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RESUMO 

 

As leishmanioses são um complexo de doenças infecciosas causadas por 

protozoários do gênero Leishmania, que possuem como vetores dípteros 

hematófagos denominados flebotomíneos, cujos hospedeiros são compostos por 

diferentes espécies de animais vertebrados. A Terra Indígena de Xakriabá (TIX), 

localizada na região norte do estado de Minas Gerais, tem registrado casos 

autóctones de leishmanioses e existem poucas informações sobre os elos da cadeia 

de transmissão. O objetivo deste trabalho foi estudar aspectos entomológicos 

relacionados à epidemiologia das leishmanioses nas aldeias de Brejo do Mata Fome, 

Riacho do Brejo, Riachinho e Prata, da Terra Indígena Xakriabá, Município de São 

João das Missões. As capturas entomológicas foram realizadas durante três noites 

consecutivas, sempre na última semana de cada mês, por um período de doze 

meses, de junho de 2015 a maio de 2016, em quatro residências situadas em quatro 

aldeias da TIX, uma por aldeia. Foram dispostas duas armadilhas por residência, 

sendo uma no ambiente de intradomicílio e a outra no peridomicílio. O critério de 

seleção das aldeias e dos domicílios foi apresentar registros anteriores de casos 

autóctones de leishmaniose visceral canina e possuir características ambientais 

propícias à presença do vetor. Foram analisadas as diferenças no padrão de 

distribuição de espécies, a diversidade da fauna e densidade populacional em 

diferentes ecótopos, e nas diferentes aldeias. Foram estimadas as correlações entre a 

densidade populacional flebotomínica com as médias das variáveis climáticas 

temperatura, umidade relativa e precipitação. Um total de 2.012 espécimes de 

flebotomíneos, distribuídos em 23 espécies pertencentes a dez gêneros foram 

capturados e identificados. As espécies Lutzomyia longipalpis (80,27%) e Nyssomyia 

intermedia (7,31%), importantes vetores de leishmaniose visceral e tegumentar 

respectivamente, foram as espécies com maior densidade populacional, tanto no 

intradomicílio como no peridomicílio, o que sugere que estas sejam as principais 

espécies responsáveis pela transmissão das leishmanioses nesta terra indígena. 

Entre as quatro aldeias estudadas, a de maior densidade e diversidade da fauna 

flebotomínica foi a aldeia Riacho do Brejo. Nenhum fator climático analisado 

apresentou correlação positiva com a densidade de flebotomíneos capturados. Os 

resultados apresentados no estudo podem contribuir para um melhor entendimento e 

direcionamento das medidas de prevenção e controle realizados pelos órgãos 

competentes ligados à saúde. 



 
 

ABSTRACT 

 

Leishmaniases are a group of infectious diseases caused by protozoan parasites 

from Leishmania genus. Hematophagous dipters denominated Phlebotomine, 

commonly known as sandflies, are their vectors and its hosts comprehend several 

vertebrates’ species. The Indigenous Land of Xakriabá (TIX), located at northern 

region of Minas Gerais state, has registered autochthonous cases of leishmaniases 

and there is few information regarding the links in the transmission chain. The aim of 

this work was to study the entomological aspects related to the epidemiology of 

leishmaniases within the indigenous villages of Brejo do Mata Fome, Riacho do 

Brejo, Riachinho, and Prata at TIX, located in the municipality of São João das 

Missões. Entomological samples were taken three consecutive nights every last 

week of each month during twelve months (from June of 2015 to May of 2016) in four 

different houses located at TIX, one on each of the four villages. Two traps were set 

up in each house, one inside the house and another outside. The criteria to choose 

the villages and houses to be sampled from was presenting previous autochthonous 

cases of canine visceral leishmaniases and having environmental features favorable 

to the presence of the vector. Differences in the species distribution pattern, including 

diversity and density, were analyzed in different ecotypes among the villages. It was 

estimated the correlation between sandflies population density and the average 

climatic variables: temperature, relative humidity and precipitation. It were captured 

and identified 2012 sandflies specimens, belonging to twenty three species 

distributed among ten genus. The species Lutzomyia longipalpis (80,27%) and 

Nyssomyia intermedia (7,31%), respectively major vectors of visceral and cutaneous 

leishmaniases, presented the highest population density both in the inside and in the 

outside of the houses suggesting that these two species are the main responsible for 

transmitting leishmaniases at TIX. Among the four tribes studied, Riacho do Brejo 

presented the highest sandflies population density and diversity. No climate factor 

presented a positive correlation with the density of sandflies captured. The results 

presented in this paper may help us better understand and direct the prevention and 

control measures taken by health authorities. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As leishmanioses são um complexo de doenças infecciosas causadas por 

protozoários do gênero Leishmania Ross, 1903, transmitidas por dípteros 

hematófagos pertencentes à família Psychodidae e subfamília Phlebotominae, 

denominados flebotomíneos (WHO, 2010a). 

Os vetores, flebotomíneos, têm sido objeto de intenso estudo no contexto da 

epidemiologia de várias doenças: arboviroses, bartonelose e principalmente as 

leishmanioses (RANGEL; LAINSON, 2003).   

A doença possui um amplo espectro clínico e diversidade epidemiológica, e 

pode apresentar diversas formas clínicas, dependendo da espécie de Leishmania e 

da resposta imunitária do hospedeiro (PAHO, 2013). As duas formas clínicas básicas 

de manifestação das leishmanioses humanas são: leishmaniose visceral (LV) e 

leishmaniose tegumentar (LT) (DESJEUX, 2004; GRIMALDI; TESH, 1993).  

As leishmanioses são consideradas um grande problema de saúde pública, 

pois possuem uma ampla distribuição geográfica e fazem parte das doenças 

tropicais negligenciadas (DTN), pois são fortemente associadas com a pobreza, 

prosperam melhor em áreas tropicais, onde coexistem com outras DTN, e possui 

baixa visibilidade no resto do mundo, aliada ao reduzido interesse das indústrias no 

desenvolvimento de novos e melhores produtos para tratamento e prevenção (WHO, 

2010b). 

No novo mundo, o ciclo de transmissão da leishmaniose é zoonótico, exigindo 

a presença de um reservatório animal para a manutenção do parasito no meio 

ambiente (PAHO, 2013) e a transmissão da infecção para os hospedeiros 

vertebrados ocorre por meio da picada de fêmeas de flebotomíneos infectadas 

(GALATI, 2003). 

A Terra Indígena de Xakriabá (TIX), localizada na região norte do estado de 

Minas Gerais (MG), tem registrado, desde 2001, casos autóctones de LT 

(QUARESMA et al. 2011).  Vetores para LT e LV têm sido encontrados (REGO et al. 

2014) e constatada alta prevalência de infecção canina para LV (ROCHA, 2015). 

Por se tratar de uma população negligenciada localizada em área endêmica 

para as leishmanioses onde se sobressai a falta de conhecimento mais abrangente, 

foi proposta, para o presente trabalho, a avaliação de alguns aspectos 

entomológicos relacionados à epidemiologia das leishmanioses na TIX. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 As leishmanioses 

 

As leishmanioses são doenças infecto-parasitárias que acometem o homem, 

causadas por várias espécies de protozoários do gênero Leishmania. A doença pode 

apresentar diferentes formas clínicas, dependendo da espécie de Leishmania 

envolvida e da relação do parasito com seu hospedeiro (PAHO, 2013). 

As leishmanioses do Novo Mundo podem ser divididas em duas grandes 

categorias: leishmaniose visceral (LV) e leishmaniose tegumentar americana (LTA); 

esta última se classifica de acordo com a manifestação clínica das lesões em: 

leishmaniose muco-cutânea (LMC), leishmaniose cutânea difusa (LCD) e 

leishmaniose cutânea (LC) (DESJEUX, 2004).  

As espécies de leishmânia que infectam o homem são classificadas em 

complexos agrupados em dois subgêneros- Viannia e Leishmania - de acordo com o 

tipo de desenvolvimento de seus flagelados no trato digestório dos flebotomíneos, 

dentre outros aspectos (LAINSON; RYAN; SHAW, 1987). 

A transmissão da infecção para os hospedeiros vertebrados ocorre por meio 

da picada de fêmeas de flebotomíneos infectadas (Diptera: Psychodidae: 

Phlebotominae), pertencentes a diversos gêneros da subfamília Phlebotominae 

(GALATI, 2003), onde elas participam diretamente do processo de infecção, uma vez 

que são hematófagas e, portanto possuem importância epidemiológica. Estes 

insetos estão amplamente distribuídos na natureza e encontrados nos mais 

diferentes nichos ecológicos (SHARMA; SINGH, 2008).   

 

2.1.1 Leishmaniose Visceral 

 

A LV, ou calazar, acomete os órgãos internos e é a forma mais grave da 

doença em humanos (WHO, 2010a).  É uma doença infecciosa sistêmica, de 

evolução crônica, caracterizada por febre irregular de intensidade média e de longa 

duração, esplenomegalia, hepatomegalia, acompanhada dos sinais biológicos de 

anemia, leucopenia, trombocitopenia, hipergamaglobulinemia e hipoalbuminemia 

(MICHALICK; GENARO, 2005; TAVORA; NOGUEIRA; GOMES,. 2015). 
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A LV possui uma grande importância em saúde pública, devido a sua alta 

incidência, principalmente em crianças desnutridas, idosos, pacientes portadores de 

co-infecção com o vírus da imunodeficiência humana (HIV), bem como a elevada 

letalidade em pacientes não tratados e imunossuprimidos (ALVAR et al. 1997; 

BRASIL, 2014; COTA et al. 2017). 

O agente etiológico da LV, no Brasil, é a Leishmania (Leishmania) infantum 

(Nicolle, 1908), conforme estudos realizados por Gontijo e Melo (2004), Dantas-

Torres (2006) e Brasil, (2014).  

