
Conhecendo  os insetos parecidos 

com os barbeiros 
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Alguns dos insetos parecidos com os

barbeiros podem se alimentar somente

de plantas.

Inseto fitófago – o aparelho bucal é bastante longo. Ele só     

alimenta-se das plantas.



Outros insetos parecidos com barbeiros

alimentam-se somente de outros

insetos.

Inseto predador – o aparelho bucal é curto com três

segmentos e fortemente recurvado. Ele

alimenta-se de outros insetos.



Os barbeiros alimentam-se de sangue

de animais inclusive do homem.

Insetos adultos (machos e fêmeas) e até mesmos as formas

jovens deste inseto se alimentam de sangue.



Os barbeiros colocam seus ovos no local

onde vivem. Para alcançar a forma adulta

eles passam pela fase de ovo e trocam 5

vezes de pele.

Ninfa saindo do ovo



Os parasitos que causam a doença de

Chagas são transmitidos pela fezes dos

barbeiros.

Rey, 1996

Muitas pessoas apresentam reação

alérgica no local da picada do barbeiro. A

pele pode ficar bastante avermelhada.

TRANSMISSÃO VETORIAL



Os parasitos que causam a doença de

Chagas também podem ser transmitidos

através da ingestão de alimentos como

sucos que tenham estado em contato

com os barbeiros ou através de carne de

caça.

TRANSMISSÃO ORAL

Os barbeiros atraídos pela

luz, podem cair no sucos

durante sua preparação.

Alguns animais silvestres

tem circulando no sangue

o parasito causador da

doença de Chagas, que

podem ser transmitido ao

homem durante seu

manuseio .



TRANSMISSÃO TRANSFUSIONAL

Através do sangue contaminado de

portadores com os parasitos, mas sem

os sintomas.

TRANSMISSÃO VIA PLACENTA

A mãe pode contaminar seu filho através

da placenta ou do leite materno



Os barbeiros são bastante ecléticos na

escolha de seus nichos ecológicos em

ambiente natural



O inseto barbeiro pode ser encontrado em

diversos nichos ecológicos no ambiente

peridomiciliar



Algumas medidas pode ser tomadas para evitar que esses

insetos passem a viver dentro das casas.

Periodicamente as camas devem ter os colchões

levantados e expostos a luz solar.

No intradomicílio estes insetos buscam

locais escuros para se abrigarem.



Cuide de objetos pendurados nas paredes, pois atrás das

imagens e retratos os barbeiros encontram esconderijo.

Evite animais dormindo dentro de casa.


