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RESUMO 

 
Os insetos do gênero Lutzomyia tem considerável importância na transmissão de doenças 
como bartonelose, arboviroses e, principalmente, a leishmaniose visceral e a 
leishmaniose tegumentar americana, ambas presentes na cidade de Goiás, local 
escolhido para realizar capturas de insetos com armadilhas tipo CDC durante doze 
meses, a fim de estudar a população de flebotomíneos existentes. As armadilhas foram 
posicionadas ao longo de toda a área urbana, repetidamente por três noites seguidas, no 
último final de semana de cada mês, entre setembro de 2012 e agosto de 2013. Além da 
captura de insetos, foram coletados dados eco-epidemiológicos. Após a captura, todos os 
flebotomíneos foram identificados. Ao final, foram identificados oito espécies na cidade de 
Goiás, de um total de 370 capturados. As espécies identificadas foram: Lutzomyia 
longipalpis, Lutzomyia whitmani, Lutzomyia intermédia, Lutzomyia lenti, Lutzomyia 
shannoni, Lutzomyia peresi, Lutzomyia baculus e Lutzomyia goiana. Os resultados 
obtidos, através de análise feita pelo Kruskal-Wallis e pelo modelo linear generalizado 
com distribuição de Poisson, apresentaram significância para a relação formada entre a 
quantidade de flebotomíneos capturados e o estágio lunar, estação do ano e as áreas 
com características rurais. Apesar de terem sido capturados poucos flebotomíneos, 
contatou-se a presença de fêmeas da espécie L. longipalpis além de caso humano e 
canino de leishmaniose visceral. 
 
Palavras-chave: diagnóstico entomológico, vetores, leishmanioses, Lutzomyia, 
sazonalidade . 
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ABSTRACT 

 
Insects of Lutzomyia genus have considerable importance in the transmission of diseases 
such as bartonellosis, arboviruses, and especially visceral and cutaneous leishmaniasis, 
both diseases present in the city of Goiás, place chosen to capture insects using CDC 
traps during twelve months in order to study the existing population of sandflies. Traps 
were placed throughout the urban area repeatedly for three nights in the last weekend of 
each month between September 2012 and August 2013. At the same time of trapping 
insects, relevant eco-epidemiological data were collected. After captures, all sandflies 
were identified. Were encountered in the city of Goiás eight species, in a total of 370 
captured. The species were: Lutzomyia longipalpis, Lutzomyia whitmani, Lutzomyia 
intermédia, Lutzomyia lenti, Lutzomyia shannoni, Lutzomyia peresi, Lutzomyia baculus 
and Lutzomyia goiana. The results obtained through analysis by Kruskal -Wallis test and 
Poisson distribution showed significance for the relationship formed between the amount 
of gathered sandflies with season and rural area characteristic. Although few sandflies 
were obtained, the presence of female L. longipalpis was associated with the human and 
canine visceral leishmaniasis cases. 
 
Keywords: entomological diagnosis, vectors, leishmaniasis, Lutzomyia, seasons. 
 



1 INTRODUÇÃO 

 

Os flebótomos são dípteros com considerável importância na sanidade 

animal e na saúde pública nas Américas, além de outras partes do mundo. Seu 

destaque se dá pelo envolvimento na infecção e transmissão de doenças como 

bartonelose, arboviroses e as leishmanioses podendo transmitir a leishmaniose 

visceral (LV) ou a leishmaniose tegumentar americana (LTA). A transmissão ocorre 

tanto no meio urbano como no rural, podendo atingir animais e os humanos 

(ALEXANDER, 2000; DANTAS-TORRES, 2009; ANDRADE, 2010). 

De acordo com SHIMABUKURO & GALATI (2011), já somam 19 espécies 

de Lutzomyia incriminadas pela veiculação de leishmaniose humana e animal no 

Brasil. Este valor representa 2% das 927 espécies de flebotomíneos conhecidos no 

mundo até 2011. A LV é causada pela Leishmania (Leishmania) infantum chagasi, 

com capacidade vetorial comprovada pelos flebotomíneos das espécies Lutzomyia 

longipalpis e Lutzomyia cruzi (QUEIROZ et al., 2012). Com relação à LTA, ela é 

causada por distintas espécies de leishmanias como: Leishmania (Leishmania) 

mexicana, L. (Viannia) braziliensis, L. (Viannia) guyanensis, L. (Viannia) shawi e L. 

(Leishmania) amazonensis (OLIVEIRA et al., 2003). Cada uma destas leishmanias 

possui uma área de ocorrência conhecida, e consequentemente seus vetores 

relacionados ao tipo de habitat existente, podendo ser as seguintes espécies: 

Lutzomyia intemedia, Lutzomyia whitmani, Lutzomyia migonei (CAMARGO-NEVES 

et al., 2002), Lutzomyia gomezi, Lutzomyia wellcomei, Lutzomyia anduzei, Lutzomyia 

antunesi, Lutzomyia tuberculata, Lutzomyia olmeca bicolor, Lutzomyia. ubiquitalis, 

Lutzomyia paraensis, Lutzomyia umbratilis, Lutzomyia flaviscutellata, Lutzomyia 

ayrozai, Lutzomyia pessoai, Lutzomyia olmeca nociva e Lutzomyia squamiventris 

squamiventris (AGUIAR & MEDEIROS, 2003). Destas, doze já foram comprovadas 

como transmissores de leishmaniose tegumentar americana em cães, sendo sete 

delas registradas no Brasil. Vale ressaltar ainda que L. intermedia, L. migonei, L. 

whitmani, vetores da LTA, estão endemicamente distribuídos nas cinco regiões 

brasileiras: (SHIMABUKURO & GALATI, 2011). 

Em estudo conduzido entre os anos de 1999 a 2002 no estado de Goiás, 

constataram um total de dez casos humanos de leishmaniose, dos quais três LTA e 

sete LV foram registrados na cidade de Goiás. Nessa mesma ocasião, foram 

conduzidos estudos para a pesquisa de flebotomíneos nas residências dos 
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acometidos. O resultado revelou a presença de oito espécies: L. longipalpis, L. 

whitmani, L. intermedia, Lutzomyia lenti, Lutzomyia termitophila, Lutzomyia 

shannoni, Lutzomyia lainsoni, Lutzomyia pessoai; e uma espécie não identificada, 

possivelmente por problemas na captura (MARTINS et. al, 2002). 

Os casos humanos de LV e LTA na cidade de Goiás continuam ocorrendo 

(SINAN-NET, 2012). Em relação aos animais, tem-se conhecimento de casos com 

sinais clínicos indicativos, mas sem confirmação laboratorial, pois a ausência de 

atendimento clínico veterinário efetivo no município impede a atualização sobre a 

real situação epidemiológica da doença. 

Contudo, levando em consideração o fato da cidade possuir casos 

humanos recentes e o inseto vetor ter sido encontrado em estudos anteriores, 

estima-se que o ciclo epidemiológico ocorra na sua plenitude e isso demonstra que 

os habitantes e os animais desta cidade estejam expostos ao risco para esta 

enfermidade. Assim sendo, este fato gera grandes preocupações, o que torna 

necessário aprofundar o conhecimento dos vetores do local, alertar a população e 

servir de apoio para futuros estudos de medidas de controle. 

Para se estabelecer um controle das leishmanioses é essencial realizar o 

controle dos vetores (DANTAS-TORRES, 2009). Para isso é fundamental conhecer 

o comportamento, distribuição local e a identificação das espécies que ocorrem, não 

só em um único ponto, mais em toda a extensão urbana. Além disso, precisa-se 

reunir o máximo de dados de importância epidemiológica de cada local, pois a 

distribuição de flebotomíneos está baseada em diversos fatores como: altitude, 

clima, tipo de solo, pluviosidade (FORATINI, 1960; KASSEM et. al, 2012) e estação 

lunar (ALVES, 2008). Estes dados são essenciais para programar medidas 

preventivas e melhorar o entendimento de quando, onde e como os humanos e 

animais podem se tornar infectados. 

E embora já existam dados sobre algumas espécies de flebotomíneos 

encontrados na cidade de Goiás, não se conhece sua distribuição local e nem a sua 

dinâmica sazonal. Estas informações são necessárias para consolidar este 

conhecimento e futuramente utilizá-los para estabelecer medidas direcionadas de 

vigilância e controle deste inseto na cidade. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Os flebotomíneos são insetos conhecidos como mosquito palha ou birigui. 

São dípteros, psicodídeos, de pequeno porte (1 a 3 milímetros), frágeis, de atividade 

noturna e baixa capacidade de bater asas. Possuem corpo piloso, delgado e 

diferem-se dos demais dípteros por, principalmente, desenvolverem todo seu estágio 

larvar em matéria orgânica e não em água. Escondem-se durante o dia em 

rachaduras em rochas, madeiras ou parede de casas. Apresentam dimorfismo 

sexual, e tanto as fêmeas como os machos se alimentam de fontes de açúcar para 

produzir energia, contudo as fêmeas precisam de uma dieta sanguínea para 

maturação ovariana e assim prosseguir com a oviposição e manutenção do ciclo 

vital, sendo este o momento em que elas buscam os animais. Os ovos são 

depositados em micro-habitats terrestres ricos em matéria orgânica, que servem de 

alimento para as larvas (FORATINI, 1960; RANGEL & LAINSON, 2003). 

Entre sua descoberta em 1786 até a comprovação como vetor de LV, 

uma importante zoonose, foi um período de lento progresso no estudo destes 

insetos, sendo que seu papel vetorial concomitante para flebovírus e bartonelose, foi 

o que lhe atribuiu uma grande importância e prioridade para realizar estudos. Estes 

estudos revolucionaram o modelo de classificação deste gênero na década de 1940 

e vem sendo utilizado para identificar e atribuir competência vetorial para outras 

espécies (RANGEL & LAINSON, 2003). 

Sua densidade populacional sofre grande interferência pela variação das 

estações do ano, com maior captura de flebotomíneos após meses de altos índices 

pluviométricos. Possuem ciclo de vida relativamente longo, de 30 a 45 dias 

(OLVEIRA et al., 2003; ANDRADE, 2010). Como existe a possibilidade de 

conviverem numa mesma área mais de 30 espécies diferentes de flebotomíneos, se 

faz necessário realizar a captura para identificar quais espécies ocorrem nos 

diversos micro-habitats que uma cidade pode possuir (ALEXANDER, 2000).  

A captura de flebotomíneos adultos pode ser feita utilizando armadilhas 

luminosas do tipo CDC (Center of Diseases Control), conforme Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2006). Elas possuem certa seletividade, utilizam uma isca atrativa (luz), 

tem poucos problemas de padronização e com pouco esforços, quando comparado 

com os outros métodos de captura de insetos e se consegue com seu uso bons 

resultados (ANDRADE, 2010). Alguns cuidados precisam ser tomados durante seu 
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uso. As armadilhas CDC’s devem ser posicionadas nas proximidades de matas ou 

outra aglomeração de animais (de 2 a 6 metros), sendo os galinheiros um dos 

pontos mais escolhidos para captura (OLIVEIRA et al., 2003), assim como as 

residências de pacientes enfermos com LV e LTA (ALMEIDA et al. (2013). Existe 

variação na capacidade de atração entre insetos, sendo capturados 

preferencialmente fêmeas de alguns grupos. Fontes luminosas nas proximidades 

podem reduzir a eficiência da captura (ALEXANDER, 2000). 

A LV é uma doença disseminada em 88 países, reemergente e grave, de 

difícil tratamento e que por muito tempo vem contornando todos os esforços 

realizados pelos sistemas de saúde, que visam sua contenção (QUEIROZ et al. 

2012). 

O Brasil, país de proporções continentais, com clima tropical e densa área 

silvestre, possui condições ideais para abrigar diversas espécies de flebotomíneos. 

Das 927 espécies já conhecidas, no Brasil encontram-se 260, sendo que em apenas 

uma noite de captura na floresta amazônica, pode-se coletar 30 espécies diferentes 

(ALEXANDER, 2000). 

Tamanha riqueza atribui ao Brasil grandes responsabilidades, pois dentre 

as espécies aqui catalogadas, 19 são vetores de leishmanioses. Sendo que L. 

longipalpis e L. cruzi recebem uma atenção especial por transmitirem a Leishmania 

(Leishmania) infantum chagasi, causadora da leishmaniose visceral (SANTOS et al., 

1998; RANGEL & LAINSON, 2003). 

Assim como ocorre com o Phlebotomus papatasi no velho mundo, o L. 

longipalpis é uma espécie que está disseminada por todo território brasileiro, 

podendo ser encontrada em regiões frias e quentes, altas e baixas, úmidas e secas. 

Esta sua grande capacidade de adaptação é o maior desafio que as secretarias de 

saúde devem superar para conseguir conter o vetor, e assim obter bons resultados 

no controle da leishmaniose (RANGEL & LAINSON, 2003). 