A principal espécie responsável pela transmissão do parasito no Novo Mundo 

é a Lutzomyia longipalpis (Lutz & Neiva, 1912), embora a espécie Lutzomyia cruzi 

(Mangabeira, 1938) também seja incriminada como vetor secundário em áreas 

específicas dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (SANTOS et al. 

1998; BRASIL, 2014; DANTAS-TORRES, 2006; MISSAWA et al. 2011). 

No ambiente silvestre, os principais reservatórios são as raposas (Cerdocyon 

thous e Dusicyon vetulus) e os marsupiais (Didelphis albiventris). No Brasil, raposas 

foram encontradas infectadas nas regiões Nordeste, Sudeste e Amazônica 

Marsupiais didelfídeos infectados foram igualmente identificados no Brasil e na 

Colômbia (SHERLOCK et al. 1988; LAINSON et al. 1990; TRAVI et al. 1998; 

BRASIL, 2014). 

Na área urbana, o cão (Canis familiaris) é considerado o mais importante 

reservatório doméstico e, contribuiu para a mudança no perfil epidemiológico da 

doença, visto que a ocorrência de casos caninos geralmente precede o surgimento 

de casos humanos (MARZOCHI et al. 1985; BORGES et al. 2014). 

A leishmaniose visceral canina (LVC) é uma doença sistêmica que apresenta 

uma grande variedade de características clínicas (MICHALICK; GENARO, 2005; 

BANETH et al. 2008; SOLANO-GALLEGO et al. 2011). 

Tendo em vista a epidemiologia da LV no Brasil, considera-se que o cão seja 

o elo mais importante na cadeia da transmissão da doença humana, visto ser esta 

mais prevalente e possuir um grande número de animais infectados com parasitismo 

cutâneo. Portanto, o cão é apontado como importante fonte de infecção para os 

vetores, sendo encontrado em todos os focos da doença humana e caracterizado 

como o principal reservatório doméstico na cadeia de transmissão da LV 

(MARZOCHI et al. 1985; MAIA et al. 2010). 
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O tratamento da LV no Brasil é realizado por intermédio dos medicamentos: 

antimoniato-N-metil glucamina (Glucantime) e a anfotericina B, sendo esta a única 

opção para gestantes e pacientes que tenham contraindicações ou que manifestem 

toxicidade ou refratariedade em relação ao uso dos antimoniais pentavalentes 

(MISHRA et al. 1994; FIGUEIRÓ FILHO et al. 2005; COSTA et al. 2007; BRASIL, 

2015). 

As ações de controle da LV preconizadas pelo MS são baseadas no 

tratamento e diagnóstico precoce de casos humanos, controle do reservatório canino 

e aplicação de inseticidas para os vetores (COSTA; VIEIRA, 2001, WERNECK et al. 

2008; BRASIL, 2014). Como nem sempre a aplicação de inseticidas é satisfatória, 

são recomendas outras medidas mais permanentes, com objetivo de alterar as 

condições do meio, que propiciam o estabelecimento de criadouros de formas 

imaturas do vetor, como o manejo ambiental, através da limpeza de quintais, 

terrenos. Estas medidas devem estar sempre integradas, para serem efetivas no 

controle da LV (TEODORO et al. 1999; BRASIL, 2014; GONTIJO; MELO, 2004).  

 

2.1.2 Leishmaniose Tegumentar Americana 

 

A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença complexa e 

multifatorial que resulta de fatores ambientais, assim como do polimorfismo 

parasitário, dos componentes de flebotomíneos, além do perfil imunológico e 

genético do hospedeiro (CASTELLUCCI et al. 2014). É causada por diferentes 

espécies de Leishmania, que acometem a mucosa e pele (BRASIL, 2010). 

Primariamente, são infecções de caráter zoonótico, acometendo o homem e 

seus animais domesticados de maneira secundária (BASANO; CAMARGO, 2004). 

Os agentes etiológicos da LTA são protozoários pertencentes ao gênero 

Leishmania ROSS, 1903. No Brasil, as principais espécies envolvidas na LTA são: 

Leishmania (Viannia) braziliensis, Leishmania (Leishmania) amazonensis, 

Leishmania (Viannia) guyanensis, Leishmania (Viannia) shawi, Leishmania (Viannia) 

naiffi, Leishmania (Viannia) lainsoni (GONTIJO; CARVALHO, 2003; BASANO; 

CAMARGO, 2004). 

A presença do parasito já foi descrita em várias espécies de animais 

silvestres, sinantrópicos e domésticos. Uma grande variedade de mamíferos foi 

incriminada como hospedeiros e possíveis reservatórios, como algumas espécies de 
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roedores, marsupiais, edentados, quirópteros, e canídeos silvestres (ROQUE; 

JANSEN; 2014). 

As principais manifestações observadas nos pacientes com LTA podem ser 

classificadas de acordo com seus aspectos clínicos, patológicos e imunológicos 

(BRASIL, 2010). 

As lesões cutâneas podem evoluir para as seguintes formas: cutânea 

localizada, disseminada, difusa e mucosa (NADIM; FAGHIH, 1968; AMATO; DE 

ANDRADE; DUARTE, 2003).  

A leishmaniose cutânea localizada é caracterizada por lesões indolores, 

ulcerosas, únicas ou múltiplas. Já a forma cutaneomucosa é reconhecida por lesões 

das mucosas que afetam as regiões nasofaríngeas. A forma disseminada apresenta 

múltiplas úlceras cutâneas, enquanto o aparecimento de lesões nodulares não 

ulceradas são características da forma difusa (REIS, 2005). 

O controle de Leishmaniose Tegumentar Americana deve ser flexível, distinto 

e adequado a cada região ou foco em particular. Para definir as estratégias de 

controle, devem ser considerados os aspectos epidemiológicos, com prioridade ao 

diagnóstico precoce, ao tratamento dos casos humanos e às atividades educativas 

(BRASIL, 2010). 

O tratamento da LTA é feito por meio de um antimonial pentavalente, o 

Glucantime (antimoniato de N-metilglucamina) (REIS, 2005; BRASIL 2010). Para o 

controle de vetores, a medida recomendada consiste na utilização de inseticidas de 

ação residual, ou seja, o controle químico. Esta medida é dirigida apenas para o 

inseto adulto e tem como objetivo evitar ou reduzir o contato entre o inseto 

transmissor e a população humana no domicílio. A indicação do controle químico 

deverá ser determinada pelas análises conjuntas dos dados epidemiológicos e 

entomológicos, não sendo indicado para ambiente silvestre. Não são recomendadas 

ações para controle de animais domésticos com LTA (BRASIL, 2010). 

 

2.2 Agentes etiológicos 

 

Os agentes etiológicos das leishmanioses são parasitos pertencentes ao 

Gênero Leishmania Ross, 1903. No invertebrado o parasito apresenta-se como 

formas mais alongada e com motilidade, e são observadas no ambiente extracelular, 

sendo denominadas como forma promatisgota do parasito. Nos vertebrados são 
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encontrados sob a forma de amastigota, de formato ovoide, intracelular e sem 

motilidade (SHARMA; SINGH, 2008). 

As fêmeas dos flebotomíneos inoculam, através do repasto sanguíneo, 

promastigotas metacíclicas na pele do hospedeiro. Logo após a inoculação o 

parasito é fagocitado por macrófagos, onde se transformam em formas amastigotas. 

Após a transformação, os amastigotas se multiplicam dentro do macrófago até 

ocorrer o rompimento do mesmo, liberando assim, mais amastigotas e infectando 

novas células do Sistema Mononuclear Fagocitário (SMF). Os macrófagos 

infectados podem permanecer localizados na pele, como no caso da LT, ou 

disseminar para a mucosa como na LMC, ou ainda para outros órgãos, como na LV. 

(SHARMA; SINGH, 2008; AKHOUNDI et al. 2016).  

Lainson, Ryan e Shaw (1987) classificaram as espécies que acometem o 

homem em complexos, agrupados em dois subgêneros de acordo com o seu tipo de 

desenvolvimento no trato digestório dos flebotomíneos: o subgênero Leishmania, 

com desenvolvimento suprapilário (predominante nos intestinos médio e anterior) e o 

subgênero Viannia, com desenvolvimento peripilário (processo de desenvolvimento 

com uma fase que se passa no intestino posterior). O subgênero Leishmania ocorre 

tanto no Novo como no Velho Mundo, enquanto o subgênero Viannia é restrito a 

regiões Neotropicais.  

Cinquenta e três espécies são conhecidas, destas 29 estão presentes no 

Velho Mundo, 20 no Novo Mundo, três espécies (Leishmania siamensis, 

Leishmania martiniquensis e Leishmania infantum) tanto no Antigo quanto no Novo 

Mundo, e uma espécie na Austrália (Leishmania australiensis) (AKHOUNDI et al. 

2016). Dentre estas espécies conhecidas no mundo, 20 são capazes de infectar o 

homem (MAROLI et al. 2012; AKHOUNDI et al., 2016). 

O subgênero Viannia é representado pelo complexo braziliensis, representado 

no Brasil pelas seguintes espécies: Le. (V.) braziliensis, Le. (V.) guyanensis, Le. (V.) 

lainsoni, Le. (V.) naiffi, Le. (V.) lindenbergi e Le. (V.) shawi (SILVEIRA et al. 1987; 

GRIMALDI; TESH, 1993; CUNNINGHAM, 2002; ASHFORD, 2000; AKHOUNDI et al. 

2016).  

A Le. (V.) braziliensis foi a primeira espécie de Leishmania descrita e referida 

como agente etiológico da LTA, além de ser a principal causadora da doença no 

Brasil (GRIMALDI; TESH; MACMAHON-PRATT, 1989). As infecções por LTA se 

manifestam frequentemente em áreas expostas do corpo como face, membros e 
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pescoço, onde surgem as lesões cutâneas, podendo evoluir para outras formas: 

cutânea localizada, disseminada, difusa e mucosa (NADIM FAGHIH, 1968; AMATO; 

DE ANDRADE; DUARTE, 2003). 

