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Triatoma maculata é encontrado em países como Colômbia, Guiana, Suriname, 
Belize, Venezuela e Brasil, naturalmente infectada por Trypanosoma cruzi o que a 
incrimina como potencial vetor. É uma espécie silvestre, que geralmente coloniza 
ninhos de pássaros, ocos de árvores e palmeiras, mas se adapta com facilidade 
em anexos do peridomicílio humano, como galinheiros, chiqueiros e currais. Com 
o objetivo de compreender a ocorrência de T. maculata em diferentes ambientes 
em municípios do estado de Roraima, foram realizadas buscas ativas de 
triatomíneos em unidades domiciliares de zonas urbanas e rurais nos municípios 
de Boa Vista, Amajari e Bonfim no ano de 2014. Deste esforço, foram capturados 
300 espécimes de Triatoma maculata em diferentes estádios de desenvolvimento: 
292 na zona rural e 8 na urbana, a maioria coletada no peridomicílio (99%). Para 
analisar os resultados, foi criado um modelo linear generalizado da família 
Poisson de modo a verificar a possível relação entre abundância de triatomíneos 
com a área de coleta (urbana ou rural), local de captura (intra ou peridomicílio), 
tipo de construção do domicílio e a presença de galinheiros no peridomicílio. As 
seguintes variáveis foram significativas: morar em área urbana se mostrou um 
forte fator de proteção, reduzindo em cerca de 98% o número médio de 
triatomíneos coletados; e a presença de galinheiros, no entanto, aumenta em 
cerca de 6,5 vezes o número médio de triatomíneos encontrados, controlado 
pelas outras variáveis. Estes resultados mostram que a presença do anexo 
galinheiro contribui para a manutenção da infestação e domesticação no 
domicílio, evidenciando a necessidade da manutenção da vigilância entomológica 
ativa e contínua para o controle de triatomíneos. 
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