De forma global será apresentado nesta revisão os principais estudos já 

realizados sobre flebotomíneos. Estudos estes, que muito evoluíram nos últimos 

anos, e ainda estão agregando novos conhecimentos, e futuramente poderão 

contribuir para o controle do vetor, consequentemente resultando no controle das 

doenças por eles transmitidas. 
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2.1 Histórico 

 

Admite-se que a primeira descrição de um flebotomíneo ocorreu na Itália, 

em 1786 por Scopoli, quando reportou a espécie Bibio papatasi, que anos depois 

sua nomenclatura foi alterada para Phlebotomus papatasi (DEDET et al., 2003), 

espécie de amplo interesse em medicina veterinária e que causa problemas 

sanitários na Europa, Ásia e África (COLACICCO-MAYHUGH et al., 2010). 

Este gênero representa os insetos corcundas com asas lanceoladas que 

se mantêm sempre abertas (Figura 1). Até 2003, o número de espécies de 

flebotomíneos descritas no mundo era 464, e destas, pelo menos 229 eram 

encontradas no Brasil (GALATI, 2003). Em apenas nove anos após esta publicação, 

o número de flebotomíneos identificados praticamente dobrou, atingindo o 

quantitativo de 927 espécies conhecidas, sendo que 260 delas ocorrem no Brasil 

(SHIMABUKURO & GALATI, 2011). 

 

 

FIGURA 1: Inseto fêmea de P. papatasi. Imagem capturada durante 
sua alimentação. Fonte: http://www.sciencephoto.com/ 
media/151983/enlarge, 2012  

 

 

Os flebotomíneos estão divididos em seis gêneros: Lutzomyia, 

Brumptomyia e Warileyia que são encontrados no Novo Mundo; e os gêneros 
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Phlebotomus, Sergentomyia e Chinius, encontrados no Velho Mundo 

(SHIMABUKURO et al., 2011).  

No Novo Mundo, o gênero Lutzomyia é predominante e apresenta 

características biológicas diferente do gênero Phlebotomus, encontrado em maior 

parte do Velho Mundo (ALEXANDER & YOUNG, 1992; DESJEUX, 2004). 

Os primeiros flebotomíneos americanos foram descritos por COQUILLETT 

(1907), sendo que no Brasil os responsáveis pela primeira descrição de 

flebotomíneos foram LUTZ & NEIVA (1912). 

Durante mais de 30 anos de conhecimento deste gênero (ADLER E 

THEODOR, 1957), apenas 33 espécies americanas tinham sido registradas. No 

entanto esta realidade mudou com a observação de que estes delicados insetos são 

capazes de transmitir doenças como arboviroses, bartonelose, tripanossomíases e 

principalmente as leishmanioses (LV ou leishmaniose tegumentar) para animais e 

humanos (ALEXANDER, 2000; DANTAS-TORRES, 2009; RASSI et al., 2012). Estas 

descobertas aceleraram consideravelmente os estudos sobre estes insetos a partir 

da década de 1940 (GALATI, 2003). 

Diferentemente das outras, a LV é uma das enfermidades que recebem 

dedicada atenção da Organização Mundial da Saúde, pois é prevalente nos quatro 

continentes, sendo endêmica em 88 países (QUEIROZ et al., 2012). 

MAURICIO et al. (2000) indicaram que a Leishmania infantum (causadora 

da LV) chegou  à América do Sul, através de cães infectados vindos do continente 

europeu durante os eventos de colonização no século XVI. QUEIROZ et al. (2012) 

alertam para o grande potencial de disseminação que este agente tem, 

apresentando a preocupante informação que no Brasil esta enfermidade encontra-se 

nas cinco regiões, com ocorrência de casos humanos em 24 estados. E ainda, 

QUARESMA (2011) informa que isso vem acontecendo sem que haja estratégias 

eficientes de controle deste vetor. 

 

2.2 Morfologia 

 

O estudo da morfologia dos flebotomíneos objetiva a identificação e 

diferenciação entre as espécies existentes, e tem por base o estudo das estruturas 

visíveis do inseto após a preparação em lâmina e observação com auxílio de 

microscopia (YOUNG & DUNCAN, 1994). 
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A classificação dos flebotomíneos, no início do século passado, foi de 

grande dificuldade. Seu tamanho reduzido e poucas diferenças entre as espécies 

impossibilitavam o progresso nesta área, até que as publicações de ADLER & 

THEODOR (1926) chamaram a atenção para detalhes morfológicos encontrados na 

espermateca e cibário das fêmeas de flebotomíneos (Figura 2). 

Para se visualizar órgãos internos como o cibário e espermateca, antes 

da montagem do inseto em lâmina é utilizada a técnica de diafanização do 

espécime, o que torna translúcidas as estruturas córneas e permite uma maior 

facilidade de avaliar as estruturas internas com o auxílio de microscopia (YOUNG & 

DUNCAN, 1994). 

 

 

FIGURA 2: A:Fêmea de Lutzomyia termitophila diafanizada; B: 
Cabeça de L. neivai indicando o cibário; C: Abdome de 
uma fêmea de L. intermedia, com setas apontando para 
as espermatecas. Fonte: ARQUIVO PESSOAL, 2012 

 

Compilando os resultados de muitos trabalhos desenvolvidos desde 

então, permitiu-se a produção de duas chaves de identificação dos flebotomíneos 
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das Américas. A primeira chave de classificação é a obra de YOUNG & DUNCAN 

(1994) intitulada “Guia para identificação e distribuição geográfica de Lutzomyia no 

México, America do Sul e Central e oeste da Índia”. Neste trabalho, o autor, 

subdivide o gênero Lutzomyia em 15 subgêneros e 11 grupos, sendo que apenas o 

grupo Verrucarum possui subdivisões (CACERES, 1993). Esta chave de 

identificação é bastante prática e prioriza a classificação a partir da observação de 

poucas estruturas essenciais como: a relação entre o tamanho dos segmentos da 

antena, morfologia dos ascóides, dos palpos, do lábio, extensão da sutura 

interocular, cibário em fêmeas, presença ou não de espinhos femurais, genitália 

masculina, genitália feminina e espermateca (Figura 3). 

A segunda e mais atual fonte de consulta para a classificação de 

flebótomos do novo mundo, foi proposta por GALATI (2003). Nesta, a autora utiliza 

88 caracteres morfológicos na tentativa de resolver a caracterização dos 

flebotomíneos do novo mundo, valorizando a quetotaxia (o estudo das cerdas ao 

longo do corpo do inseto) além das outras estruturas para uma melhor distribuição 

entre os grupos. O resultado deste estudo propõe a relação evolutiva mais 

substancial entre os flebotomíneos do gênero Lutzomyia. GALATI (2003) subdividiu 

os Phlebotominae em duas tribos: (1) Hertigini, que inclui os gêneros Warileya, 

Hertigia, e Chinius e (2) Phlebotomini, que foi subdividido em seis subtribos: (1) 

Phlebotomina (Phlebotomus), (2) Australophlebotomina, (3) Brumptomyiina, (4) 

Sergentomyiina, (5) Lutzomyina (Lutzomyia) e (6) Psychodopygina. A subtribo 

Psychodopygina possuía muitos subgêneros, que foram elevados ao nível de gênero 

(Psathyromyia, Viannamyia, Nyssomyia, Trichophoromyia e Psychodopygus), 

resultando por este fato, em uma radical alteração organizacional. 

Entretanto, logo após o lançamento desta nova classificação, BEATI et al. 

(2004) sugeriram elevar alguns grupos e subgêneros a gênero, assim como incluir o 

grupo Verrucarum no gênero Pintomyia, subgênero Pifanomyia, mas a maior 

mudança ficou na segregação do gênero Lutzomyia. 

Além destes método tradicionais de identificação, outros estão sendo 

aprimorados. O projeto Computer-aided indentification of phlebotomine sandflies of 

América (CIPA) é um exemplo (DEDET et al., 2003). Este método foi desenvolvido a 

partir da digitalização e disponibilização on-line de dados morfológicos para servir de 

auxílio. Desta forma, foi possível reunir uma grande quantidade de dados e mantê-

los atualizados. Outras técnicas que também podem ser utilizadas para a 
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identificação são os estudos isoenzimáticos, onde se pesquisa indiretamente 

polimorfismo nos genes codificadores de enzimas que afetam os fenótipos dos 

insetos, (REMY-KRISTENSEN et al., 1996) e por fim a biologia molecular que 

através da pesquisa de sequências de DNA conhecidas, pode avaliar o genótipo de 

cada indivíduo ajudando na identificação taxonômica (TERAYAMA et al., 2008; 

MANONMANI et al., 2010). 

Com todo esse suporte disponível, é possível chegar à classificação 

específica de cada flebotomíneo. Mas, devido a coexistência de duas classificações 

de flebotomíneos que diferem-se quanto à classificação dos gêneros existentes, 

para melhor entendimento, será utilizado neste trabalho apenas a classificação de 

YOUNG & DUNCAN (1994), pois os dados consagrados na literatura sobre os 

flebotomíneos, tratam eles como pertencentes ao mesmo gênero: Lutzomyia, que 

confere com a identificação sugerida pelos autores acima. 

 

 

FIGURA 3: Ilustrações que acompanham a chave de classificação de 
flebotomíneos. Adaptado de YOUNG & DUNCAN (1994) 
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2.3 Aspectos biológicos dos flebotomíneos 

 

Além de conhecer as estruturas do inseto adulto é preciso conhecer suas 

características biológicas gerais para elucidar o comportamento das diversas 

espécies e auxiliar no estabelecimento de medidas de controle deste vetor 

(ANDRADE et al., 2012). 

Popularmente, os flebotomíneos são conhecidos como “mosquito palha”, 

“asa dura” ou “birigui” entre outras denominações comuns. São insetos de pequeno 

porte (1 a 3 milímetros), com dois pares de asas que lhes permitem deslocamento 

por saltitos (LEWIS, 1974). São frágeis, pilosos, de atividade crepuscular ou noturna 

(uma exceção ocorre com Lutzomyia wellcomei, que permanece ativa durante o 

período diurno), baixa capacidade de bater asas e naturalmente silvestres (BRAZIL 

& BRAZIL, 2003). 

Seu ciclo de vida envolve uma fase de ovo, quatro estágios larvários, 

seguindo de pupa e o estágio final de adulto alado, permitindo classificá-los como 

holometábolos (MONTEIRO, 2012). 

Os adultos diferem dos demais dípteros psicodídeos, por possuírem corpo 

mais delgado e pernas mais longas e delgadas. Durante o dia, se escondem em 

rachaduras de rochas, madeiras ou parede de casas. O período de maior atividade 

considerado para flebotomíneos, baseia-se nos dados de Lutzomyia flaviscutellata, 

que demonstrou pico entre 22:00 horas e 01:00 hora (ALEXANDER, 2000). Tanto as 

fêmeas quanto os machos se alimentam de fontes de açúcar para produzir energia e 

manter a homeostasia (AZEVEDO et al., 2011), no entanto as fêmeas também 

necessitam de sangue na alimentação, para possibilitar a maturação de seus ovos 

(MONTEIRO, 2012). 

Os ovos são depositados em micro-habitats terrestres, ricos em matéria 

orgânica (ALEXANDER, 2000), possuem forma elipsoide, de cor negra, medindo de 

300 a 500 micrometros de comprimento por 70 a 150 micrometros de largura 

(FERRO et al., 1998; BRAZIL & BRAZIL, 2003). Cada fêmea adulta de 

flebotomíneos é capaz de realizar uma única postura, com dois a 80 ovos, com 

média em 28 ovos por fêmea (MORALES et al., 2005), e levam em média oito dias e 

meio para eclodirem (FERRO et al., 1998). 

As larvas possuem aspecto vermiforme, sendo pequenas, brancas e ao 

nascer já se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Seu corpo é dividido 



11 

 

em cabeça, três segmentos torácicos e nove seguimentos abdominais. A cabeça é 

recoberta de espinhos, possui um par de antenas e as peças bucais são do tipo 

triturador. O tórax, apesar de menos desenvolvido, é recoberto por cerdas, que 

podem ser utilizadas para identificação da espécie. Os dois últimos segmentos do 

abdome são diferenciados dos demais, possuindo falsas patas abdominais que se 

dedicam à locomoção. É também no último segmento, que existem estruturas 

responsáveis pela fixação da larva no momento da muda (LEITE & WILLIAMS, 

1997). O número médio em dias observado para cada estagio larvar de L. shannoni, 

foi de 9,6 dias para L1, 9,2 dias para L2, 11,8 dias para L3 e 19,9 dias para L4 

(FERRO et al., 1998). Ainda, caso a situação climática seja desfavorável ao seu 

desenvolvimento, as larvas tem a capacidade de entrar em diapausa, o que faz com 

que quando o clima se torne favorável o desenvolvimento larvário progrida (TESH, 

1988). 