O subgênero Leishmania é formado pelos complexos mexicana e donovani, 

com ocorrência no Brasil dada pelas espécies Le. (Le.) amazonensis e Le. (Le.) 

infantum (MAGILL, 2000).  

O agente etiológico da LV no Novo Mundo é a Le. (Le.) infantum que também 

apresenta uma natureza zoonótica (KILLICK-KENDRICK, 1985; DANTAS-TORRES, 

2006). 

 

2.3 Vetor 

 

A transmissão das leishmanioses ocorre através da picada de fêmeas de 

insetos da ordem Diptera, família Psychodidae, subfamília Phlebotominae, 

denominados flebotomíneos. São popularmente conhecidos como mosquito-palha, 

tatuquira, birigui, entre outros, dependendo da região geográfica (DIAS, 2011). 

São insetos de pequeno porte, 2 a 3 mm, com intensa pilosidade, 

holometábolos, passando pelas fases de ovo, quatro estágios larvários, pulpa e 

adulto. A duração de cada ciclo varia de acordo com as espécies, as condições 

climáticas e o tipo de alimentação (SHERLOCK, 2003; BRAZIL; BRAZIL, 2003).  

Os flebotomíneos possuem atividades crepuscular e noturna, sendo que 

durante o dia permanecem em repouso, em lugares sombreados e úmidos, 

protegidos do vento e de predadores naturais (CHANIOTIS et al. 1971; RUTLEDGE; 

ELLENWOOD, 1975; DIAS et al. 2007). 

As fêmeas, em laboratório, realizam postura em média de 40 ovos que ficam 

aderidos ao substrato graças à substância produzida pelas glândulas acessórias, 

também responsáveis pela impermeabilização dos ovos à água (BRAZIL; BRAZIL, 

2003). 

As larvas são terrestres, do tipo euriciformes, com falsas patas abdominais. 

Saprófagas, alimentam-se de matéria orgânica disponível, sendo bastante ativas, e 

por essa razão, os criadouros naturais são difíceis de serem encontrados. A pulpa 

não se desloca, ficando fixada no substrato através da exúvia larvar. Os adultos 

possuem dimorfismo sexual, com diferenças no comportamento alimentar, em que 

apenas as fêmeas são hematófagas (SHERLOCK, 2003; BRAZIL; BRAZIL, 2003). 
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O sangue é necessário para o desenvolvimento dos ovários, encontrando 

relação direta entre o número de ovos produzidos e a quantidade de sangue ingerido 

(READY, 1979). Tanto o macho quanto as fêmeas tem como fonte primordial de 

energia o carboidrato, usualmente proveniente de seiva vegetal, secreções 

açucaradas de afídeos ou outros homópteros. O carboidrato é necessário para as 

atividades de voo, postura dos ovos, acasalamento e para garantir a sobrevida 

(SHERLOCK, 2003).  

Devido ao comportamento alimentar, as fêmeas possuem a probóscide mais 

longas e adaptadas para picar e sugar do que os machos. Na cabeça, apresentam 

um conjunto de estruturas internas quitinizadas chamado cibário, também associada 

à hematofagia. Os sexos são facilmente distinguidos pelos últimos segmentos 

abdominais, modificados para formação da genitália: os machos exibem um par de 

apêndices bem desenvolvidos e as fêmeas, estruturas menores e discretas (BRAZIL; 

BRAZIL, 2003). 

As peças bucais são relativamente curtas, de 0,2 a 0,4 mm, o que impede a 

penetração mais profunda na pele dos hospedeiros. Assim sendo, os flebotomíneos 

laceram a pele e capilares sanguíneos, levando à formação de hemorragia 

subcutânea onde o sangue é sugado. A saliva induz uma vasodilatação e a inibição 

da coagulação sanguínea, permitindo a formação de pequenas poças de sangue na 

pele, proveniente da dilaceração dos capilares, e facilitando o repasto sanguíneo 

(BRAZIL; BRAZIL, 2003).  

São conhecidas mais de 800 espécies de flebotomíneos, destas cerca de 460 

espécies são encontradas nas Américas (GALATI, 2003; ALVAR et al. 2012). 

A classificação proposta por Lewis et al. (1977), modificada por Martins, 

Williams e Falcão (1978) e revisada posteriormente por Young e Duncan (1994), 

subdividiam os flebotomíneos neotropicais nos gêneros Lutzomyia, Brumptomyia e 

Warileya. Galati (2003) propôs uma nova classificação com abordagem filogenética, 

na qual divide Phlebotominae em duas tribos: Hertigiini e Phlebotomini. A primeira foi 

segmentada em duas subtribos: Hertigiina para a América e Idiophlebotomina para o 

Velho Mundo e região Australiana. Já a tribo Phlebotomini foi dividida nas seguintes 

subtribos: Phlebotomina, Australophlebotomina, Brumptomyiina, Sergentomyiina, 

Lutzomyiina e Psychodopygina. 

Os flebotomíneos vetores foram inseridos nas subtribos Lutzomyiina e 

Psychodopygina. Os gêneros que se destacam em Lutzomyiina são: Lutzomyia, 
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Migonemyia, e Pintomyia. Para a subtribo Psycidopygina: Bichromomyia, 

Nyssomyia, Psychodopygus, Trichophoromyia e Viannamyia. 

Embora os flebotomíneos estejam distribuídos no mundo inteiro, são mais 

abundantes em regiões Neotropicais, onde um grande número de espécies pode ser 

encontrado (SHERLOCK, 2003). 

O Brasil possui registrado um grande número de espécies, cerca de 270, e 

esse número continua aumentando (ANDRADE; SHIMABUKURO; GALATI, 2013).  

Segundo Young e Duncan (1994), o Brasil possui 19 espécies incriminadas na 

veiculação de Leishmania ao homem e animais. As espécies Lu. intermedia, Lu. 

migonei e Lu. whitmani são encontradas em todas as regiões brasileiras. Já as 

espécies Lu. ayrozai, Lu. flaviscutellata, Lu. longipalpis e Lu. ubiquitalis são 

verificadas em todas as regiões, exceto na Região Sul (S). Por outro lado, a espécie 

Lu. pessoai não é identificada somente na Região Norte (N). Em três regiões, Norte, 

Nordeste (NE), Centro-Oeste (CO), são encontradas as espécies Lu. anduzei, Lu. 

antunes, Lu. gomezi, Lu. tuberculata e Lu. Umbratilis. A espécie Lu. cruzi está 

restrita às Regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste (SE). Em duas regiões (N, 

NE) há ocorrência de Lu. olmeca nociva, Lu. squamiventris squamiventris e Lu. 

wellcomei. As espécies restritas são a Lu. olmeca bicolor e Lu. paraenses 

encontradas apenas na Região Norte. 

No estado de Minas Gerais, a fauna é bastante rica, tendo sido relatadas 

cerca de 100 espécies de flebotomíneos, incluindo vetores importantes das 

leishmanioses, como Bichromomyia flaviscutellata, Lu. longipalpis, Migonemyia 

migonei, Nyssomyia intermedia e Nyssomyia whitmani (ANDRADE; DANTAS-

TORRES, 2010). 

No Brasil, as principais espécies envolvidas na transmissão da LTA são: Lu. 

whitmani, Lu. intermedia, Lu. umbratilis, Lu. wellcomei, Lu. flaviscutellata e Lu. 

migonei (BRASIL, 2014). Para a transmissão da LVA destacam-se: Lu. longipalpis, a 

principal; e Lu. cruzi, este incriminado como vetor em áreas específicas dos estados 

do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Há indicação que Lu. migonei, possa ser a 

terceira espécie participante da transmissão de LVA, devido à sua alta densidade em 

áreas com ausência de Lu. longipalpis e/ou Lu. cruzi e o registro de casos 

autóctones da doença (SALOMÓN et al. 2010; GUIMARÃES et at. 2016). 

A espécie Lu. longipalpis adapta-se facilmente ao peridomicílio e a variadas 

temperaturas: podendo ser encontrada no interior dos domicílios e em abrigos de 
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animais domésticos (BRASIL, 2014; SOUSA et al. 2004; BARATA et al. 2004; 

FRANÇA-SILVA et al. 2005; MONTEIRO et al. 2005; RESENDE et al. 2006; 

MISSAWA; DIAS, 2007). 

A densidade populacional de flebotomíneos e sua relação com fatores 

climáticos vêm sendo estudada por diversos autores (AGUIAR; SAUCASAUX, 1984; 

GOMES; GALATI 1987; GOMES et al. 1980; SALOMÓN et al. 2003; DIAS et al. 

2007; BARATA et al. 2004; DIAS et al. 2011; ZELÉDON; MURRILLO; GUTIERREZ, 

1984; GALATI et al. 1996). De acordo com a literatura, variáveis como pluviosidade, 

temperatura e umidade, podem influenciar de várias maneiras as populações de 

flebotomíneos. Os locais de abrigo e criadouro dos flebotomíneos sofrem uma 

pequena variação na temperatura e umidade, característica esta que favorece a 

presença dos mesmos e pode alterar a dinâmica das populações destes insetos 

(DIAS et al. 2007). 

Outro fator que também é influenciado pela variabilidade climática refere-se 

ao tempo de desenvolvimento do parasito nos vetores; que em função da 

sensibilidade destes às condições ambientais, diminui com altas temperaturas 

(SHARMA; SINGH, 2008). 

Rutledge e Ellenwood (1975) e Chaniotis et al. (1971) sugerem que a 

sazonalidade dos flebotomíneos está relacionada aos padrões de distribuição das 

chuvas, pois modificam as condições dos criadouros no solo. Os autores 

demonstraram também que as quantidades de nutrientes, bem como a umidade e a 

temperatura, têm uma grande influência sobre a variação populacional dos insetos 

adultos nos diferentes habitats. 

Desde seus estudos pioneiros, Deane e Deane (1955) observaram a 

influência das variáveis climáticas na densidade populacional de Lu. longipalpis, 

relatando que os períodos chuvosos favorecem a proliferação e sobrevivência da 

espécie. 

