos abordando biologia molecular 

(NEVES et al., 2012; ROSA et al., 2012; JURBERG et al., 2013; SOUZA et al., 2016; 

OLIVEIRA et al .,2017). Os estudos conduzidos com T.circummaculata, T. carcavalloi, 

T. klugi, T. pintodiasi e T. rubrovaria poderão conduzir melhor o entendimento entre 

essas especies. Como proposta inicial, foram estudadas as espécies T. circummaculata e 

T. pintodiasi, pois o que mais chamava a atenção para conduzir os estudos quanto as 

duas espécies foi variabilidade cromática dessas espécies até então em T. 

circummaculata considerava-se duas variações cromáticas da região do pronoto de preto 

a alaranjado hoje se entende que a coloração alaranjada é para T. pintodiasi e curisoso 

que somente após 159 T. pintodiasi foi descrita por Jurberg e colaboradores no ano 

2013 e até então do ano de sua descrição T. pintodiasi era considerada como T. 

circummaculata, nenhum outro pesquisador havia notado essa distinção, por motivos de 

corroborar para uma melhor identificação das duas espécies levando em conta que T. 

circummacula não é mais encontrado em abundância  como antigamente no estado do 

Rio Grande do Sul o fato de aumentar o número de informações quanto aos caracteres 

dessas duas espécies são relativamnete importante. Portanto foram realizadas análises 

mais detalhadas quanto aos caracteres, morfológicos, morfométricos, assim como da 

analises da variação gênica tanto de T. circummaculata e de T. pintodiasi, e para uma 



27 
 

abordagem mais especifica quanto ao agrupamento das cinco espécies que fazem parte 

do subcomplexo T. rubrovaria foram utilizadas a mesma ferramentas para T. 

carcavalloi, T. klugi e T. rubrovaria de modo a contribuir para reconhecer as relações 

evolutivas entre os membros desse complexo via reconstrução filogenética. Não foi 

possível utilizar as espécies T. limai e T. oliverai, por não terem exemplares para 

estudo. 
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6 CONCLUSÕES: 

 

 Por meio de microscopia eletrônica de varredura foram descritos caracteres da 

cabeça, tórax e abdômen que possibilitaram a distinção de Triatoma carcavalloi, T. 

circummaculata, T. klugi, T.pintodiasi e T. rubrovaria que integram o subcomplexo T. 

rubrovaria.  

 

 As análises morfométricas de 14 parâmetros da cabeça, tórax e abdômen 

possibilitaram a distinção de Triatoma carcavalloi, T. circummaculata, T. klugi, 

T.pintodiasi e T. rubrovaria que integram o subcomplexo T. rubrovaria. 

 

 

 As análises morfométricas de dois caracteres da cabeça de fêmeas e de dois 

caracteres da cabeça de machos permitiram distinguir T. circummaculata de T. 

pintodiasi.  

 

 A análise por morfometria geométrica do tamanho do centroide, da análise 

discriminante e do dendograma de similaridade morfométrica indicam que T. 

carcavalloi, T. circummaculata, T. klugi, T. pintodiasi e T. rubrovaria formam um 

agrupamento. 

 

 As análises  dos genes mitondriais COI, Cyt b e do gene ribossomal 16S, 

 indicam que Triatoma carcavalloi, T. circummaculata, T. klugi, T. pintodiasi e T. 

rubrovaria constituem um subcomplexo. 

 

 T. circummaculata e T. pintodiasi, embora distintas, são espécies irmãs. 
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