Os estádios larvares de flebotomíneos também diferem dos demais 

psicodídeos, pois ocorrem fora da água, sendo saprófagas, anfipneusticas, do tipo 

eruciforme (BRAZIL & BRAZIL, 2003). No entanto, se ovos ou larvas de primeiro 

estádio ficarem imersos em água, são capazes de sobreviver por cinco dias, e as 

larvas de quarto estádio conseguem sobreviver por 14 dias. Contudo, se forem 

removidas da água antes desse prazo, continuam o desenvolvimento normalmente 

(ADLER & THEODOR, 1957). 

A pupa possui tonalidade branco-amarelado, é dividida em cefalotórax e 

abdome, fica aderida a um substrato endurecido até o momento da eclosão, que 

leva uma média de 15 dias (FERRO et al., 1998),quando sua coloração assume um 

tom mais escuro (BRAZIL & BRAZIL, 2003). 

Os adultos apresentam dimorfismo sexual e diferem-se também pelo 

hábito alimentar, onde as fêmeas são hematófagas. Morfologicamente, as principais 

diferenças entre sexo estão nos últimos segmentos abdominais, que são 

modificados para constituir a genitália, e nas probóscides, em que a fêmea possui 

longa e adaptada para picar e sugar (BRAZIL & BRAZIL, 2003). De acordo com 

FERRO et al. (1998), a expectativa de vida varia entre quatro a quinze dias para um 

adulto de L. shannoni. 

Ao quantificar o número de dias necessários para que um ovo de 

flebotomíneo complete o ciclo até se tornar inseto adulto, MONTEIRO (2012) relatou 

que a eclosão da larva ocorre de sete a 17 dias, BRAZIL et al. (1997) observaram 
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valores do ciclo completo médios diferentes entre três espécies: L. longipalpis com 

valor de aproximadamente 29 dias, L. intermedia com cerca de 32 dias e L. lenti com 

pouco mais de 40 dias. Na Colômbia, MORALES et al. (2005) observaram que o 

período para se completar um ciclo de vida de Lutzomyia spinicrassa mantidos em 

laboratório varia de 58 a 78 dias, desde que se tenha condições controladas de 

temperatura e umidade, estas de acordo com FERRO et al. (1998) devem estar 

entre 22 ºC a 30 ºC e 87 a 99% de umidade relativa do ar. Este mesmo ciclo de vida 

pode ter sua duração aumentada para além de 90 dias se não houver controle das 

condições ambientais, mas ainda permanece desconhecido as mesmas informações 

da espécie em condições naturais (MORALES et al., 2005). 

Ainda, abordando a alimentação, é a saliva que possibilita o repasto 

sanguíneo realizado pelas fêmeas. Assim como ocorrem em outros insetos, ela 

possui substâncias anticoagulantes e indutoras de vasodilatação. As fêmeas iniciam 

sua alimentação sanguínea entre 24 e 48 horas após a sua emergência, e como 

possuem peças bucais relativamente curtas, acabam realizando um procedimento 

diferenciado dos demais insetos para conseguir alimentar. Inicialmente as fêmeas 

laceram a pele e os capilares sanguíneos ali presente, isso faz com que se forme 

uma pápula subcutânea, onde a fêmea é capaz de sugá-lo. Este exercício pode 

custar para a fêmea cerca de um a cinco minutos para atingir um repasto completo 

(BRAZIL & BRAZIL, 2003).  

O sangue ingerido pela fêmea leva entre 24 e 48 horas para completar o 

processo de digestão (MONTEIRO, 2012). Ele irá favorecer o desenvolvimento 

ovariano, e já foi revelado que existe uma relação direta entre o número de ovos 

produzidos e o volume de sangue ingerido (READY, 1979). Mas, com o intuito de 

fornecer informações complementares, é importante ressaltar que foram observados 

casos de autogenia, onde fêmeas de P. papatasi, Lutzomyia gomesi e Lutzomyia 

cruciata realizaram a postura sem previa ingestão sanguínea (ADLER & THEODOR, 

1957; TESH, 1988; BRAZIL & BRAZIL, 2003), e ainda curiosamente, foram 

observados machos alimentando de sangue em condições laboratoriais (TESH, 

1988). 

Sobre a preferência alimentar, estudos demonstraram que algumas 

espécies podem ser ecléticas quanto à fonte sanguínea, entretanto outras possuem 

preferência restrita para uma espécie de hospedeiro (ADLER & THEODOR, 1957; 

TESH, 1988). Como exemplo, L. longipalpis, L. intermedia, L. migonei e Lutzomyia 
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fischeri são considerados menos seletivos quanto à fonte, podendo picar o homem, 

cães, gatos, aves e outros animais com muita avidez no mesmo ecótopo, e 

exemplificando a situação oposta, a espécie Lutzomyia quinquefer alimenta-se 

exclusivamente de sangue de répteis (DANTAS-TORRES & BRANDAO-FILHO, 

2006; ALVES, 2008). 

Com relação a dispersão, estudos em área de floresta tropical no 

Panamá, revelaram que a dispersão de flebotomíneos limitava-se a 200 metros ou 

menos (CHIANOTIS et al., 1974). Por outro lado ALEXANDER & YOUNG (1992) 

apresentaram dados mostrando as distâncias de recuperação maiores de 200 

metros para cinco espécies do gênero Lutzomyia após uso da metodologia de 

captura, marcação com talco fluorescente, soltura e recaptura em uma área de 

cafezal, onde houve um foco de leishmaniose. Os números variaram de valores 

menores que cinco a 960 metros em até 96 horas, com valores médios máximos de 

320 metros em 24 horas. Quando a soltura de L. longipalpis ocorreu em área 

peridomiciliar, foi possível recuperar insetos a uma distância próxima de 500 metros 

(BRAZIL & BRAZIL, 2003). Resultados bem diferentes quando relacionados com um 

estudo de P. papatasi no Uzbequistão, onde a distância limite foi de pelo menos 

quatro quilômetros, servindo dualmente de exemplo para confirmar a grande 

diferença existente entre as espécies e as condições do local onde se encontram 

(ALEXANDER & YOUNG, 1992). 

A densidade populacional de flebotomíneos é passível de grande 

interferência pela variação das estações do ano (OLVEIRA et al., 2003; ANDRADE, 

2010). Em áreas tropicais, a densidade populacional aumenta durante ou após 

períodos chuvosos, pois a alta umidade resultante das primeiras chuvas proporciona 

a emergência dos adultos; outrossim é o fato indicativo para previsão de maior 

atividade destes insetos fora de seus abrigos (ALMEIDA et al., 2010a). Por outro 

lado, usualmente se registra uma redução populacional durante longos períodos 

secos (TESH, 1988), resultando um complexo dependente de fatores bióticos, 

físicos e ambientais (LEWIS, 1974). 

Sobre o acasalamento dos flebotomíneos, admite-se que ocorra na 

natureza durante o período noturno, devido à maior atividade destes insetos neste 

momento do dia. Ainda foi relacionado a este comportamento o ato de vibrar as asas 

e a presença de glândulas abdominais, que possivelmente são capazes de 

promover a atração entre os insetos (BRAZIL & BRAZIL, 2003). 
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Os locais considerados criadouros naturais são de extrema dificuldade 

para serem encontrados (ALEXANDER & MAROLI, 2003). Como estes possuem 

grande importância, o conhecimento de suas características e a identificação destes 

criadouros é essencial para desenvolver medidas de controle focadas nas formas 

imaturas do vetor (DANTAS-TORRES & BRANDAO-FILHO, 2006). O pouco que se 

tem conseguido estudar sobre as formas imaturas é através da formação de 

colônias em ambiente laboratorial, a partir de insetos adultos capturados vivos com 

armadilhas luminosas tipo CDC (Figura 4), e alimentando-se as fêmeas com dieta 

sanguínea via hamster previamente anestesiado ou aves (codornas ou galinha) para 

possibilitar o desenvolvimento ovariano e a ovoposição (Center of Disease Control) 

(BRAZIL et al., 1997). 

 

 

FIGURA 4: Armadilha tipo CDC preparada para 
captura de flebotomíneos. Fonte: 
ARQUIVO PESSOAL, 2012 

 

2.4 Distribuição geográfica dos flebotomíneos 

 

Os flebotomíneos estão dispersos em quase todos os habitats no mundo, 

com predomínio em áreas neotropicais. Eles sobrevivem em regiões onde a 

temperatura média varia de 16 ºC a 44 ºC, em altitudes que vão desde o nível do 
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mar até 1500 metros acima (COLACICCO-MAYHUGH et al., 2010), e são 

encontrados tanto em áreas remotas e isoladas como grutas (GALATI et al., 1997) 

como em áreas urbanas como resultado do avanço humano sobre o meio ambiente 

(ANDRADE et al., 2012; KASSEM et al.,2012). 

Em condições naturais, estes insetos existem em comunidades estáveis 

distribuídas ao longo dos diversos biótopos. Assim sendo, ACEVEDO & 

ARRIVILLAGA (2008) sugeriram que a ocorrência de epidemias vetoriadas pelos 

flebotomíneos, como é o caso da leishmaniose, estejam diretamente ligadas a 

problemas de expansão urbana que ocorrem pela introdução acidental ou planejada 

do homem em regiões onde os flebotomíneos habitam. 

Os biótopos onde podem ser encontrados flebótomos adultos, variam de 

acordo com fatores ambientais (OLIVEIRA et al., 2010). Sua estrutura orgânica 

delicada os afugentam das alterações bruscas do clima, e para maior comodidade 

buscam abrigos em locais úmidos, sem luminosidade, com baixa corrente de ar e 

com matéria orgânica em decomposição. A umidade é o fator determinante à 

manutenção destes insetos nos abrigos, formados por troncos de árvores, tocas de 

tatu, folhas caídas no solo, grutas, fendas nas rochas, anexos de animais 

domésticos e até paredes externas e internas de domicílio, que possuem as 

condições adequadas (AGUIAR & MEDEIROS, 2003). 

A floresta tropical é o ambiente que mais oferece estes abrigos aos 

insetos. O principal biótopo escolhido por 111 espécies (42%) de flebótomos 

encontradas no Brasil são os troncos de árvores. Sendo assim, no Brasil a floresta 

Amazônica se destaca frente aos demais biótopos (AGUIAR & MEDEIROS, 2003), 

existindo a possibilidade de encontrar em uma pequena área, mais de 30 espécies 

diferentes de flebotomíneos (ALEXANDER, 2000). 

Para ocorrer mais de uma espécie numa comunidade local é fundamental 

ressaltar que todas elas estejam adaptadas as condições e recursos disponíveis e 

também às interações competitivas interespecíficas. Esse processo de seleção de 

espécies pode explicar a ausência de L. longipalpis em municípios com casos de 

leishmaniose visceral, onde foi encontrada apenas a espécie L. cruzi. Pois elas são 

espécies muito próximas filogeneticamente, induz a hipótese que ambas devem 

utilizar os mesmos recursos ecológicos, e por competição, ocorre a eliminação de 

uma delas (ANDRADE et al., 2012). 
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AGUIAR & MEDEIROS (2003) sugeriram categorizar as 260 espécies de 

flebotomíneos brasileiros em três grupos de acordo com seu atual comportamento: 

silvestres, semi-domésticos e domésticos. Para realizar esta distribuição eles 

observaram que algumas espécies ainda vivem exclusivamente em áreas florestais 

ou até não florestais, mas só encontram-se associadas ao homem e animais 

domésticos acidentalmente. Estas foram classificadas como silvestres e envolvem 

147 espécies (56% de acordo com os dados de SHIMABUKURO & GALATI, 2011). 

As semi-domésticas (20%), foram assim classificadas pois vivem fora das 

habitações humanas e animais, mas adentram estes ambientes para o repasto 

sanguíneo. Por sua vez, as espécies classificadas como domésticas (24% de acordo 

com os dados de SHIMABUKURO & GALATI, 2011) vivem associadas ao homem e 

aos animais, no interior ou muito próximo de suas habitações. 

Baseando em estudos anteriores, AGUIAR & MEDEIROS (2003) 

relacionaram no Brasil, 17 espécies que se distribuem por todo o território nacional: 

Brumptomyia brumpti, Brumptomyia cunhai, Lutzomyia aragaoi, Lutzomyia 

christenseni, Lutzomyia evandroi, Lutzomyia hirsuta hirsuta, L. intermedia, L. lenti, 

Lutzomyia micropyga, L. migonei, Lutzomyia misionensis, Lutzomyia monticola, 

Lutzomyia oswaldoi, Lutzomyia sallesi, L. shannoni, Lutzomyia sordellii e L. 

whitmani. Entre estas, apenas L. aragaoi não demonstra processo de domiciliação. 