Normalmente, estes insetos são encontrados em altas densidades durante os 

meses quentes e úmidos (AGUIAR; SAUCASAUX, 1984; GOMES; GALATI 1987; 

GOMES et al. 1980; SALOMÓN et al. 2003), mas também já foram encontrados em 

meses mais secos, como observado por Zelédon, Murrillo e Gutierrez (1984) em 

área da Costa Rica, e por Galati et al. (1996) no estado do Mato Grosso do Sul, 

Brasil.  
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Barata et al. (2004) mostraram a interferência de fatores climáticos sobre a 

população de flebotomíneos, onde observaram uma correlação significativa entre o 

número de flebotomíneos capturados e a umidade e pluviosidade.  

Dias et al. (2011) chamaram a atenção para o aumento no número do vetor, 

que foi precedido por um pico de temperatura quente, que havia ocorrido nos dois 

meses anteriores. 

Já no município de Montes Claros (MG) foi encontrada uma associação entre 

a densidade de Lu. longipalpis com as três variáveis climáticas, temperatura, 

umidade e pluviosidade (MICHALSKY et al. 2009a).  

No entanto, alguns estudos demonstraram que as médias das variáveis 

climáticas, umidade, temperatura e pluviosidade não indicaram diferenças 

estatisticamente significativas quando comparadas com o número de flebotomíneos 

capturados, houve, porém uma tendência de seu aumento logo após os períodos 

chuvosos (SOUZA et al. 2004; DIAS et al. 2007; MICHALSKY et al. 2009b). 

Assim, o estudo da variação sazonal da fauna flebotomínica se faz necessário 

dados os seguintes fundamentos: melhor compreensão da biologia do vetor e de sua 

importância epidemiológica; e a determinação da relação entre a espécie e seu 

hábitat com o consequente entendimento da dinâmica de transmissão da doença.  A 

partir dos resultados obtidos, pode-se estabelecer medidas de controle da população 

de flebotomíneos em uma dada região, para que a densidade dos vetores possa 

diminuir e desta forma, seja feito o controle da transmissão da doença (MACEDO et 

al. 2008; ALEXANDER; MAROLI, 2003). 

2.4 Reservatórios 

Um mamífero é considerado como um bom reservatório da doença quando 

seu sistema é capaz de manter populações do parasito que consigam sobreviver 

persistentemente, com uma alta carga parasitária e ser capaz de transmitir o 

parasito a um hospedeiro susceptível. Já o hospedeiro abriga o parasito em seu 

corpo, mas não é capaz de transmiti-lo diretamente a outros mamíferos susceptíveis 

(ASHFORD, 2000). Porém, "hospedeiros" e "reservatórios" geralmente são tratados 

como termos sinônimos para as leishmanioses (WHO, 2010a). 

Alguns fatores determinam a susceptibilidade de um hospedeiro ao parasito, 

como a densidade populacional do hospedeiro, a duração da infecção de acordo 

com a longevidade do hospedeiro, a localização do parasito no seu interior e o 



24 
 

estado imunológico do hospedeiro (ASHFORD, 2000). 

Roque e Jansen (2014), com base em estudos de Ashford (1997) e Haydon et 

al. (2002), consideram o "reservatório" como um sistema que inclui uma ou mais 

espécies de mamíferos que são responsáveis pela manutenção do parasito na 

natureza, sendo que cada espécie hospedeira desempenha um papel distinto na 

transmissão em certo espaço e no tempo. Portanto, a competência de 

transmissibilidade é, uma característica que se altera ao longo da infecção em um 

determinado hospedeiro, de modo que uma espécie ou indivíduo pode assumir 

papéis diferentes na epidemiologia de um parasito, durante sua vida útil.  

Um reservatório primário pode manter o ciclo da infecção na ausência de 

outros hospedeiros, de modo que o parasito pode persistir indefinidamente neste 

hospedeiro sozinho. Os reservatórios secundários podem transmitir infecção, mas 

não podem manter a transmissão do parasito na ausência do(s) principal(is) 

hospedeiro(s). Os hospedeiros acidentais podem ser infectados, mas geralmente 

não transmitem o parasito. Conforme Quinnell e Courtenay (2009) a diferenciação 

dos reservatórios primários e secundários é nitidamente difícil.  

A presença de infecção em uma determinada espécie de mamífero não indica 

necessariamente que seja um reservatório. Para incriminar um reservatório ou 

hospedeiro, é essencial demonstrar que a população dos parasitos depende desse 

mamífero particular para sua manutenção em longo prazo. Esta constatação requer 

extensos estudos ecológicos (QUINNELL; COURTENAY, 2009; ROQUE; JANSEN, 

2014).  

As leishmanioses podem ser agrupadas em duas grandes categorias: 

leishmanioses zoonóticas e leishmanioses antropóticas (WHO, 2010a). 

Na transmissão zoonótica, os hospedeiros ou reservatório são animais 

selvagens, comensais ou animais domésticos, encontrados nos países 

mediterrânicos e nas Américas, mas também na Ásia Central, no Afeganistão, na 

República Islâmica do Irã e no Paquistão. Já na transmissão antropótica, os seres 

humanos é que são os principais reservatórios do parasito, que ocorre 

principalmente no subcontinente indiano e na África Oriental (WHO, 2010b). 

Os seres humanos estão diretamente envolvidos, no velho mundo, como 

reservatórios e principais hospedeiros em duas formas da doença: leishmaniose 

visceral causada por Leishmania donovani e leishmaniose cutânea causada por 

Leishmania tropica (WHO, 2010a). 
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Os cães são os principais reservatórios hospedeiros da Le. infantum, sendo 

que geralmente possuem uma alta prevalência de infecção, têm infecções 

duradouras e são comuns no ambiente peridoméstico em que ocorre a maior parte 

da transmissão de leishmaniose visceral zoonótica. Estes animais também foram 

encontrados infectados com outras Leishmania spp. e seu papel nessas infecções 

ainda não foi elucidado. (WHO, 2010a; REITHINGER; DAVIES, 1999).  

Os cães assintomáticos, naturalmente infectados, demonstraram ser 

infecciosos para os flebotomíneos em condições experimentais (xenodiagnóstico). 

Entretanto, verificou-se que apesar de a infecciosidade aumentar com a gravidade 

clínica, os animais oligossintomáticos ou assintomáticos devem ser levados em 

consideração na epidemiologia da LVC, pois a infecciosidade dos cães 

assintomáticos é suficientemente alta (MICHALSKY et al. 2007; QUINNELL; 

COURTENAY, 2009). 

As infecções em humanos e cães têm sido alvo de vários estudos na 

literatura, já aquelas em outros animais domésticos receberam bem menos atenção. 

Segundo Pennisis et al. (2013), pesquisas epidemiológicas confirmaram que 

as infecções felinas não são raras e que a ocorrência da doença pode ser 

subestimada em áreas endêmicas, de regiões tropicais e subtropicais, onde os gatos 

são infectados pelas mesmas espécies de Leishmania que infectam cães e 

humanos. As infecções também foram relatadas em cavalos na Espanha 

(FERNANDEZ-BELLON et al. 2006) e no Brasil (TRUPPEL et al. 2014; BRANDÃO-

FILHO et al. 2003; OLIVEIRA-NETO et al. 1988; VEDOVELLO et al. 2008; YOSHIDA 

et al. 1990; SOARES et al. 2013). 

Em relação aos hospedeiros selvagens, estudos que consideram a infecção 

duradoura nestes hospedeiros são escassos devido à complexidade de realização 

de trabalhos de campo em longo prazo e as dificuldades de manutenção de colônias 

de espécies selvagens para infecção experimental (RAYMOND et al. 2003; TRAVI et 

al. 2002; ROQUE; JANSEN, 2014). 

Conforme o exposto, são considerados como “potenciais reservatórios" 

animais que demonstraram a retenção de infecção ou o potencial para transmitir o 

parasito aos vetores (culturas da pele ou sangue positivo ou xenodiagnóstico 

positivo). Assim sendo, existem muitos potenciais reservatórios selvagens 

mamíferos não humanos, principalmente marsupiais, roedores, edentados e 
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carnívoros, que já foram encontrados infectados por alguma espécie de Leishmania 

(ROQUE; JANSEN, 2014).  

Portanto, em relação à Leishmaniose Visceral humana causada por Le. 

infantum, os cães são os reservatórios, sob o ponto de vista epidemiológico, mais 

importantes (LAINSON; RANGEL, 2005; DANTAS-TORRES, 2009; QUINNELL, 

COURTENAY, 2009), mas a participação de outros mamíferos infectados, em áreas 

urbanas, já foi proposta para gatos e gambás (PENNISI et al. 2013; SANTIAGO et 

al. 2007). A possibilidade dos mamíferos selvagens serem uma fonte de infecção 

para vetores em áreas peridomiciliares é um fator que deve ser considerado 

importante para elaboração de medidas de controle desta zoonose (ROQUE; 

JANSEN, 2014). 

Os reservatórios da Leishmaniose Tegumentar Americana são ainda mais 

desconhecidos, possivelmente porque as pesquisas foram voltadas na busca de um 

reservatório específico, como observado para cães e Le. Infantum.  

Os agentes etiológicos da LTA podem ser mantidos na natureza por uma 

estratégia diferente, como através de um sistema de reservatórios caracterizado pela 

condição de que vários mamíferos possuem graus distintos e transitórios de 

competência de transmissibilidade durante a infecção em que a soma de múltiplos 

períodos de infecção nos vários mamíferos infectados garante a manutenção e 

transmissão dessas espécies de Leishmania (ROQUE; JANSEN, 2014). 

 

2.5 Epidemiologia das leishmanioses 

 

São relatados mais de 58.000 casos de LV e 220.000 casos LT por ano no 

mundo. Porém, há poucos estudos e publicações sobre a subnotificação destas 

doenças, estimando-se assim, um número maior de casos de LV e LT, que pode 

alcançar cerca de 200 a 400 mil casos de LV e 0,7 a 1,2 milhões de casos de LT a 

cada ano (ALVAR et al. 2012). 

