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Doença de Chagas é uma zoonose causada pelo Trypanosoma cruzi, tendo como 
principal forma de transmissão a vetorial e como secundária: a oral, congênita, 
transplante e transfusional. Com o objetivo de identificar as espécies de vetores e 
o número de casos da doença, realizou-se um levantamento, entre 2009 e 2015, 
dos triatomíneos capturados junto a Secretaria Municipal de Saúde e dos 
humanos soropositivos para a doença de Chagas dentre os possíveis doadores 
de sangue do Hemocentro de Mossoró. Para tal foi realizada uma pesquisa 
descritiva, com os dados obtidos a partir de um levantamento de dados 
quantitativos, expressos em frequência simples e percentual. No período 
pesquisado foram capturados 819 triatomíneos, sendo 5 (0,6%) na zona urbana e 
814 (99,4%) na rural, dos quais 736 (89,9%) foram analisados e diagnosticados 
como negativos para T. cruzi. Quanto as espécies identificadas, 782 (95,5%) 
foram Triatoma brasiliensis, 29 (3,5%), T. pseudomaculata, 5 (0,6%) 
Panstrongylus lutzi e 01 (0,1%) Rhodnius nasutus. Com 317 (38,7%) vetores 
adultos e 502 (61,3%) ninfas. No levantamento sorológico foram coletadas um 
total de 75.762 bolsas de sangue, sendo 57.658 (76,10%) aptas. Porém, foram 
consideradas sorologicamente inaptas 18.104 (23,89%) doações, das quais 166 
(0,91%) foram positivas para a Doença de Chagas. Verifica-se que a região 
apresenta uma diversidade de triatomíneos capturados com ênfase para vetores 
capturados na zona rural e da espécie T. Brasiliensis. Porém o diagnóstico por 
exame a fresco através da compressão abdominal do vetor apresenta-se pouco 
eficaz podendo ocasionar resultados falso negativos, uma vez que, existe casos 
de humanos positivos na mesma região estudada.  
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