No estado de Goiás, entre os anos de 1999 a 2002, foram capturados e 

identificados 21 espécies de flebotomíneos em focos de leishmaniose notificadas 

pelas secretarias de saúde de 38 municípios (MARTINS et al., 2002). De acordo 

com a revisão apresentada por AGUIAR & MEDEIROS (2003), existem registros de 

47 espécies identificadas em Goiás. 

No estado de Mato Grosso do Sul foram identificados 59 diferentes 

espécies, com predomínio de L. cruzi (37,95%) e L. longipalpis (56,32%). Na cidade 

de Campo Grande, um estudo conduzido por OLIVEIRA et al. (2003) entre os anos 

de 1999 e 2000, identificou 28 espécies de flebotomíneos. Em Três Lagoas, 

identificou-se 14 espécies (OLIVEIRA et al., 2010) e em Ponta Porã, divisa com 

Paraguai, foram identificadas apenas oito espécies de flebotomíneos (ANDRADE et 

al., 2012). 

SHIMABUKURO & GALATI (2011) registraram 22 gêneros no estado de 

São Paulo, que se traduzem em 75 espécies de flebotomíneos, incluindo três 
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espécies vetores da LTA (L. intermedia, L. neivai e L. whitmani) e uma espécie vetor 

da leishmaniose visceral americana (L. longipalpis). 

Apenas na cidade de Barra do Garças, estado de Mato Grosso, 

QUEIROZ et al. (2012) identificaram 27 espécies de flebotomíneos. ALVES (2008) 

pesquisando em apenas uma propriedade rural do município de Carmo, no estado 

de Rio de Janeiro, capturou 16 espécies diferentes. 

JONES et al. (2010), no Equador, demonstraram o quanto são dinâmicos 

os estudos de identificação das espécies de ocorrência em uma área geográfica 

nacional. Em 1960, estavam listadas apenas 16 espécies para todo o país. Em 

1979, houve um incremento para 39 espécies, e em 1984 adicionou mais sete 

espécies, completando 46. O total era de 60 em 1992, e por fim em 2010 listava-se 

63 espécies. 

No Iran, um total de 54 espécies de Phlebotomus foram identificadas. 

Entre elas, duas espécies (Phlebotomus kandelakii e P. perfiliewi transcaucasicus) 

foram comprovadas como vetor de L. infantum no nordeste do país. E outras três 

espécies (Phlebotomus alexandri, Phlebotomus major e Phlebotomus keshishianii) 

foram consideradas suspeitas de transmitirem leishmaniose visceral no sul do Iran 

(RASSI et al., 2012).  

Em Andorra, um país com apenas 468 Km² de área geográfica, e que 

está situado em região montanhosa (altitudes variam de 840 a 2946 metros acima 

do nível do mar) na divisa da França com a Espanha, foram capturados 21 espécies 

diferentes de flebótomos (BALLART et al., 2012). 

Todos estes dados permitem avaliar a grande variabilidade específica 

encontrada em todo o mundo e certamente é reflexo da alta heterogeneidade 

espacial, com a presença de vários biomas e ecótopos (ANDRADE et al., 2012). 

 

2.5 Importância vetorial dos flebotomíneos 

 

Mais de 33 espécies de flebotomíneos estão relacionados com a 

transmissão de doenças a humanos (CÁCERES, 1993). Por este fato, os estudos 

sobre a competência vetorial dos flebotomíneos estão bem avançados para doenças 

como a febre dos flebotomíneos, leishmaniose e a doença de Carrión. Mas apesar 

de já esclarecido, permanece pouco divulgado que eles também estão envolvidos no 

ciclo de outras enfermidades como a reação de urticaria local denominada Harara, e 
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a competência para transmitir tripanossomatídeos para répteis e anfíbios (ADLER & 

THEODOR, 1957). 

Lutzomyia verrucarum é uma espécie peridomiciliar de flebotomíneo, cuja 

presença está relacionada com as áreas de ocorrência da doença de Carrión. 

Também conhecida como febre de Oroya, bartonelose ou verruga peruana, esta 

doença é causada pela bactéria Bartonella baciliformis e cursa com casos de severa 

hemólise, que pode gerar severa infecção secundária e levar a morte. Tanto o vetor 

como a doença podem ser encontrados no Peru, Equador e Colômbia. Sendo assim, 

estudos que demonstram a distribuição vetorial do L. verrucarum, são importantes 

para se correlacionar com as áreas de distribuição da enfermidade (CÁCERES, 

1993; COOPER et al.,1997). 

Harara é uma reação alérgica à picada de flebotomíneos, com ocorrência 

maior em Israel, e possui uma distribuição sazonal dependente da quantidade de 

vetor no ambiente. Os sinais aparecem entre oito a 14 dias após a picada do inseto, 

formam-se papulas e pequenas bolhas no local, podendo persistir por muitas 

semanas e os sinais clínicos evoluem caso não haja prevenção a novas picadas. Em 

locais onde realizaram o tratamento para eliminação de P. papatasi das habitações 

humanas, casos de Harara e de febre de flebotomíneos não foram mais reportados 

(ADLER & THEODOR, 1957). 

Como citado, os flebotomíneos também são vetores de 

tripanossomatídeos. Na ilha de Malta, três exemplares de Sergentomyia minuta se 

infectaram intensivamente com Trypanossoma platydactylis após alimentarem em 

um lagarto da espécie Tarentola mauritanica. Na Índia, Trypanossoma phlebotomi foi 

encontrado sendo transmitido por Sergentomyia babu shorttii; e na China 

Sergentomyia squamirostris é a espécie vetor de Trypanossoma bocagei, que é um 

parasito do anfíbio Bufo bufo gargarisans (ADLER & THEODOR, 1957). 

A febre dos flebotomíneos é uma arbovirose (do inglês Arthopod borne 

viruses) conhecida desde 1909, identificada por causar quadros febris em uma 

comissão armada australiana durante uma incursão a Iugoslávia. Seu quadro clínico 

é bastante variável, podendo causar desde um breve quadro febril ou avançar até 

meningoencefalite. Os principais gêneros relacionados na transmissão são os 

dípteros psicodídeos, principalmente dos gêneros Lutzomyia e Phlebotomus. Esta 

doença afeta não apenas o homem, mas os animais vertebrados em geral e sua 
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sintomatologia clínica se confunde com outras arboviroses (ADLER & THEODOR, 

1957). 

Existem cerca de 55 sorotipos de flebovírus causadores da febre do 

flebotomíneos no mundo, e cada um possui sua área de distribuição, sendo poucos 

os casos onde pode se encontrar dois sorotipos na mesma região. Este fato está 

relacionado com a biologia de cada vetor existente em cada área de ocorrência da 

doença. Também, já esta comprovado a ocorrência de transmissão trans-ovariana, o 

que torna um excelente mecanismo de sobrevivência do flebovírus durante períodos 

desfavoráveis ao vetor, como ocorre nos invernos rigorosos da Europa, em que as 

fontes alimentares são escassas para os insetos (ADLER & THEODOR, 1957).  

Nas Américas, os flebotomíneos identificados como vetores de flebovírus 

são: Lutzomyia trapidoi, Lutzomyia ylephiletor, L. flaviscutellata, Lutzomyia 

umbratilis, Lutzomyia panamensis e Lutzomyia sanguinária. Uma característica que 

chama muito a atenção é o isolamento de cepas virais a partir de flebótomos 

coletados em áreas endêmicas de leishmaniose, principalmente do tipo cutânea, 

mas isto ainda não está esclarecido (ADLER & THEODOR, 1957). 

A febre do flebotomíneo também já foi diagnosticada na China, local onde 

P. papatasi o único vetor comprovado naquela região não ocorre. Mas já se conhece 

que as espécies Phlebotomus chinensis e Phlebotomus mongolensis são 

incriminadas por alimentarem-se em humanos, entretanto estas duas espécies ainda 

não foram comprovadas como vetores (ADLER & THEODOR, 1957). 

Em geral, entre as doenças transmitidas por flebotomíneos, a 

leishmaniose assume um destaque impar. Por volta de 1950, quando ainda 

desconheciam o real vetor da leishmaniose, os pesquisadores procuraram nos 

insetos, a habilidade de cumprirem com duas exigências: a primeira é que o vetor 

deveria estar presente na área de prevalência da doenças, e a segunda é que o 

vetor proposto deveria possuir um trato alimentar estéril, pois a leishmania não 

sobrevive na presença de bactérias (ADLER & THEODOR, 1957). Mais tarde, novas 

características ajudaram a sedimentar este inquérito, pois identificaram capacidade 

parasitária de resistir às atividades das enzimas digestivas do inseto, escapar do 

bolo alimentar e aderir ao epitélio intestinal durante a excreção do mesmo, completar 

seu ciclo de vida e serem inoculados em um hospedeiro vertebrado (PIMENTA et al., 

2003).  
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Até 2004 foram relacionadas, mundialmente, às leishmanioses humana 

20 espécies de Leishmanias patogênicas vetoriadas por 30 espécies de 

flebotomíneos (DESJEUX, 2004). Estes dados ainda estão sujeitos a aumentar, pois 

a expansão do vetor está cada vez maior e descontrolada. 

OVALLOS (2011) utilizando dados do estado de São Paulo, cita como 

ocorreu a evolução da leishmaniose visceral e a dispersão de seu vetor na capital. 

As primeiras informações sobre o vetor no estado, datam do ano de 1970 e relatam 

que estes insetos estavam restrito a transmissão de casos rurais da doença. Então, 

em 1997, o vetor tinha avançado até a área urbana da capital, um ano após surgiu o 

primeiro caso canino de leishmaniose, e em 1999 o primeiro caso humano. Após 

estes eventos, vários casos autóctones da doença foram encontrados distribuídos 

em pelo menos 54 municípios do estado. 

São quatro formas clínicas de leishmaniose humana conhecidas no 

mundo: visceral, muco-cutâneo, cutâneo-difusa e cutânea (DESJEUX, 2004). No 

entanto, apenas duas denominações são utilizadas no Brasil: Leishmaniose Visceral 

Americana e Leishmaniose Tegumentar Americana, onde esta última engloba as 

diferentes formas clínicas causadas pelas Leishmanias dermotrópicas (ALVES, 

2008). 

A forma de expressão clínica de leishmaniose no animal vertebrado, vai 

depender do tipo de leishmania infectante, de fatores genéticos do hospedeiro, e da 

espécie vetorial, pois os flebotomíneos possuem distribuição, hábitos alimentares e 

outros aspectos individuais (REYES-URIBE et al., 2012). 

A leishmaniose visceral na América, causada pela Leishmania 

(Leishmania) infantum chagasi, tem o L. longipalpis como o principal vetor sobretudo 

pela sua adaptação as áreas urbanas, podendo ser encontrado desde o México à 

Argentina. Ao norte da Colômbia e Venezuela, Lutzomyia evansi é quem atua como 

o principal vetor. Em Mato Grosso do Sul, nas cidades de Corumbá e Ladário, L. 

cruzi foi apontado como o principal vetor e Lutzomyia forattinii com papel secundário 

na transmissão. Ainda neste estado, na Serra da Bodoquena, juntamente com L. 

longipalpis, a espécie Lutzomyia almerioi também parece atuar na transmissão 

(OVALLOS, 2011). No estado de Goiás, L. longipalpis já foi demonstrado (MARTINS 

et al., 2002), e ainda não há relatos de L. cruzi. No entanto, este já foi identificado 

em região limítrofe do estado, como é o caso da cidade de Barra do Garças 

(QUEIROZ et al., 2012), na divisa com o estado de Mato Grosso. Em área endêmica 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383576912000451
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de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, Lutzomyia cortelezzii foi encontrada com 

infecção natural por este parasita; mas ainda não existem evidências que tenha 

importância na transmissão para o homem, por fim em Pernambuco, L. migonei foi 

encontrada naturalmente infectada por esse parasita (OVALLOS, 2011) 

Com relação às leishmanioses tegumentar, esta possui diversas espécies 

de leishmanias comprovadas como agente: Leishmania (Leishmania)  major, 

Leishmania (Leishmania) tropica e Leishmania (Leishmania) aethiopica no Velho 

Mundo e Leishmania (Leishmania) mexicana, Leishmania (Leishmania) 

amazonensis, Leishmania (Leishmania) venezuelensis, Leishmania (Viannia) 

braziliensis, Leishmania (Viannia) panamensis, Leishmania (Viannia) guyanensis, 

Leishmania (Viannia) peruviana, Leishmania (Viannia) colombiensis¸ Leishmania 

(Viannia) lainsoni, Leishmania (Viannia) naiffi e Leishmania (Viannia) shawi no Novo 

Mundo (QUARESMA, 2011; MONTEIRO, 2012). Cada uma tem sua área de 

ocorrência restrita, e consequentemente relaciona com vetores encontrados nos 

habitats específicos em cada uma destas áreas (OLIVEIRA et al., 2003).  

Nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, L. intermedia é incriminada 

como principal vetor, enquanto em Minas Gerais e Espírito Santo compartilha esse 

papel com L. whitmani (ALVES, 2008), e estas duas espécies se repetem por todo o 

país, assim como L. migonei e L. neivai em uma menor escala (SHIMABUKURO & 

GALATI, 2011; ANDRADE et al., 2012). Já entre as espécies com áreas de 

ocorrência mais delimitadas, temos: L. gomezi, L. wellcomei, Lutzomyia anduzei, 

Lutzomyia antunesi, Lutzomyia tuberculata, Lutzomyia olmeca bicolor, Lutzomyia 

ubiquitalis, Lutzomyia paraensis, L. umbratilis, L. flaviscutellata, Lutzomyia ayrozai, 

Lutzomyia pessoai, L. olmeca nociva e Lutzomyia squamiventris squamiventris 

(CAMARGO-NEVES et al., 2002; AGUIAR & MEDEIROS, 2003) e por último, com a 

utilização de técnicas de biologia molecular (RASSI et al., 2012) as espécies do 

complexo Cortelezzii foram recentemente encontradas naturalmente infectadas, e 

também merecem mais investigações (ANDRADE et al., 2012). 

Sabe-se que para ocorrer a transmissão da leishmaniose, esta realiza-se 

a partir dos flebotomíneos após sua contaminação através da ingestão de sangue 

com as formas amastigotas deste protozoário. Esta forma amastigota é rapidamente 

direcionada ao intestino médio do inseto e envolta por uma matriz peritrófica junto ao 

bolo sanguíneo. Após um período de doze a vinte horas, diferenciam-se em 

promastigotas, que iniciam o processo de metaciclogênese, transformando-se na 
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forma promastigota metacíclica, forma infectante ao vertebrado. Além desta, no trato 

digestivo do vetor são encontradas outras formas como as promastigotas 

nectomonas, promastigotas paramastigotas e promastigotas haptomonas (Figura 5). 

Contudo, o inseto encontra-se apto a transmitir o parasito ao hospedeiro vertebrado 

após a formação das promastigotas metacíclicas (MONTEIRO, 2012). As formas 

infectantes dentro do trato alimentar do inseto, migram para a porção inicial do trato 

gastro intestinal causando um bloqueio esofagiano e proventricular no vetor, que 

durante a picadura em algum mamífero afim de realizar o repasto sanguíneo, acaba 

por serem regurgitadas no hospedeiro (ADLER & THEODOR, 1957). Após a 

inoculação das formas promastigotas metacíclicas na pele do hospedeiro, essas são 

fagocitadas pelos macrófagos e então se desenvolverão no novo hospedeiro 

(MONTEIRO, 2012). Além deste modelo tradicional, SHERLOCK (2003) expôs a 

possibilidade de transmissão através das fezes de flebotomíneos contaminadas e 

até mesmo a partir da ingestão por completa do vetor infectado. 

 

 

 

FIGURA 5: Desenho esquemático do desenvolvimento completo do parasito 
Leishmania dentro do vetor (MONTEIRO, 2012) 
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MONTEIRO (2012) citou que a realização da técnica de PCR em tempo 

real da orelha do hospedeiro vertebrado após picadura por um P. papatasi infectado 

com L. (L.) major, mostrou que este pode inocular no ato da picada de 100 a 

100.000 parasitos. Cerca de 75% dos flebotomíneos liberaram 600 ou menos 

promastigotas enquanto os demais liberaram mais de 1.000 células, sendo que as 

altas doses de infecção foram associadas a intestinos fortemente infectados, com 

mais de 30.000 parasitos.  

Ainda, existem diferenças na infectividade de flebotomíneos da mesma 

espécie a partir de cepas de Leishmania que possuem distribuições geográfica 

diferentes. Por isso não é seguro aplicar resultados de uma investigação em foco 

endêmico em outro foco. Isso já foi demonstrado experimentalmente com cepas de 

Leishmania isolada em Creta e em Jericó, onde a cepa de Jericó causou baixa 

infectividade dos P. papatasi de Creta (ADLER & THEODOR, 1957). 

A infecção do vetor flebotomíneo com leishmanias pode persistir por 15 

dias, e alguns fatores são incriminados por ADLER & THEODOR (1957) como 

determinantes por afetar neste prazo: quantidade de soro sanguíneo ingerido e 

tempo de digestão do alimento sanguíneo.  

Os primeiros estudos indicavam que no intestino médio o sangue 

envolvido pela matriz peritrófica, composta de quitina, proteínas e glicoproteínas, 

secretadas pelas células do intestino médio permanecia estéril. Foi demonstrado 

que o divertículo esofagiano de P. papatasi apresenta atividade anti-bacteriana e 

postulado que o intestino médio do inseto é livre de bactérias devido ao efeito destes 

inibidores presentes no divertículo (MONTEIRO, 2012). 

Mas, mesmo com todos os estudos iniciais demonstrados, os dados 

citados por MONTEIRO (2012) relatam a presença de uma microbiota intestinal em 

flebotomíneos. Um estudo pioneiro ainda demonstrou a capacidade que estas 

bactérias tem de causar lise celular em Leishmania, neste caso, observaram este 

fenômeno com Serratia marcescens atuando na parede celular de L. (L.) infantum 

chagasi e L. (V.) braziliensis. Os estudos que visaram caracterizar a microbiota 

intestinal de flebotomíneos, têm encontrado uma maior quantidade de bacilos Gram 

negativos, com destaque para bactérias do gênero Providência e a Acinobacter soli 

que já foram identificadas. Entretanto, a presença de peptídeos antimicrobianos 

(AMPs) no organismo dos insetos, têm se mostrado importantes moléculas de 
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proteção no intestino de invertebrados, sendo essenciais na imunidade contra 

bactérias e fungos. 

 

2.6 Estratégias de controle vetorial 

 

Na tentativa de barrar a expansão dessas doenças emergentes, o 

controle de flebotomíneos iniciou inconscientemente no Brasil a partir do uso do 

inseticida DDT contra o vetor da malária (LEWIS, 1974). Em 1954, já com a 

finalidade direcionada aos flebotomíneos, este tratamento foi utilizado no Rio de 

Janeiro (DANTAS-TORRES & BRANDAO-FILHO, 2006), seguindo de Ceará e Minas 

Gerais em 1964. 

Em alguns casos, os resultados possibilitaram a ausência de L. 

longipalpis por cinco anos, em outro por oito meses. Após o DDT, utilizou-se o BHC 

até 1992, quando por razões de impacto ambiental (uso descontrolado e 

aparecimento de resistência e tolerância em três espécies de flebotomíneos no 

velho mundo: P. papatasi, Phlebotomus argentipes e Sergentomyia shorttii), a 

Organização Mundial da Saúde (WHO) proibiu a utilização dos organoclorados na 

maioria dos países. Foi então que se iniciou o uso de piretróides, buscando causar 

menor impacto ambiental (ALEXANDER & MAROLI, 2003; BRASIL, 2006). 

Estas falhas nos programas de controle de vetores resultaram na 

emergência e reemergência de enfermidades, como as arboviroses e a leishmaniose 

(ADLER & THEODOR, 1957) que reapareceram num cenário onde se detectou uma 

nova doença infecciosa, a AIDS. Esta doença viral causadora de imunodeficiência 

estava geralmente associada a outras doenças recorrentes. Sua associação entre 

agentes infecciosos tornou-se o mais importante problema sanitário naquele 

momento (GRATZ, 1999). 

De acordo com o Ministério da Saúde, as recomendações para conseguir 

bons resultados no controle do vetor são dependentes de estudos epidemiológicos e 

entomológicos em cada localidade, juntamente com o controle químico realizado nas 

áreas de transmissão e no período em que a população de flebotomíneos tende a 

crescer (PRADO et al., 2011). 

No estudo epidemiológico em zonas urbanas, os cães são identificados 

como principais reservatórios domésticos de leishmaniose visceral, sendo a 

vigilância canina crucial para o controle da doença (ANDRADE et al., 2012). Deve 
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ser lembrado ainda, que mesmo se os animais não apresentarem sinais clínicos, 

eles podem estar infectados e atuarem como fonte de infecção para flebotomíneos 

(PRADO et al., 2011). 

Estudos de identificação e dispersão espacial e temporal das populações 

de flebotomíneos sejam em nível nacional, estadual ou municipal, são fundamentais 

para demarcar áreas vulneráveis ou propícias à transmissão da leishmaniose e para 

uma melhor compreensão da epidemiologia das outras doenças (COLACICCO-

MAYHUGH et al., 2010). 

ANDRADE et al. (2012) e HOLCMAN et al.(2013) demonstraram que L. 

longipalpis foi mais encontrada após o período de fortes chuvas, por isso se 

recomenda que sejam aplicadas as medidas de controle contra o vetor neste 

momento. No entanto, mesmo que se capture espécies de flebotomíneos não 

associadas à transmissão de leishmaniose, sua identificação não é menos 

importante, porque elas podem ser transmissoras de outras doenças como as 

arboviroses. 

Os entendimentos destes dados permitirão uma organização do serviço 

público para preparar programas de prevenção e controle de vetores de importância 

em saúde pública (OLIVEIRA et al., 2010). Portanto, as medidas de profilaxia e 

controle voltam-se ao vetor, que pela falta de informação dos sítios de reprodução, 

só resta a opção do controle dos insetos na fase adulta (ACEVEDO & 

ARRIVILLAGA, 2008). 

Existe o uso de bactérias transgênicas como possibilidade para o controle 

de flebotomíneos (MONTEIRO, 2012). Mas, este controle biológico ainda não é 

viável, pois poucos inimigos naturais são conhecidos (LEWIS, 1974). 

A interrupção do ciclo de Leishmania pelo controle de vetores, com uso 

de inseticidas permitidos, pode ser a opção mais barata e aplicável neste novo 

século (ALEXANDER & MAROLI, 2003), contudo, é preciso associar ao controle do 

agente, para obter bons resultados (DANTAS-TORRES, 2009). 

Por fim, as medidas de saneamento ambiental e o afastamento dos 

animais domésticos do peridomicílio podem servir como métodos auxiliares para o 

controle de flebotomíneos. Essas medidas se mostraram ser capaz de atenuar a 

transmissão de Leishmania para o homem em áreas endêmicas de leishmaniose 

tegumentar (TEODORO et al., 1999). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Verificar e identificar fatores que influenciam na distribuição espacial e 

sazonal, assim como as espécies de flebotomíneos de importância em medicina 

veterinária e em saúde pública autóctones na cidade de Goiás, buscando delimitar 

as áreas com potencial de risco de transmissão de leishmaniose de acordo com a 

presença do vetor e outros fatores epidemiológicos relacionados com esta 

enfermidade. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Coletar dados eco-epidemiológicos relacionados com as leishmanioses 

no município de Goiás; 

 Realizar a captura de insetos para triagem e seleção dos flebotomíneos;  

 Identificar as espécies de flebotomíneos que ocorrem na cidade de Goiás; 

 Conhecer a distribuição espacial e sazonal dos flebotomíneos na área 

pesquisada. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Local e período de realização do experimento 

 

O projeto foi realizado em dois locais: o primeiro onde se efetuaram as 

coletas dos insetos e os dados eco-epidemiológicos, e o segundo onde se 

processaram as amostras. 

O local de coleta foi a área urbana da cidade de Goiás, município com 

23.806 habitantes (IBGE, 2010), situado no noroeste do Estado de Goiás, Brasil, a 

135 km da capital do estado. Possui geoposicionamento correspondente às 

seguintes coordenadas: 15º 56’ 04’’ latitude Sul e 50º 58’ 25” latitude Oeste, altitude 

média de 512 metros, relevo bastante acidentado, clima tropical úmido com duas 

estações bem definidas (quente e chuvosa; frio e seca). A vegetação predominante 

é o cerrado, e conta com boa disponibilidade de recursos hídricos (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GOIÁS, 2012). 

Todo material coletado foi remetido ao Laboratório de Doenças 

Parasitárias do Setor de Medicina Veterinária Preventiva, da Escola de Veterinária e 

Zootecnia (EVZ) da Universidade Federal de Goiás (UFG), que situa em Goiânia e 

conta com instalações e equipamentos apropriados para processamento. 

 

4.2 Delineamento amostral 

 

Foram escolhidos 14 bairros de acordo com a divisão setorial urbana 

estipulada pela prefeitura (Figura 6). Os locais foram selecionados para servir de 

pontos de coleta de flebotomíneos durante o período de 12 meses, tendo como 

exigência, possuir fatores que caracterizam o ambiente como habitat favorável para 

desenvolvimento de flebotomíneos (OLIVEIRA et al., 2003), fornecendo condições 

que possibilitem uma maior probabilidade de se capturar os vetores. 