Mais de 90% dos casos de LV ocorrem em apenas seis países: Índia, 

Bangladesh, Sudão, Sudão do Sul, Brasil e Etiópia (ALVAR et al. 2012). Nas 

Américas, 12 países já relataram casos autóctones de leishmaniose visceral, sendo 

que em 2012, cinco destes países relataram um total de 3.231 casos. O Brasil tem 

sido responsável por 96,5% dos casos, seguido do Paraguai (2,4%), Argentina 

(0,7%), Colômbia (0,3%), e o México (0,1%). A faixa etária com maior porcentagem 
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dos casos foi em menores de cinco anos de idade (33,1%1), seguido por adultos de 

20 a 50 anos de idade (31,7%) o que indica necessidade de maior atenção 

epidemiológica a esses dois grupos (PAHO, 2013). 

No Brasil, a LV é uma doença crônica grave, potencialmente fatal para o 

homem, cuja letalidade pode alcançar 10% quando não utilizado o tratamento 

adequado (GONTIJO; MELO, 2004).  

A doença é mais frequente em crianças menores de 10 anos, sendo 41% dos 

casos registrados são em menores de cinco anos. O sexo masculino é 

proporcionalmente o mais afetado (60%) (BRASIL, 2014).  

Em meados dos anos 80, verificou-se uma transformação drástica na 

distribuição geográfica da LV. A doença, antes restrita às áreas rurais do nordeste 

brasileiro, avançou para outras regiões intactas alcançando inclusive a periferia de 

grandes centros urbanos (GONTIJO; MELO, 2004). Transformações ambientais 

associadas a movimentos migratórios e ao processo de urbanização podem explicar 

parte deste fato, visto que a LV, restrita às áreas rurais do país até a década de 

1970, passou a ocorrer de forma endêmica e epidêmica em grandes cidades do 

Nordeste brasileiro e, subsequentemente, disseminou-se para outras grandes 

cidades do país (BRASIL, 2014).  

Seu principal vetor, Lu. longipalpis, adapta-se facilmente às condições 

peridomésticas de áreas mais pobres, explorando o acúmulo de matéria orgânica 

gerada por animais domésticos e más condições sanitárias (AGUIAR et al. 1996), 

além de promover a destruição de habitats de reservatórios naturais do agente 

etiológico, gerando uma reorganização de sua cadeia alimentar. Em consequência 

destes fatores, passaram a ser vistos com relativa frequência nas periferias da 

cidade (WERNECK et al. 2008). 

De 1984 a 2002, foram 48.455 casos notificados de LV no Brasil. Na década 

de 1990, aproximadamente 90% dos casos notificados de LV ocorriam na Região 

Nordeste. Em 2015 no Brasil, houve expansão das áreas de ocorrência para 21 UF 

com 3.289 casos autóctones confirmados de LV e 272 óbitos (WERNECK et al. 

2008; BRASIL, 2016). 

Já a LT é mais amplamente distribuída em três regiões do mundo, nas 

Américas, a bacia do Mediterrâneo e a Ásia ocidental, na faixa entre o Oriente Médio 

e a Ásia Central (ALVAR et al. 2012). No continente americano, a LT está presente 

em 18 países. Nestes, com exceção de Venezuela e Guiana Francesa, foram 
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notificados, em 2012, 52.019 casos. Destaca-se que houve uma redução de 9,3% 

dos casos, no período 2010 a 2012. Cerca de 80% dos casos de leishmaniose 

cutânea e mucosa notificados nas Américas durante este período estão restritos a 

quatro países Brasil com 40%, seguido por Colômbia (20%), Peru (16%), e 

Nicarágua (5%) (PAHO, 2013). 

No Brasil, a LTA é uma das doenças que merece atenção por apresentar 

ampla distribuição, com registros de casos em todas as regiões, e pelo risco de 

ocorrência de deformidades que podem acometer o homem, com reflexos no campo 

social e econômico, uma vez que, de modo geral, pode ser considerada uma doença 

ocupacional (BRASIL, 2017). 

A LTA possui relação direta com movimentos migratórios regionais e locais, 

geralmente associados às populações mais vulneráveis em áreas de dinâmica 

ambiental e social onde preponderam fatores econômicos e demográficos 

relacionados com risco de infecção. Observa-se que áreas endêmicas são 

associadas a fatores como baixa renda, evasão populacional, poucos recursos 

médicos ou atividades de conscientização (NEGRÃO; FERREIRA, 2014). 

A partir da década de 80, verificou-se o aumento no número de casos 

registrados, tendo sido assinalada em 19 Unidades Federativas (UF), apontando a 

sua expansão geográfica. Em 2003, foi confirmada a autoctonia em todos os estados 

brasileiros. (BRASIL, 2017). 

Entre 1980 a 1990 ocorreram 153.289 casos de LTA no Brasil, tendo sido 

verificado na década de 90 um forte incremento, com 300.716 casos notificados, 

indicando aumento de 49,02% em relação à década anterior. Por outro lado, de 2001 

a 2010 foram registrados 248.834 casos no Brasil, evidenciando uma queda de 

17,25%. Para o período de 2011 a 2015 foram assinalados 102.859 casos (BRASIL, 

2017; NEGRÃO; FERREIRA, 2014). 

 

2.6 As leishmanioses na terra Indígena Xakriabá  

 

No Brasil, assim como em diversas outras partes do mundo, as populações 

indígenas se configuram como um dos segmentos mais desfavorecidos do ponto de 

vista econômico e dos indicadores de saúde, em relação ao restante da população 

(IBGE, 2010).  
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O Censo Demográfico 2010 revelou que 817,9 mil pessoas se declararam 

indígenas, representando 0,4% da população total do Brasil (IBGE, 2010).  

Além de ser uma população negligenciada, não se dispõe de dados 

fidedignos sobre a sua atual situação de saúde, mas somente de dados parciais 

gerados pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI) e de diversas organizações não governamentais e religiosas (COIMBRA; 

SANTOS, 2001). 

O sistema de informações em saúde é deficiente e não contempla, entre 

outros dados, a identificação étnica e o domicílio do paciente indígena. 

Adicionalmente, a ausência de censos e outros inquéritos regulares, contribuem na 

para dificuldade na construção de um perfil epidemiológico indígena (COIMBRA; 

SANTOS, 2001).  

Casos de leishmaniose em Terras Indígenas (TI) no Brasil foram relatados 

pela primeira vez no estado de Mato Grosso (CARNERI; NUTELS; MIRANDA, 

1963), indicando uma epidemia de LTA entre os índios Waurá do Parque Nacional 

do Xingu. Além disso, foram descritos os perfis epidemiológicos para LV devido a 

surtos em Roraima, entre os Macuxí e Yanomami (CASTELLÓN; GUERRA; COSTA, 

1997).  

O conhecimento sobre a fauna flebotomínica é essencial para a compreensão 

da transmissão da leishmaniose, e o papel dos flebotomíneos no ciclo de 

transmissão de Leishmania spp. em terras indígenas tem sido relatados nos estados 

brasileiros de Mato Grosso (MACIEL; MISSAWA, 2009), Mato Grosso do Sul 

(NASCIMENTO et al. 2007), Amazonas (SILVA et al. 2014) e em Minas Gerais 

(REGO et al. 2014). 

A Terra Indígena de Xakriabá, localizada no município de São João das 

Missões, na região norte do estado de Minas Gerais, tem registrado casos humanos 

autóctones de LTA desde 2001. Somente em 2006 foram diagnosticados 48 casos 

entre os habitantes da reserva (BRASIL, 2007). Desde então, o número de casos 

continua alto: no período de 2001 a 2008 foram registrados 224 casos.  

Existe uma carência de conhecimento relacionado a este foco de transmissão, 

o que dificulta as ações de controle e, de fato, as únicas medidas adotadas são o 

diagnóstico e tratamento dos casos humanos, que frequentemente são realizados 

tardia e inadequadamente (QUARESMA et al. 2011). 

Quaresma et al. (2011) observaram em uma das aldeias da terra Indígena 
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Xakriabá, uma prevalência de 8,6% da LTA, uma soroprevalência canina de 15,30% 

e identificaram hospedeiros naturalmente infectados por Leishmania spp.. Rego et 

al. (2014) encontraram na mesma aldeia, no peridomicílio da TIX, uma densidade 

populacional maior das espécies Lu. longipalpis e Ny. intermedia, importantes 

vetores de LV e LTA, respectivamente.  

Rocha (2015) observou soroprevalência de 4,3% de infecção canina para LV 

na TIX utilizando o critério de positividade combinado adotado pelo MS até 2011 

(BRASIL, 2006), que envolvia o Ensaio de Imunoabsorção Enzimática (ELISA) e a 

Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI). A autora ao utilizar somente a técnica 

de diagnóstico ELISA, encontrou positividade bem superior e igual a 33,4% dos 

cães. Por outro lado, o teste RIFI, utilizado como método confirmatório, indicou 

soropositividade bem menor (15,3%). O diagnóstico molecular (PCR-kDNA) 

identificou DNA do parasito em 14,8% de cães infectados. 

Diante dos raros estudos e da falta de informações da epidemiologia das 

leishmanioses na TIX, é de extrema importância estudos complementares para dar 

suporte às medidas de controle das leishmanioses a serem adotadas pelo governo. 
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3 JUSTIFICATIVA 
 

A Terra Indígena Xakriabá (TIX) está localizada em uma região no norte do 

estado de Minas Gerais, onde há relatos de casos humanos de leishmaniose 

visceral e tegumentar em várias cidades como Montes Claros, Januária, Janaúba e 

Varzelândia, demonstrando o processo de expansão e urbanização da doença 

(MONTEIRO et al. 2005; MICHALSKY et al. 2011; DIAS et al. 2007).  

