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Introdução:  a Doença de Chagas é uma doença negligenciada nos países em 
desenvolvimento, especialmente os da América Latina, onde a maioria dos 
infectados são pessoas de baixa renda. Continua sendo um grave problema de 
saúde pública, afetando mais de 12 milhões das pessoas. Os vetores são insetos hematófagos, da subfamília Triatominae (Hemiptera, Reduviidae), composta 
atualmente de 136 espécies. Ações de vigilância entomológica sobre as espécies 
com capacidade de invadir e/ou colonizar áreas controladas tornaram-se 
imprescindíveis. Objetivos: o objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento 
das espécies de triatomíneos capturadas nos municípios de abrangência da SRS de Uberlândia e avaliar a positividade para Trypanosoma cruzi, no ano de 2014. 
Metodologia: o Laboratório de Entomologia do Centro de Controle de Zoonoses 
de Uberlândia (CCZ) realizou a identificação e exames parasitológicos dos 
triatomíneos dos 18 municípios de abrangência da SRS Uberlândia. Resultados: no ano de 2014 foram recebidos 553 exemplares de triatomíneos. Deste total, 409 
foram examinados e 144 estavam “secos” (sem material fecal para exame). Dos exemplares examinados, três triatomíneos encontravam-se infectados com T. 
cruzi, todos da espécie Panstrongylus megistus. Após identificação, 232 
espécimes foram classificados como Triatoma sordida, 68 como P. megistus, 20 
como Rhodnius neglectus e 02 exemplares foram classificados como P 
Panstrongylus diasi. Não foram identificados 87 exemplares de triatomíneos. 
Conclusão: as ações realizadas pelo Laboratório de Entomologia do CCZ de 
Uberlândia são de extrema importância para todos os municípios envolvidos, que 
podem, com a necessária agilidade, realizar as ações preconizadas pelo 
Programa de Controle da Doença de Chagas (PCDCh).  
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