Na primeira visita a propriedade, o projeto foi apresentado aos moradores 

e esclarecido a importância da realização deste. Aqueles que aceitaram participar 

assinaram termo de consentimento de participação da pesquisa, contudo o 

documento não lhes tirava o direito de retirar o seu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto levasse a qualquer penalidade. 
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O trabalho iniciou utilizando 14 armadilhas tipo CDC. Apesar de toda 

preparação, no terceiro e quarto meses de coleta de insetos, quatro dos 

participantes optaram por não serem mais colaboradores, justificando que se 

sentiram incomodados com as visitas e com a presença da armadilha em suas 

propriedades, alegando em alguns casos que a mesma possuía mau cheiro ou que 

durante a noite, quando em atividade, ela aparentava com “assombração”, e por isso 

estava gerando conflitos com os vizinhos. Assim sendo, seus dados foram 

descartados, e a pesquisa seguiu com os outros dez participantes até a conclusão.  

Todas as propriedades participantes possuíam dois ou mais fatores que 

influenciam na presença de flebotomíneos, como: presença de grande quantidade 

de animais, presença de quantidade considerável de matéria orgânica, proximidade 

a áreas de mata, ou então, como é o caso do local identificado com o número 6, que 

possui registro municipal de caso confirmado de leishmaniose, critério sugerido por 

ALMEIDA et al. (2013). 

 

 

FIGURA 6: Mapa de distribuição das armadilhas na cidade de Goiás-GO. Fonte: 
Adaptado de material fornecido pela Prefeitura Municipal de Goiás. 

As coordenadas geográficas de cada propriedade foram obtidas utilizando 

aparelho portátil de GPS e estão todas expostas no Quadro1. 
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4.3 Captura de flebotomíneos 

 

Para a captura de flebotomíneos foram utilizadas armadilhas luminosas 

do tipo CDC (Center of Diseases Control), modelo indicado para coleta deste vetor 

de acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006) e ANDRADE (2010). 

Os insetos foram coletados simultaneamente durante o período noturno, 

sendo que mensalmente se realizaram coletas em três noites consecutivas com 

duração de um ano (ALMEIDA et al., 2010), perfazendo um total de 36 noites e 360 

capturas. 

Todas as armadilhas foram instaladas pela mesma pessoa ao longo dos 

doze meses. Estas armadilhas foram dispostas no peridomicílio, sempre no mesmo 

local em cada propriedade, a um metro e meio de altura do solo, utilizando uma 

bateria de 6 volts como fonte elétrica e respeitando a distância máxima de dois 

metros dos prováveis locais de alimentação dos flebotomíneos (áreas próximas de 

onde existe uma concentração maior de animais, como: galinheiro, canil e curral) 

(ALEXANDER, 2000; OLIVEIRA et al., 2003; ALVES, 2008). As armadilhas foram 

dispostas sistematicamente entre as 16:00 horas e 19:00 horas de cada dia, e 

retiradas entre 07:00 e 09:00 horas do dia seguinte. 

Os espécimes obtidos durante cada noite foram insensibilizados e 

eutanasiados ainda dentro do copo coletor das armadilhas, colocando todos em um 

saco plástico e adicionando um pano umedecido com éter dentro (VILELA et al., 

2003). Em seguida, os insetos eram removidos dos copos coletores e armazenados 

em frascos plásticos contendo álcool 70% (PÉREZ et al., 2013). Cada frasco 

contendo os insetos era identificado com data e local de captura. 

Após cada período de coleta, todos os frascos contendo insetos foram 

encaminhados para o Laboratório de Doenças Parasitárias do Setor de Medicina 

Veterinária Preventiva, da EVZ/UFG, onde eram preparados e identificados. 

 

4.4 Montagem e Identificação dos flebotomíneos 

 

Em todo material coletado, foi feito uma triagem inicial utilizando um 

microscópio estereoscópico modelo Cristal-45 (KONUS®) para excluir os insetos 

não flebotomíneos. Após esta etapa, o preparo dos flebotomíneos envolveu a 

distribuição destes em placas de Petri para diafanização, seguida de montagem em 



30 

 

bálsamo do Canadá entre lâmina e lamínula e secagem em estufa a 45 ºC. Todas 

estas etapas foram realizadas conforme RANGEL & LAINSON (2003). 

As lâminas, após secas, foram identificadas seguindo a chave de 

identificação de flebotomíneos para as Américas de YOUNG & DUNCAN (1994) e 

arquivadas no próprio laboratório. 

 

4.5 Obtenção de dados eco-epidemiológicos 

 

No momento da instalação das armadilhas foram registrados os dados 

eco-epidemiológicos. Este procedimento tem grande importância para tentar 

melhorar a compreensão de quais fatores podem ser utilizados como indicadores de 

localização de abrigos e densidade dos flebotomíneos nas áreas de estudo. Para 

isso, foram observadas as características de cada local de coleta, buscando 

identificar sinais que poderiam ter relação com a variação populacional destes 

insetos (BARBOSA et al., 2009). 

Foram colhidos dados de temperatura, umidade, precipitação, 

característica da área (rural ou urbana), presença ou não de grande quantidade de 

matéria orgânica acumulada no local, fase lunar e estação do ano. A coleta de 

dados meteorológicos ocorreu através do sistema online oficial do Instituto Nacional 

de Meteorologia (INMET, 2014). 

Os dados de temperatura, umidade e precipitação utilizados não 

correspondem à média mensal. Foi empregada na análise estatística a média 

calculada dos três dias em que se realizaram as capturas. Objetivou, desta forma, 

utilizar um valor que representasse melhor o momento da captura. 

 

4.6 Georreferenciamento e documentação fotográfica 

 

Cada local de captura foi georreferenciado utilizando um GPS portátil 

GARMIN®, modelo Montana500, e uma imagem fotográfica de cada local foi 

capturada para acompanhar os dados coletados. Este cuidado objetivou possibilitar 

o resgate de informações a partir dos pontos georrefenrenciados e das imagens de 

onde foram capturados os vetores. As coordenadas geográficas estão todas 

disponíveis no Quadro 1. 
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4.7 Análise estatística 

 

Os dados obtidos na quantificação e identificação dos insetos foram 

reunidos em planilha eletrônica juntamente com os dados meteorológicos e eco-

epidemiológico. Estes, por se tratarem de dados numéricos e fatoriais, foram 

avaliados estatisticamente por dois métodos não paramétricos, a fim de comparar e 

reduzir as interferências que poderiam surgir, principalmente levando em 

consideração o efeito indesejável causado por dados extremos. 

O primeiro método testado foi o modelo linear generalizado com 

distribuição Poisson, que pode ter sua análise prejudicada por dados extremos, e o 

segundo método de análise foi o teste de hipótese de Kruskal-Wallis. Estes testes 

foram escolhidos com o objetivo de verificar a existência de possíveis correlações 

entre a variável “quantidade de insetos capturados” e a série de eventos observados 

que ocorriam independentemente como: temperatura máxima, temperatura mínima, 

temperatura média, umidade relativa do ar, presença de animais, presença de 

grande ou pouca quantidade de matéria orgânica, precipitação pluviométrica, fase 

lunar, estação do ano e característica urbana ou rural da área. Ambos foram 

processados através do software livre “R” (Lucent technologies®) em conjunto com 

um manual online disponível em português no endereço digital: http://r-

facil.webnode.com. Todas as análises estatísticas foram avaliadas com nível de 

significância α ≤ 0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Quantidade e distribuição de flebotomíneos capturados 

 

Foram capturados ao longo de 12 meses (de setembro de 2012 a agosto 

de 2013), 370 flebotomíneos, sendo 277 machos e 93 fêmeas. Em geral, apesar das 

armadilhas sempre estarem com os copos coletores cheios de insetos, o número de 

flebotomíneos capturados por mês foi baixo (média de 30,83 e mediana igual a 

5,00). Um resultado com valor extremo de captura aconteceu no mês de abril de 

2013, onde 80,81% (299 flebotomíneos) do total foram capturados de uma única 

vez. Outro fator relevante foi a ausência de flebotomíneos capturados no mês de 

dezembro de 2012 (Quadro 1 e 2). 

Houve flebotomíneos capturados em todos pontos de coleta (Quadro 3), 

contudo em pequeno número. Com relação a este último dado, exceção aconteceu 

na propriedade de número 6, a mesma que foi selecionada devido ao fato de possuir 

notificação oficial anterior de caso de leishmaniose visceral humana. Nesta, foram 

capturados 88,64% (equivalente a 327 insetos) do total de 370 flebotomíneos. 

 

5.2 Características eco-epidemiológicas observadas 

 

Verificou-se que o valor de umidade obtido ao longo dos doze meses, 

variou entre 24% e 80% (média de 55,41% e mediana de 54,50%). Mas, para 

podermos analisar estes dados pelo modelo linear generalizado com distribuição 

Poisson e, também, pelo teste de hipótese de Kruskal-Wallis, foi preciso categorizar 

estes dados. Portanto, foram estabelecidas três categorias: A (20 a 50%), B (51 a 

60%) e C (acima de 60%). E para todas as categorias formadas, também foram 

calculados os valores de média e mediana referente ao número de flebotomíneos 

capturados no mesmo mês, para análise posterior.  

A categoria “A”, de umidade, foi formada pelos valores obtidos entre zero 

e 50%. Estes representam os meses de setembro (24%), outubro (48%) e novembro 

(48%) de 2012, além de junho (46%) e agosto (33%) de 2013. Na categoria “B”, de 

51% até 60%, estão compreendidos os meses de fevereiro (54%), abril (60%) e julho 

(55%) de 2013. Por fim, a categoria “C” é composta pelos meses com valores de 

umidade acima de 60%, são eles: dezembro (76%) de 2012 e janeiro (74%), março 



33 

 

(67%) e maio (80%) de 2013. O valor da média e da mediana do número de 

flebotomíneos capturados para cada uma destas categorias foram obtidos utilizando 

como referência os meses que as formaram. Os resultados são: média igual a 5,40 e 

mediana igual a 5,00 na categoria “A”; média igual a 110,00 e mediana igual a 30,00 

na categoria “B” e média de 3,25 e mediana igual a 3,50 na categoria “C”.  

Os dados de temperatura máxima, mínima e média também precisaram 

ser categorizados. Para a temperatura máxima, onde a variação foi de 28 a 38 ºC 

(média de 32,58 ºC e mediana de 33 ºC), após a categorização, os meses que 

compreenderam cada categoria foram: dezembro de 2012 e janeiro, abril, maio e 

junho de 2013 na categoria “A” (de zero a 31 ºC) com os respectivos valores: 31, 31, 

29, 28 e 31 ºC. A categoria “B” (de 32 a 35 ºC) foi formada por: outubro e novembro 

de 2012 e fevereiro, março, julho e agosto de 2013. Seus respectivos valores de 

temperatura máxima são: 35, 33, 34, 34, 34 e 33 ºC. Já a categoria “C” (acima de 35 

ºC) foi formada apenas pelo mês de setembro de 2012 com 38 ºC. Os valores de 

média e mediana das categorias “A”, “B” e “C” respectivamente são: 6,00; 36,77 e 

16,50 para as médias e 6,00, 5,00 e 16,50 para as medianas. 

A variação de temperatura mínima foi de 16 a 24 ºC (média de 21,16 ºC e 

mediana de 21 ºC). Neste caso, temos na categoria “A” (de zero a 20 ºC): junho e 

julho de 2013 (18 e 16 ºC); categoria “B” (de 21 a 22): novembro de 2012 e janeiro, 

fevereiro, março, abril, maio e agosto de 2013 (21, 22, 21, 22, 21, 21, 21 ºC) e 

categoria “C” (acima de 22 ºC): setembro, outubro e dezembro de 2012 (24, 23 e 24 

º C). Os valores de média e mediana das categorias “A”, “B” e “C” respectivamente 

são: 1,00; 51,00 e 3,66 para as médias e 1,00; 8,00 e 3,00 para as medianas. A 

variação da temperatura mínima foi de 16 a 24 ºC. 

Para temperatura média, a variação foi de 24,5 a 31,0 ºC (média de 26,87 

ºC e mediana de 27 ºC). Para esta situação, foram adotadas as categorias: “A” (de 

zero a 25 ºC): abril, maio, junho e julho de 2013 (25; 24,5; 24,5 e 25 ºC); categoria 

“B” (de 26 a 28): novembro e dezembro de 2012 e janeiro, fevereiro, março e agosto 

de 2013 (27; 27,5; 26,5; 27,5; 28 e 27 ºC) e categoria “C” (acima de 28 ºC): 

setembro e outubro de 2012 (31 e 29 ºC). Os valores de média e mediana das 

categorias “A”, “B” e “C” respectivamente são: 76,50; 9,33 e 4,00 para as médias e 

3,50; 7,00 e 4,00 para as medianas. A variação total foi de 24,5 até 31 ºC. 