Em 2008, Quaresma et al. realizaram um inquérito populacional na aldeia de 

Imbaúba para estimar a prevalência da LTA. O estudo mostrou uma alta prevalência 

(8,6%) de LTA na TIX e revelou a existência de animais silvestres e domésticos 

naturalmente infectados por Leishmania, indicando, assim, um quadro preocupante 

de transmissão ativa (QUARESMA et al. 2011).  

Em outro estudo, Rego et al. (2014) realizaram o levantamento da fauna 

flebotomínica peridomiciliar e em trilhas próximas às residências que são 

frequentemente utilizadas pela população da aldeia Imbaúba. Os autores 

observaram uma fauna bastante diversificada, com um total de dezenove espécies 

pertencentes a nove gêneros coletados no peridomicílio e vinte e sete espécies 

pertencentes a onze gêneros coletados nas trilhas, conforme a classificação de 

Galati (2003).  

Em um trabalho realizado na TIX, Rocha (2015) demonstrou uma prevalência 

elevada de cães infectados em várias aldeias diferentes, dentre estas as de Riacho 

do Brejo, Prata, Brejo do Mata Fome e Riachinho. A soroprevalência foi determinada 

utilizando técnicas sorológicas diferentes, ELISA (33,4%) e RIFI (15,43%), e a 

combinação dessas técnicas (4,3%). 

Além de se tratar de uma população negligenciada localizada em uma área 

endêmica para as leishmanioses, demais fatores justificam a realização da pesquisa 

proposta: falta de conhecimento sobre a epidemiologia das leishmanioses; a 

ausência de informações mais abrangentes a respeito da fauna flebotomínica; a 

existência de aldeias não contempladas em estudos anteriores; a importância de se 

estabelecer a relação da doença com aspectos climáticos como também a relação 

entre as espécies e seus hábitats (intra e peridomiciar). Assim sendo, fica evidente a 

necessidade de se obter mais informações a respeito da fauna, para melhor 

compreensão da biologia do vetor e sua importância epidemiológica, visando 

estabelecer medidas de controle das leishmanioses na TIX. 
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4 OBJETIVO GERAL 
 

Estudar aspectos entomológicos relacionados à epidemiologia das 

leishmanioses na Terra Indígena Xakriabá, Minas Gerais. 

 

4.1 Objetivos Específicos 

 

1- Identificar as espécies de flebotomíneos que ocorrem na área estudada; 

 

2- Correlacionar o número mensal das espécies de flebotomíneos capturadas 

com as variáveis climáticas (temperatura, precipitação pluviométrica e umidade);  

 

3- Estudar o comportamento endofílico e exofílico das espécies de 

flebotomíneos capturadas. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

5.1 Áreas de estudo 

 

A Terra Indígena de Xakriabá (TIX) está localizada no município de São João 

das Missões (latitude -14.885133 e longitude - 44.077379), na região norte do estado 

de Minas Gerais (Figura 1). Situa-se na zona do alto médio São Francisco, micro 

região do Vale do Peruaçu e limita-se com os municípios de Miravânia, Manga e 

Itacarambi (IBGE, 2010; QUARESMA et al. 2011). A TIX é organizada em 32 

aldeias, distribuídas em cinco polos base de saúde e possui população de 7.760 

indivíduos, dos quais mais de 50% tem idade abaixo de 24 anos (IBGE, 2010). 

Como área constituinte da região norte do estado de Minas Gerais, apresenta 

vegetação de transição entre o cerrado e a caatinga, com zonas de mata mais densa 

próxima às fontes de água, e clima semiárido com longos períodos de estiagem 

(QUARESMA et al. 2011).  

 

Figura 1 - Localização das Terras Indígenas Xakriabá no Norte de Minas Gerais. 

 

Fonte: Junior; Fernandes (2014). 
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5.2 Seleções das aldeias e residências amostradas 

 

Foram selecionadas, para o estudo, três aldeias  (Riacho do Brejo, Brejo do 

Mata Fome e Prata) que apresentavam registros autóctones de leishmaniose 

visceral canina e uma (Riachinho) sem registro de caso pela combinação dos testes 

ELISA e RIFI, segundo estudo de Rocha (2015). Para as coletas entomológicas 

foram selecionadas residências reconhecidas como receptivas à presença do vetor e 

que apresentavam as seguintes características ambientais (Figura 2): a) presença 

de matéria orgânica, b) ocorrência de áreas com alta umidade, c) existência de 

criações de animais (galinheiro, chiqueiro) próximas à residência humana, d) 

presença considerável de árvores frutíferas com sombreamento. 

As aldeias selecionadas foram Riacho do Brejo (14.81643º S, 44.19950 W), 

Brejo do Mata Fome (14.84165º S, 44.20670 W), Riachinho (14.88446º S, 44.20461 

W) e Prata (14.83422º S, 44.16389º W). 

 
Figura 2 - Trajeto realizado para realização das capturas entomológicas 

nas aldeias de Riacho do Brejo, Prata, Riachinho e Riacho do Brejo, na Terra 
Indígena Xakriabá, no período de junho 2015 a maio 2016. 

 

Fonte: Google maps (2017) modificado. 
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5.3 Estudos da fauna flebotomínica 

 

5.3.1 Captura de flebotomíneos 

 

Para a captura dos flebotomíneos foram utilizadas armadilhas do tipo CDC 

com isca luminosa, visando à obtenção da maior diversidade possível da fauna 

flebotomínica. As capturas foram realizadas durante três noites consecutivas, 

sempre na última semana de cada mês, por um período de doze meses (junho de 

2015 a maio de 2016), em quatro residências situadas em quatro aldeias da TIX, 

uma por aldeia.  

Foram dispostas duas armadilhas por residência, sendo uma no ambiente de 

intradomicílio e a outra no peridomicílio (próximo à criação de animais, árvores 

frutíferas e matéria orgânica). As armadilhas foram instaladas de maneira 

sistemática e de forma pareada para fornecer subsídios para os estudos de endofilia 

e exofilia (Figura 3). Ambas ficavam expostas das 18h00min às 06h00min da manhã 

do dia seguinte. Os machos e as fêmeas foram acondicionados em tubos de 

hemólise contendo álcool 70%, transportados para o laboratório e montados entre 

lâminas e lamínulas para identificação taxonômica. 

 

Figura 3 - Armadilhas luminosas tipo CDC. A e B – Intradomicílio; C e D- 
Peridomicílio. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

(A) 

(B) (C) 

(D) 
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5.3.2 Triagem dos flebotomíneos 

 

Após a captura, o suporte com telas era desacoplado das armadilhas que 

continham o material entomológico, e colocado dentro de sacos plásticos contendo 

clorofórmio, durante 20 minutos, para morte dos insetos e posterior triagem dos 

mesmos. Esse processo foi realizado mensalmente e as triagens foram realizadas 

com auxílio de lupas de cabeça. 

 

5.3.3 Preparação para montagem de flebotomíneos  

 

 A preparação dos flebotomíneos capturados foi realizada segundo o 

protocolo de Langeron (1949) modificado (tabela1). Inicialmente, os flebotomíneos 

eram colocados submersos no reagente hidróxido de potássio a 10% durante o 

tempo de 2 a 3 horas em uma placa devidamente identificada com os dados 

procedentes do campo. Em seguida, eram levados para o ácido acético a 10% 

durante 20 minutos, e lavados subsequentemente por três passagens em água 

destilada, no tempo de 15 minutos cada uma. Para a finalização do processo de 

preparação, os flebotomíneos eram retirados da água destilada e colocados em uma 

placa de petri, imersos no reagente lactofenol, durante o tempo de 24 horas.  

O procedimento tinha como objetivo preparar os flebotomíneos para 

montagem entre lâminas e lamínulas de modo a permitir a visualização de suas 

estruturas taxonômicas internas e externas através do microscópio óptico. 

 

Tabela 1 - Protocolo de preparação de flebotomíneos para montagem, 
modificado segundo normas preconizadas pelo Laboratório de Leishmanioses 

do Centro de Pesquisas René Rachou. Adaptado de Langeron (1949). 

Flebotomíneos 

Potassa 10% 3h 

Ácido acético 10% 20min 

Água destilada 15min 

Água destilada 15min 

Água destilada 15min 

Lactofenol 24h 
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5.3.4 Montagem em lâminas dos flebotomíneos  

 

A montagem realizada foi específica para cada sexo (machos montados com 

a cabeça em posição frontal, tórax e abdômen na horizontal; fêmeas montadas com 

a cabeça em posição dorsal, tórax em posição horizontal e abdômen com a parte 

ventral voltada para cima, em posição vertical) (figura 4). No processo de montagem 

foram utilizadas lâminas, lamínulas, estiletes entomológicos, líquido de Berlese e 

microscópio estereoscópico. 

 

5.3.5 Identificação dos espécimes 

 

Os flebotomíneos montados em lâminas foram identificados de acordo com a 

classificação proposta por Galati (2003) e comparações com exemplares de 

referência depositados na Coleção de Flebotomíneos do Laboratório de 

Leishmanioses/ CPqRR. Parte do material não permitiu que se chegasse à espécie, 

devido a não integridade de alguns exemplares. 

Após esse processo, as lâminas foram devidamente rotuladas com a espécie 

identificada, data de captura, gênero (macho ou fêmea), ponto de captura e número 

da armadilha.  

Vários gêneros e subgêneros de Phlebotominae possuem a mesma letra inicial, e 

para evitar confusões ao abreviá-los, utilizamos uma proposta de abreviações de 

Marcondes (2007). 

 As espécies Evandromyia sallesi e Evandromyia cortelezzii foram 

identificadas somente pelos flebotomíneos machos. As fêmeas foram identificadas 

como complexo cortelezzii, devido à similaridade morfológica entre elas (GALATI et 

al. 1989). 
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Figura 4 - Foto de flebotomíneos fêmea (esquerda) e macho (direita) 
após montagem em lâminas para posterior identificação. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

5.5 Dados Climáticos 

 

Os dados climáticos de temperatura (ºC), umidade relativa do ar (%) e 

pluviosidade (mm), referentes ao período de estudo, foram obtidos mensalmente por 

meio do site do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. Os dados foram 

provenientes da Estação Meteorológica Automática de Mocambinho localizada no 

Município de Itacarambi - Minas Gerais (latitude -15.0861 e longitude -44.0161), com 

distância aproximada de 30 km da Terra Indígena Xakriabá. 

 

5.6 Análises Estatísticas 

 

Os dados foram organizados em planilhas Microsoft Excel ® (Office 2003) e 

as análises estatísticas foram realizadas no programa SPSS versão 22. 

Quando necessário, foi utilizada a transformação logarítmica dos resultados a 

fim de aproximar os dados da distribuição normal.  

Para comparar os valores médios do logaritmo da densidade populacional 

flebotomínica segundo o sexo do flebotomíneo e segundo o comportamento intra ou 

peridomiciliar, foi utilizado o teste t de Student não pareado. O mesmo foi feito para 

as espécies que tiveram porcentagens maiores de 5% sobre o total de flebotomíneos 

capturados.  

A avaliação dos valores médios do logaritmo da densidade populacional 

flebotomínica segundo as aldeias de captura foi feita utilizando a análise de 

variância e o teste t de Student para comparação das médias adjacentes. 

Procedimento idêntico foi adotado para as espécies que tiveram porcentagens 
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maiores de 5% sobre o total de flebotomíneos capturados.  

O teste t de Student não pareado foi aplicado para comparar os valores 

médios do logaritmo da diversidade da fauna flebotomínica segundo o sexo do 

flebotomíneo e segundo o comportamento intra ou peridomiciliar. 

Os valores médios do logaritmo da diversidade da fauna flebotomínica 

segundo as aldeias de captura investigados por meio da análise de variância e o 

teste t de Student para comparação das médias adjacentes. 

 A determinação da relação entre as variáveis climáticas (temperatura média, 

pluviosidade média, umidade relativa do ar média) e a densidade populacional 

mensal média de flebotomíneos foi realizada por meio do teste de correlação de 

Pearson. 

Diferenças foram consideradas quando o p valor foi menor do que 5%.





41 
 

6 RESULTADOS 
 

6.1 Fauna  

  

A fauna de flebotomíneos, durante os 12 meses de estudo, abrangeu 2.012 

espécimes, distribuídos em 23 espécies pertencentes a dez gêneros (Tabela 2): 

Brumptomyia França & Parrot, 1921, Evandromyia Mangabeira, 1941, Lutzomyia 

França, 1924, Martinsmyia Galati, 1995, Micropygomyia Barreto, 1962, Migonemyia 

Galati, 1995, Nyssomyia Barreto, 1962 e Sciopemyia Barreto, 1962, Pintomyia Costa 

Lima, 1932, Psathyromyia Barreto, 1962. 

As espécies capturadas foram Brumptomyia avellari (Costa Lima, 1932), 

Brumptomyia brumpti (Larrousse, 1920), Evandromyia cortelezzii (Brethes, 1923), 

Ev. evandroi (Costa Lima & Antunes, 1936), Ev. lenti (Mangabeira, 1938), Ev. sallesi 

(Galvão & Coutinho, 1939), Ev. termitophila (Martins, Falcão & Silva, 1964), Lu. 

ischnacantha (Martins, Souza & Falcão, 1962), Lu. longipalpis (Lutz & Neiva, 1912), 

Lu. renei (Martins, Falcão & Silva, 1957), Martinsmyia minasensis (Mangabeira, 

1942), Micropygomyia. capixaba (Dias, Falcão, Silva & Martins, 1987), Mi. goiana 

(Martins, falcão & Silva, 1962), Mi. oswaldoi (Mangabeira, 1942), Mi. peresi 

(Mangabeira, 1942), Mi. quinquefer (Dyar, 1929), Migonemyia migonei (França, 

1920), Nyssomyia intermedia (Lutz & Neiva, 1912), Pintomyia misionensis (Castro, 

1959), Pi. pessoai (Coutinho & Barreto, 1940), Psathyromyia bigeniculata (Floch & 

Abonnenc, 1941), Pa. shannoni (Dyar, 1929) e Sciopemyia sordellii (Shannon & Del 

Ponte, 1927).  

Em alguns exemplares não foi possível à identificação precisa ao nível de 

espécie pela perda de estruturas morfológicas fundamentais para identificação que 

ocorreu durante a captura, transporte e/ou preparo dos espécimes em lâminas 

microscópica, ficando estes, portanto, fora das análises dos resultados. 
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Tabela 2 - Fauna flebotomínica capturada com armadilhas luminosas (CDC), 
por sexo, nas aldeias do Brejo do Mata Fome, Prata, Riachinho e Riacho do 
Brejo, na Terra Indígena Xakriabá, no período de junho 2015 a maio 2016. 

Espécies Machos % Fêmeas % Total % 

Br. avellari  2 100,00 0 0,00 2 0,10 

Br. Brumpti 1 100,00 0 0,00 1 0,05 

Complexo cortelezzii 0 0,00 41 100,00 41 2,04 

Ev. Cortelezzii 2 100,00 0 0,00 2 0,10 

Ev. evandroi  2 33,30 4 66,70 6 0,30 

Ev. lenti  30 54,50 25 45,50 55 2,73 

Ev. Sallesi 9 100,00 0 0,00 9 0,45 

Ev. Termitophila 0 0,00 1 100,00 1 0,05 

Lu. Ischnacantha 9 52,90 8 47,10 17 0,84 

Lu. Longipalpis 1127 69,80 488 30,20 1615 80,27 

Lu. Renei 6 22,20 21 77,80 27 1,34 

Mt. Minasensis 0 0,00 1 100,00 1 0,05 

Mi. capixaba 0 0,00 5 100,00 5 0,25 

Mi. goiana 8 30,80 18 69,20 26 1,29 

Mi. oswaldoi 1 50,00 1 50,00 2 0,10 

Mi. peresi 6 54,50 5 45,50 11 0,55 

Mi. quinquefer 3 11,50 23 88,50 26 1,29 

Mg. Migonei 6 54,50 5 45,50 11 0,55 

Ny. Intermedia 20 13,60 127 86,40 147 7,31 

Pi. misionensis. 1 50,00 1 50,00 2 0,10 

Pi. Pessoai 1 100,00 0 0,00 1 0,05 

Pa. Bigeniculata 1 100,00 0 0,00 1 0,05 

Pa. Shannoni 0 0,00 1 100,00 1 0,05 

Sc. Sordellii 0 0,00 2 100,00 2 0,10 

Total 1234 61,30 779 38,70 2012 100,00 

 

A espécie Lu. longipalpis foi a mais frequente (1615 exemplares), totalizando 

80,27% dos exemplares capturados, conforme apresentado na figura 5, seguida por 

Ny. intermedia com 7,31%. Outras duas espécies de importância médica 

encontradas foram Mg. migonei e Pi. pessoai.  No entanto, exibiram baixas 

porcentagens, respectivamente de 0,55% (11 espécimes) e 0,05% (um espécime) da 

densidade populacional flebotomínica. 
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Figura 5 - Porcentagem das espécies de flebotomíneos capturadas com 
armadilha luminosa (CDC) nas aldeias Brejo do Mata Fome, Prata, Riachinho e 
Riacho do Brejo, localizada na Terra Indígena Xakriabá, no período de Junho 

de 2015 a Maio de 2016. 
 

 

 

O número de fêmeas (779) foi menor que o número de machos (1234), sendo 

a razão macho/fêmea igual a 1,58. Ao realizar o teste de t Student não foi possível 

constatar uma diferença significativa (p=0,09) entre as médias do logaritmo da 

densidade populacional de machos (0,32+0,03) e fêmeas (0,26+ 0,02) coletados 

(figura 6a). 

É importante ressaltar que a razão macho/fêmea de Lu. longipalpis durante o 

período de estudo foi de 2,31, e ao realizar o teste de t Student foi possível constatar 

uma diferença significativa (p=0,0056) entre as médias do logaritmo da densidade 

populacional de machos (0,30 + 0,03) e fêmeas (0,20 + 0,02), conforme ilustrado na 

figura 6b, com maior frequência de machos em relação às fêmeas. Assim como em 

Lu. longipalpis, Ny. intermedia também apresentou, ao realizar o teste de t Student, 

uma diferença significativa (p=0,01) entre as médias do logaritmo da densidade 

populacional de machos (0,02 + 0,01) e fêmeas (0,05 + 0,01) coletados (figura 6c), 

porém, diferentemente daquele a predominância foi maior das fêmeas, com a razão 

entre os sexos (macho/fêmea) igual a 0,16. 

80,27 
 

7,31 

2,73 

2,04 

7,65 

Lutzomyia longipalpis

Nyssomyia intermedia

Evandromyia lenti

Complexo cortelezzii

Demais espécies



44 
 

Figura 6 - Relação entre o logaritmo da densidade populacional e os sexos dos 
flebotomíneos (A), Lu. longipalpis (B), Ny. intermedia (C) capturados com 

armadilha luminosa (CDC) nas aldeias Brejo do Mata Fome, Prata, Riachinho e 
Riacho do Brejo, localizada na Terra Indígena Xakriabá, no período de Junho 

de 2015 a Maio de 2016 (p=0,09; p=0,01; p=0,01 – Teste t não pareado). 
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Em relação ao comportamento dos flebotomíneos, 975 (48,5%) foram 

capturados no peridomicílio e 1036 (51,5%) no intradomicílio, Ao realizar o teste de t 

Student não foi possível constatar uma diferença significativa (p=0,33) entre as 

médias do logaritmo da densidade populacional do comportamento intradomiciliar 

(0,31 + 0,03) e do comportamento peridomiciliar (0,27 + 0,03) (figura 7a). Condição 

semelhante foi verificada para Lu. longipalpis, visto que ao realizar o teste de t 

Student não se obteve uma diferença significativa (p=0,16) entre as médias do 

logaritmo da densidade populacional do comportamento intradomiciliar (0,27 + 0,03) 

e do comportamento peridomiciliar (0,22 + 0,02) (figura 7b). Já em relação a Ny. 

intermedia foi encontrada, ao realizar o teste de t Student, uma diferença significativa 

(p=0,03) entre as médias do logaritmo da densidade populacional do comportamento 

intradomiciliar (0,02 + 0,01) e do comportamento peridomiciliar (0,05 + 0,01), onde a 

densidade populacional foi maior no comportamento peridomiciliar (figura 7c). 
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Na tabela 3 abaixo pode-se visualizar o número absoluto e a porcentagem 

das espécies capturadas de acordo com seu comportamento (intradomiciliar ou 

peridomiciliar) durante todo o estudo. 