Em precipitação (variação de 0 a 409 mm, média de 104,08 mm e 

mediana igual a 71,50 mm) também temos três categorias formadas abrangendo os 
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valores obtidos que variaram entre zero e 409: a categoria “A” (de zero a 100 mm) 

englobou: setembro e outubro de 2012 e abril, maio, junho, julho e agosto de 2013 

(13, 23, 89, 27, 10, zero e zero mm); categoria “B” (de 101 a 200): dezembro de 

2012 e fevereiro e março de 2013 (148, 118 e 126 mm) e categoria “C” (acima de 

200 mm): novembro de 2012 e janeiro de 2013 (286 e 409 mm). Os valores de 

média e mediana das categorias “A”, “B” e “C” são respectivamente: 9,16; 76,25 e 

4,00 para as médias e 5,50; 3,00 e 5,00 para as medianas. 

O estágio lunar seguiu o padrão de classificação universal, dividindo em: 

cheia (setembro, abril, maio e julho), minguante (novembro, dezembro e março), 

nova (outubro, fevereiro, junho e agosto) e crescente (coincidindo com as noites de 

captura do mês de janeiro). Os valores de média e mediana dos estágios lunares 

são respectivamente: 85,00; 4,33; 3,75 e 2,00 para as médias e 18,00; 5,00; 3,00 e 

2,00 para as medianas. 

De mesmo modo foi praticado com relação às quatro estações do ano: 

outono (março, abril e maio), inverno (junho, julho e agosto), primavera (setembro, 

outubro e novembro) e verão (dezembro, janeiro e fevereiro). Os respectivos valores 

de média e mediana das estações do ano são: 103,33; 13,66; 5,33 e 1,00 para as 

médias e 6, 8, 5 e 1 para as medianas. 

A área de cada propriedade foi categorizada de duas formas: urbana e 

rural. Os dados utilizados para avaliarem estas propriedades estão disponíveis no 

Quadro 2. As propriedades caracterizadas como urbana foram as de número: 1; 2; 3; 

7; e 10. Foram caracterizadas como rural as propriedades: 4; 5; 6 e 8. As médias 

são respectivamente 3,16 e 87,75 e as medianas são 2,50 e 9,00 nesta ordem. 

Por último, cada propriedade também foi categorizada de acordo com o 

quantitativo de matéria orgânica observada no seu peridomicílio, utilizando o critério 

de observação visual. As que foram identificadas com grande quantidade de matéria 

orgânica foram: 2; 3; 6; 8; 9 e 10. Por outro lado, aquelas com pouca quantidade de 

matéria orgânica foram as de número 1; 4; 5 e 7. Os valores de média destas 

categorias são respectivamente: 57,66 e 6,00 e as medianas correspondentes são 

4,00 e 5,50. 

Estas informações estão apresentados no Quadro 1 e 4 e Figuras 7, 8 e 

9. Os dados analisados estão apresentados na Tabela 1. 

QUADRO 1: Dados quantitativos de flebotomíneos relacionados por local e mês de 
captura, apresentados juntamente com algumas informações eco-epidemiológicas 
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coletadas na cidade de Goiás, entre os meses de setembro de 2012 e agosto de 
2013. 

MÊS DO ANO 

PROPRIEDADE 
SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO 

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

1- 15º56’251S/50º09’321º                                     1 1         

2- 15º56’492S/50º09’115º   1   
 

1 
 

                                    

3- 15º56’924S/50º08’864º         
 

                  2                   

4- 15º58’010S/50º07’326º       1 
 

1              1 1  2 
 

1 1     2 2     

5- 15º57’589S/50º07’498º         1 4             
 

1       1             

6- 15º57’551S/50º07’410º         
 

        1         237 56   3 4 2 13 9 2   

7- 15º56’382S/50º08’278º   3     
 

                                    1 

8- 15º56’196S/50º08’739º  1 
 

  1 
 

                    1         2       

9- 15º55’895S/50º08’412º         
 

            1 2   1           2       

10- 15º56’523S/50º08’408º        1 1 
 

      1                             

Total (macho, fêmea) 1 4 0 3 3 5 0 0 0 2 0 1 3 2 242 57 1 5 5 3 19 11 2 1 

TOTAL MENSAL 5 3 8 0 2 1 5 299 6 8 30 3 

Umidade (%)* 24 48 48 76 74 54 67 60 80 46 55 33 

Temperatura MAX (ºC) * 38 35 33 31 31 34 34 29 28 31 34 33 

Temperatura MIN (ºC) * 24 23 21 24 22 21 22 21 21 18 16 21 

Temperatura MED (ºC) * 31,0 29,0 27,0 27,5 26,5 27,5 28,0 25,0 24,5 24,5 25,0 27,0 

Precipitação (mm)* 13 23 286 148 409 118 126 89 27 10 0 0 

Estágio lunar CHEI. NOVA MING. MING. CRES. NOVA MING. CHEI. CHEI. NOVA CHEI. NOVA 

Estação do ano PRI. PRI. VER. VER. VER. OUT. OUT. OUT. INV. INV. INV. PRI. 

*Valores máximo, mínimo e médio de temperatura e valor de umidade obtidos no INMET. 

CHEI.=cheia/MING.=minguannte/CRES.=crescente/PRI.=primavera/VER.=verão/OUT.=outono/INV.=inverno 

 

QUADRO 2: Dados quantitativos das espécies de flebotomíneos identificadas entre 
os meses de setembro de 2012 e agosto de 2013, coletados na cidade de Goiás-GO 

MÊS DO ANO 
ESPÉCIES 

SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO 

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

Lutzomyia longipalpis   1     1                   36 3   1 2   10 4 1 1 

Lutzomyia whitmani         1               2   193 41     2 1 2 3     

Lutzomyia peresi                               1                 

Lutzomyia lenti 1     2 2 2       2     1 1 2 1   1 1 1 5 2 1   

Lutzomyia shannoni                               1                 

Lutzomyia intermedia                             1 4           1     

Lutzomyia baculus       1                                         

Lutzomyia goiana           2                           1         

Não identificado    3                   1   1 10 6 1 3     2 1     

Total (macho, fêmea) 1 4 0 3 4 4 0 0 0 2 0 1 3 2 242 57 1 5 5 3 19 11 2 1 

TOTAL MENSAL  5 3 8 0 2 1 5 299 6 8 30 3 
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QUADRO 3: Dados quantitativos relacionando as espécies de flebotomíneos 
identificadas com o local onde foram capturados entre os meses de setembro de 
2012 e agosto de 2013, na cidade de Goiás-GO. 

 PROPRIEDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ESPÉCIES M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

Lutzomyia longipalpis             1 1     46 5   4 1   1   1   

Lutzomyia whitmani 1 1 1   2   3       191 44         2       

Lutzomyia peresi                     
 

1                 

Lutzomyia lenti             1 2 1 3 7 5     2   2     2 

Lutzomyia shannoni       1             
  

                

Lutzomyia intermedia                     1 5                 

Lutzomyia baculus                     
  

      1         

Lutzomyia goiana                   2 
 

1                 

Não identificado              1 3   1 11 9       1   1     

Total (macho, fêmea) 1 1 1 1 2 0 6 6 1 6 256 71 0 4 3 2 5 1 1 2 

TOTAL LOCAL 2 2 2 12 7 327 4 5 6 3 

 

QUADRO 4: Dados de identificação da propriedade, total de flebotomíneos 
capturados, característica da área de captura e referente à presença de matéria 
orgânica observados na cidade de Goiás, entre os meses de setembro de 2012 e 
agosto de 2013. 

PROPRIEDADE TOTAL ANUAL CAPTURADO CARACTERÍSTICA DA ÁREA 
PRESENÇA DE  

MATÉRIA ORGÂNICA 

1 2 Urbana Pouca quantidade 

2 3 Urbana Grande quantidade 

3 2 Urbana Grande quantidade 

4 11 Rural Pouca quantidade 

5 7 Rural Pouca quantidade 

6 328 Rural Grande quantidade 

7 4 Urbana Pouca quantidade 

8 5 Rural Grande quantidade 

9 6 Urbana Grande quantidade 

10 2 Urbana Grande quantidade 
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FIGURA 7: Imagem dos locais onde foram colocadas as armadilhas do tipo CDC 
para captura mensal de flebotomíneos na cidade de Goiás-GO. 
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FIGURA 8: Variação sazonal do número de flebotomíneos coletados em 
peridomicílio, na área urbana da cidade de Goiás-GO, entre setembro de 2012 e 
agosto de 2013. Os dados de temperatura apresentados referem-se à média dos 
três dias de cada mês em que foram coletados. 

 

 

FIGURA 9: Variação sazonal de flebotomíneos coletados em peridomicílio, na área 
urbana da cidade de Goiás-GO, entre setembro de 2012 e agosto de 2013. Os 
dados de umidade e precipitação apresentados referem-se à média dos três dias de 
cada mês em que foram coletados. 
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TABELA 1: Valores de média e mediana apresentados juntamente com o teste T e o 
valor de P, do método de KRUSKAL-WALLIS e, também, o valor de P e o teste de 
TUKEY no modelo linear generalizado de POISSON para os fatores observados. 
Dados referentes às informações coletadas entre setembro de 2012 e agosto de 
2013 na cidade de Goiás-Go. 

RESULTADOS DOS CÁLCULOS ESTATÍSTICOS KRUSKAL-
WALLIS 

POISSON 

Variáveis Categorias Média* Mediana* P-VALUE T P-VALUE TUKEY 

UMIDADE A (de 20 a 50%) 5,40 5,00 0,370 A 0,535 A 

B (de 51 a 60%) 110,00 30,00 A A 

C (acima de 60%) 3,25 3,50 A A 

TEMPERATURA 
MAX. 

A (de 0 a 31 ºC) 6,00 6,00 0,888 A 0,305 A 

B (de 32 a 35 ºC) 36,77 5,00 A A 

C (acima de 35 ºC) 16,50 16,50 A A 

TEMPERATURA 
MIN. 

A (de 0 a 20 ºC) 1,00 1,00 0,065 A 0,388 A 

B (de 21 a 22 ºC) 51,00 8,00 A A 

C (acima de 22 ºC) 3,66 3,00 A A 

TEMPERATURA 
MED. 

A (de 0 a 25 ºC) 76,50 3,50 0,675 A 0,149 A 

B (de 26 a 28 ºC) 9,33 7,00 A A 

C (acima de 28 ºC) 4,00 4,00 A A 

PRECIPITAÇÃO A (de 0 a 100) 9,16 5,50 0,695 A 0,686 A 

B (de 101 a 200) 76,25 3,00 A A 

C (acima de 200) 5,00 5,00 A A 

ESTÁGIO LUNAR CHEIA 85,00 18,00 0,230 A 0,105 A 

MINGUANTE 4,33 5,00 A A 

NOVA 3,75 3,00 A A 

CRESCENTE 2,00 2,00 A A 

ESTAÇÃO DO ANO OUTONO 103,33 6,00 0,070 A 0,041** B 

INVERNO 13,66 8,00 A A 

PRIMAVERA 5,33 5,00 A A 

VERÃO 1,00 1,00 A A 

CARACTERÍSTICA 
DA ÁREA 

URBANA 3,16 2,50 0,017** A 0,037** A 

RURAL 87,75 9,00 B B 

MATÉRIA 
ORGÂNICA 

GRANDE QUANTIDADE 57,66 4,00 0,660 A 0,087 A 

POUCA QUANTIDADE 6,00 5,50 A A 

*valor em relação ao número de flebotomíneos capturados 
**resultado com significância se considerarmos α ≤ 0,05 
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5.3 Espécies identificadas 

 

Verificou-se, ao longo dos doze meses estudados, a presença de oito 

diferentes espécies de flebotomíneos: L. longipalpis, L. whitmani, L. intermedia, L. 

lenti, L. shannoni, L. peresi, L. baculus e L. goiana. Algumas amostras foram 

identificadas, pois não estavam preservadas o suficiente para permitir a 

identificação. 

As três espécies que mais ocorreram na cidade de Goiás-GO ao longo da 

pesquisa foram: L. whitmani (66,21%), L. longipalpis (16,21%) L. lenti (6,75%). L. 

peresi, L. shannoni e L. baculus foram capturadas apenas uma vez e L. intermedia e 

L. goiana capturadas duas vezes. Todas estas cinco últimas espécies representam 

menos de 1% cada, e as espécies não identificadas representam 7,56%. 

Entre todos os capturados, 277 (74,87%) foram machos e 93 fêmeas 

(25,13%). Para L. longipalpis, L. whitmani, L. lenti e L. intermédia ambos os sexos 

foram encontrados, mas, não foram capturados insetos machos das espécies L. 

peresi, L. shannoni, L. goiana e L. baculus.  

 

5.4 Informações complementares 

 

No primeiro mês em que se iniciaram as atividades de coleta de insetos 

(setembro de 2012), foi observado na propriedade de número 6 um animal com 

sintomatologia clínica suspeita indicativa de leishmaniose visceral canina (LVC). Era 

um cão, fêmea, de cinco anos e este apresentava apatia, mucosas pálidas, 

onicogrifose, hepato-esplenomegalia e feridas nas pontas das orelhas. Este animal 

convivia junto com outros três cães, além do proprietário. 

O proprietário, um senhor com mais de 50 anos, divide seu espaço 

apenas com os animais. Nesta propriedade, o ambiente é predominantemente rural 

apesar de estar dentro da área considerada urbana, de acordo a distribuição da 

prefeitura municipal.  

Foi colhido sangue do animal suspeito, e remetido ao Laboratório Central 

- LACEN acompanhado de identificação e da ficha de remessa de material emitida 

pela Secretaria de Saúde Municipal. 
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No dia 17/09/2012 foi emitido o resultado pelo LACEN-GO classificando o 

animal como reagente. Todos os procedimentos foram realizados para garantir que 

o animal fosse eutanasiado. Após a eutanásia, colheu-se fragmento de baço, 

medula óssea e aspirado de linfonodo para confecção de esfregaços, que foram 

corados por Giemsa e submetidos à pesquisa de parasitos. Nada foi encontrado nas 

lâminas pelo método direto de pesquisa. 

Tempos mais tarde, o proprietário que já foi diagnosticado com 

hanseníase, anunciou ter feito exame sorológico para leishmaniose e neste o 

resultado também indicou resposta imunológica ao parasito. O tratamento deste 

cidadão foi iniciado pela Secretaria de Saúde Municipal. 

Outro ponto relevante que ocorreu durante o período de realização de 

coleta de material foi o tratamento urbano com aspersão de inseticida por toda a 

zona urbana da cidade durante os dias: 11 a 16/02, 10 a 19/03 e 22 a 26/04 de 

2013. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Foram capturados 370 flebotomíneos em doze meses. Esse número foi 

muito inferior aos encontrados em Dracena - São Paulo (variando de 3.463 até 

12.749 flebotomíneos por ano); Campo Grande (1245 em um ano) e Barra do 

Garças (8097 em dois anos de capturas) (OLIVEIRA et al., 2003; QUEIROZ  et al., 

2012; HOLCMAN et al., 2013). 

Do total de flebotomíneos capturados, foram identificadas oito espécies. O 

mesmo número de espécies encontrado por MARTINS et. al (2002), que identificou 

na mesa cidade L. longipalpis, L. whitmani, L. intermedia, L. lenti, L. shannoni, L. 

termitophila, L. lainsoni e L. pessoai. Destas, seis espécies foram novamente 

identificadas neste trabalho. Entretanto, três espécies citadas não foram 

recapturadas: L. termitophila, L. lainsoni e L. pessoai. Por outro lado, L. peresi, L. 

baculus e L. goiana passaram a fazer parte da lista de fauna da cidade de Goiás, 

totalizando 11 espécies identificadas para esta localidade. Esse número foi inferior 

ao apresentado para a cidade de Barra do Garças (27 espécies) (QUEIROZ et al., 

2012) e abaixo do obtido por ALVES (2008), pesquisando em apenas uma 

propriedade rural do município de Carmo, no estado de Rio de Janeiro, onde 

capturou 16 espécies diferentes. 

Ocorreu uma captura maior de machos (74,86%). A razão sexual das 

espécies capturadas foi: 1,08/1 para L. lenti, valor muito abaixo do encontrado para 

L. whitmani, que foi de 4,44/1, este por vez, já bem próximo ao encontrado para L. 

longipalpis: 5/1. Este resultado difere do publicado por RODRIGUES et al, (2013), 

onde a diferença na proporção entre macho e fêmea foi estatisticamente 

insignificante, e também difere de PERÉZ et al., (2013) pois eles afirmam que as 

armadilhas CDC capturam preferencialmente fêmeas.  

Quando avaliou-se a relação existente entre os dados meteorológicos de 

umidade, temperatura máxima, temperatura mínima e temperatura média, não se 

observou nenhuma relação estatística utilizando α ≤ 0,05. Em relação à precipitação, 

também não houve relevância estatística com relação ao número de flebotomíneos 

capturados, resultado diferente do apontado por OLVEIRA et al. (2003) e ANDRADE 

(2010), mas semelhante ao de ALMEIDA et al. (2010). Entretanto, o ultimo autor 

sugere uma avaliação diferente para estes dados, utilizando um retardo de 30 dias 

para os dados de flebotomíneos capturados, que é o período necessário para que os 
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ovos eclodidos após o período chuvoso possam se tornar adultos e estes serem 

capturados pelas armadilhas. Desta forma, seria avaliada a relação da chuva de 

setembro com o quantitativo capturado em outubro, por exemplo. No mesmo 

trabalho citado, após esta correção, surgiu relação entre os dados. Mas, para a 

cidade de Goiás, mesmo fazendo esta alteração analítica, permaneceu não havendo 

significância. Contudo, recentes trabalhos continuam afirmando a captura de um 

número maior destes insetos subsequentes aos picos de chuva (HOLCMAN et al., 

2013). Ainda que este caso não tenha apresentado relação estatística, é possível 

observar tal comportamento através da Figura 9. 

No intuito de encontrar outros fatores estatisticamente relevantes, foram 

segregados os dados de várias formas para permitir análise e discussão. Quando 

categorizou fase lunar, os resultados não revelaram diferença, sendo o mesmo 

observado por ALVES (2008). Por outro lado, para estações do ano, foi observado 

diferença estatística com α ≤0,05 apenas em POISSON, alegando o outono como 

momento de maior captura, mas o mesmo não foi obtido na análise por KRUSKAL-

WALLIS. 

O motivo para a realização dos dois testes foi justamente procurar reduzir 

as interferências causadas por valores extremos, que prejudicam o resultado no 

modelo de POISSON. Além do mais, apesar da maior confiabilidade existente no 

KRUSKAL-WALLIS, este disponibiliza para a visualização os valores de média e 

mediana. Estes são úteis para conferir a interferência causada por valores extremos, 

como é o caso dos resultados apresentados nas médias. 

Utilizando o resultado dos julgamentos visuais das propriedades que, 

apesar de estarem todas na área urbana, foram caracterizadas diferentemente como 

rural ou urbanas de acordo com o modo estrutural que estão implantadas na cidade, 

também foi observado diferença estatística em ambos os testes. Isto indica forte 

relação neste município entre a característica da área como rural e uma maior 

quantidade de flebotomíneos que ali habitam, sendo este resultado semelhante ao 

de HOYOS LOPÉZ et al., 2013. Estas áreas, consideradas rurais, são as 

propriedades de número 4; 5; 6 e 8. Se observarmos a localização destas na Figura 

6, é possível perceber que são propriedades afastadas do centro urbano, e no caso 

da propriedade de número 8, apesar da proximidade com o centro urbano, é 

praticamente uma propriedade rural, que se encontra isolada das demais casas do 

setor por possuir uma grande área de pastagem em frente (cerca de 700 metros) e o 
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curso do Rio Vermelho (principal rio da cidade) que passa ao fundo da casa, 

separando esta de uma área de mata. 

Considerando estas últimas informações, pode ainda se pensar que no 

caso desta cidade, o vetor ainda não tenha se urbanizado, diferentemente do que já 

se observa em diversas cidade brasileiras (OLIVEIRA et al., 2003; ALMEIDA et 

al.,2010; HOLCMAM et al., 2013). Seria a cidade de Goiás uma área com poucos 

fatores favoráveis à urbanização dos vetores? Ou Goiás já está sofrendo alterações 

contínuas para chegar ao ponto de urbanização da leishmaniose? Antes de se 

responder a esta pergunta, vale anunciar que a cidade já possui 286 anos (cálculo 

baseado no ano de 2014), é Patrimônio Histórico Nacional reconhecido pela 

UNESCO, portanto é uma cidade turística e, devido a estes fatores, Goiás está 

proibida em todo seu centro histórico de sofrer alterações que descaracterizem a 

cidade como colonial. Pensando nestas informações, fica a dúvida se Goiás 

realmente está passando por grandes transformações, pois as mesmas são vetadas 

no centro histórico e ainda, a quantidade de habitantes neste município já vem 

registrando números decrescentes a algum tempo. 

Por fim, a avaliação estatística para a característica de presença de muito 

ou pouca quantidade de matéria orgânica nas propriedades (Figura 7) também não 

apontaram significância. Neste caso, não coincide com o afirmado por OLVEIRA et 

al. (2003), pois para completar o ciclo de desenvolvimento, as larvas deste inseto 

necessitam de obter alimento a partir de matéria orgânica presente no solo, o que 

permite inferir que onde existe maior quantidade desta, haverá maior quantidade de 

insetos. 

Existem ainda outros pontos que extrapolam os objetivos, mas precisam 

ser incluídos na discussão. Como já citado anteriormente, a propriedade nº 6 foi 

escolhida devido ao fato de ter tido um caso humano confirmado de leishmaniose. 

Atendendo o pedido da secretaria municipal de saúde, três armadilhas CDC foram 

colocadas no local, durante três noites, um mês antes do cronograma de execução 

programado. Não foram capturadas nenhum flebotomíneos nessas tentativas. O que 

causou curiosidade, e levou a escolha daquele local como propriedade selecionada 

para se fazer capturas mensais durante o ano, e assim conseguir capturar e 

identificar os flebotomíneos que lá ocorrem.  

No primeiro mês de projeto (setembro de 2012) em uma cadela daquela 

propriedade, não notada na visita anterior, foram observados os sinais clínicos de 
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leishmaniose visceral. E como já mencionado anteriormente, foi colhido material e 

encaminhado ao LACEN. O resultado deste teste foi indicativo de infecção por 

Leishmania (L.) infantum chagasi (Anexo 1). 

Entretanto, mesmo com o trabalho mensal contínuo de captura, 

passaram-se quatro meses sem nenhum flebotomíneo naquele local. No quinto mês 

capturou-se uma fêmea. No sexto e sétimo não se capturou nenhum psicodídeo 

novamente. No oitavo mês, repentinamente, houve uma captura com valor extremo 

que se destacou frente às médias anteriores. Como o motivo inicial da escolha do 

local foi a leishmaniose visceral, foi dado atenção à presença do inseto fêmea de L. 

longipalpis, que é o vetor desta enfermidade. E esta correspondeu a apenas 1,52% 

(cinco insetos) de um total de 327 flebotomíneos capturados durante o ano naquela 

propriedade. 

Com relação ao tratamento com aspersão de inseticida por toda a zona 

urbana da cidade durante os meses de fevereiro, março e abril de 2013, este 

aparentou não haver interferência na redução do número de flebotomíneos 

capturados. O total de captura mensal para estes meses foram de 01; 05 e 299 

insetos respectivamente. Isto leva a refletir sobre a influência positiva ou até mesmo 

negativa deste tratamento. Será que o número poderia ter sido muito maior se não 

tivesse realizado este controle? Ou será que devido a este controle realizado, o 

número de insetos concorrentes reduziu de tal forma que permitiu a elevação da 

quantidade populacional de flebotomíneos e consequentemente sua maior captura? 

Não foram encontrados trabalhos na literatura referentes a estas questões. 

Por fim, a escolha dos locais foi baseada em informações gerais sobre o 

comportamento dos insetos, mas mesmo preenchendo estes quesitos as capturas 

se mostraram escassas durante o ano. ALMEIDA et al. (2010) capturaram grande 

quantidade de flebotomíneos em ecótopos próximos a galinheiros e áreas de matas 

nativas, e sugere a escolha de locais assim para a instalação das armadilhas. Nesse 

trabalho todos os locais selecionados possuíam esta característica (Figura 7), mas 

ainda assim a abundância de insetos capturados foi muito menor que de outras 

cidades (ALMEIDA et al., 2010; HOLCMAN et al., 2013), sendo este um ponto a 

mais para ser melhor explorado na cidade de Goiás – GO. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Durante o período de setembro de 2012 a agosto e 2013, foram 

capturadas e identificadas as seguintes espécies de flebotomíneos na cidade de 

Goiás: L. longipalpis, L. whitmani, L. intermedia, L. lenti, L. shannoni, L. baculus, L. 

peresi e L. goiana. 

Para as espécies L. baculus, L. peresi e L. goiana, este representa o 

primeiro registro de ocorrência na cidade de Goiás. 

As armadilhas tipo CDC capturaram flebotomíneos machos numa 

proporção maior do que fêmeas. 

Flebotomíneos foram capturados em todos os pontos de colheita 

distribuídos ao longo de toda a cidade de Goiás. 

Não foram observadas correlações estatísticas entre o número de 

flebotomíneos capturados e umidade relativa do ar, temperatura (máxima, média e 

mínima), precipitação, estágio lunar e categorização visual do quantitativo de 

matéria orgânica. 

Entretanto, houve significância estatística relacionando uma captura maior 

de flebotomíneos em propriedades caracterizadas como rural e durante o outono 

(estação do ano). 
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