 

Tabela 3 - Fauna flebotomínica capturada no Intra e Peridomicílio com 
armadilhas luminosas (CDC) nas aldeias Brejo do Mata Fome, Prata, Riachinho 

e Riacho do Brejo, na Terra Indígena Xakriabá, no período de junho 2015 a 
maio 2016. 

Espécies Peri % Intra % Total % 

Br. avellari  2 100,00 0 0,00 2 0,10 

Br. brumpti 1 100,00 0 0,00 1 0,05 

Complexo cortelezzii 21 51,20 20 48,80 41 2,04 

Ev. cortelezzii 0 0,00 2 100,00 2 0,10 

Ev. evandroi  3 50,00 3 50,00 6 0,30 

Ev. lenti  28 50,90 27 49,10 55 2,73 

Ev. sallesi 2 22,20 7 77,80 9 0,45 

Ev. termitophila 1 100,00 0 0,00 1 0,05 

Lu. ischnacantha 7 41,20 10 58,80 17 0,84 

Lu. longipalpis 755 46,70 860 53,30 1615 80,27 

Lu. renei 10 37,00 17 63,00 27 1,34 

Mt. minasensis 7 63,60 4 36,40 11 0,55 

Mi. capixaba 1 20,00 4 80,00 5 0,25 

Mi. goiana 4 15,40 22 84,60 26 1,29 

Mi. oswaldoi 0 0,00 2 100,00 2 0,10 

Mi. peresi 5 45,50 6 54,50 11 0,55 

Mi. quinquefer 3 11,50 23 88,50 26 1,29 

Mg. migonei 1 100,00 0 0,00 1 0,05 

Ny. intermedia 122 83,00 25 17,00 147 7,30 

Pi. misionensis. 0 0,00 2 100,00 2 0,10 

Pi. pessoai 1 100,00 0 0,00 1 0,05 

Pa. bigeniculata 1 100,00 0 0,00 1 0,05 

Pa. shannoni 0 0,00 1 100,00 1 0,05 

Sc. sordellii 1 50,00 1 50,00 2 0,10 

Total 976 48,50 1036 51,50 2012 100,00 
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Figura 7 - Relação do logaritmo da densidade populacional e os 
comportamentos (intra e peridomiciliar) dos flebotomíneos (A), Lu. longipalpis 
(B), Ny. intermedia (C) capturados com armadilha luminosa (CDC) nas aldeias 
Brejo do Mata Fome, Prata, Riachinho e Riacho do Brejo, localizada na Terra 

Indígena Xakriabá, no período de Junho de 2015 a Maio de 2016 (p=0,33; 
p=0,16; p=0,03 – Teste t não pareado). 
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No que diz respeito à densidade populacional de flebotomíneos entres as 

aldeias, verificou-se uma diferença significativa (p<0,0001) entre elas, ao realizar a 

análise de variância. 

O teste t de Student para múltiplas comparações mostrou uma densidade 

populacional maior de flebotomíneos na aldeia de Riacho do Brejo em relação às 

demais aldeias do estudo. A aldeia Prata apresentou maior densidade populacional 

de flebotomíneos em relação à aldeia Brejo do Mata fome, mas não demonstrou 

diferença com a aldeia Riachinho. Do mesmo modo, aldeia Riachinho não indicou 

diferença da densidade populacional de flebotomíneos em relação à aldeia Brejo do 

Mata Fome (figura 8). 

Em relação à densidade de Lu. longipalpis entre as aldeias, a análise de 

variância também apontou diferença significativa (p<0,0001) entre elas. O teste de 

comparações múltiplas indicou que a aldeia Riacho do Brejo possui a maior 



47 
 

densidade populacional de Lu. Longipalpis, enquanto aldeia Brejo do Mata Fome 

apresenta a menor. Não foi observada diferença entre as aldeias Riachinho e Prata. 

A densidade populacional Ny. intermedia mostrou também, na análise de 

variância, distribuição heterogênea entre as aldeias (p<0,0001). 

O teste de comparações múltiplas revelou não haver diferença entre a 

densidade de Ny. intermedia entre as aldeias Brejo do Mata Fome e Riacho do 

Brejo, porém há maior densidade destas em relação às demais (Prata e Riachinho). 

As aldeias de Prata e Riachinho não indicaram haver diferença significativa entre 

suas densidades de Ny. intermedia. 

Na tabela 4 pode-se visualizar o número absoluto e as porcentagens das 

espécies por aldeia. 
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Tabela 4 – Fauna flebotomínica capturada, por aldeia, utilizando armadilhas luminosas (CDC) na Terra 
Indígena Xakriabá, no período de junho 2015 a maio 2016. 

Espécies Brejo Mata do Fome % Prata % Riacho do Brejo % Riachinho % Total % 

Br. avellari  0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 2 0,10 

Br. brumpti 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 0,05 

Complexo cortelezzii 2 4,88 14 34,15 18 43,90 7 17,07 41 2,04 

Ev. cortelezzii 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 2 0,10 

Ev. evandroi  0 0,00 4 66,67 0 0,00 2 33,33 6 0,30 

Ev. lenti  4 7,27 35 63,64 10 18,18 6 10,91 55 2,73 

Ev. sallesi 1 11,11 0 0,00 2 22,22 6 66,67 9 0,45 

Ev. termitophila 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,05 

Lu. ischnacantha 1 5,88 1 5,88 13 76,47 2 11,76 17 0,84 

Lu. longipalpis 54 3,34 313 19,38 1011 62,60 237 14,67 1615 80,27 

Lu. renei 0 0,00 2 7,41 21 77,78 4 14,81 27 1,34 

Mt. minasensis 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 1 0,05 

Mi. capixaba 0 0,00 3 60,00 2 40,00 0 0,00 5 0,25 

Mi. goiana 0 0,00 3 11,54 22 84,62 1 3,85 26 1,29 

Mi. oswaldoi 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 2 0,10 

Mi. peresi 0 0,00 3 27,27 7 63,64 1 9,09 11 0,55 

Mi. quinquefer 0 0,00 10 38,46 16 61,54 0 0,00 26 1,29 

Mg. migonei 0 0,00 4 36,36 6 54,55 1 9,09 11 0,55 

Ny. intermedia 38 25,85 1 0,68 106 72,11 2 1,36 147 7,31 

Pi. misionensis. 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 2 0,10 

Pi. pessoai 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,05 

Pa. bigeniculata 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,05 

Pa. shannoni 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1 0,05 

Sc. sordellii 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 2 0,10 

Total 100 4,97 402 19,98 1240 61,63 270 13,42 2012 100,00 
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Figura 8 - Relação entre o logaritmo da densidade populacional dos 
flebotomíneos (A), Lu. longipalpis (B), Ny. intermedia (C) capturados com 

armadilha luminosa (CDC) e as aldeias Brejo do Mata Fome, Prata, Riachinho e 
Riacho do Brejo, localizada na Terra Indígena Xakriabá, no período de Junho 
de 2015 a Maio de 2016 (p < 0,0001; p < 0,0001; p < 0,0001 – one-way ANOVA). 

A ld e ias

lo
g

 d
a

 d
e

n
s

id
a

d
e

 d
e

 f
le

b
o

to
m

ín
e

o
s

B
re

jo
 d

o
 M

a
ta

 F
o

m
e

P
ra

ta

R
ia

c
h

in
h

o

R
ia

c
h

o
 d

o
 B

re
jo

0 .0

0 .5

1 .0

1 .5

A )

 

A ld e ias

lo
g

 d
a

 d
e

n
s

id
a

d
e

 d
e

 L
u

. 
lo

n
g

ip
a

lp
is

B
re

jo
 d

o
 M

a
ta

 F
o

m
e

P
ra

ta

R
ia

c
h

in
h

o

R
ia

c
h

o
 d

o
 B

re
jo

0 .0

0 .5

1 .0

1 .5

B )

A ld e ias

lo
g

 d
a

 d
e

n
s

id
a

d
e

 d
e

 N
y

. 
in

te
r
m

e
d

ia

B
re

jo
 d

o
 M

a
ta

 F
o

m
e

P
ra

ta

R
ia

c
h

in
h

o

R
ia

c
h

o
 d

o
 B

re
jo

0 .0

0 .1

0 .2

0 .3

0 .4

C )

 

 

Quanto à diversidade de flebotomíneos, foram capturadas 23 espécies 

pertencentes a dez gêneros. 

Ao analisar a diferença da diversidade da fauna entre os sexos (macho e 

femea), através do teste t Student, não foi possível encontrar uma diferença 

significativa (p=0,47) entre as médias dos logaritmos da diversidade fauna dos 

machos (0,16 + 0,01) e das fêmeas (0,15 + 0,01) dos flebotomíneos capturados 
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(Figura 9).  

Igualmente ao realizar o teste de t Student não foi identificada diferença 

significativa (p=0,75) entre as médias dos logaritmos da diversidade da fauna 

intradomiciliar (0,15 + 0,01) e da fauna peridomiciliar (0,16 + 0,01) (Figura 10).  

No que diz respeito à diversidade da fauna de flebotomínios entres as aldeias, 

pode-se constatar, por meio da análise de variância, uma diferença significativa 

(p<0,0001) entre elas (Figura 11). 

O teste de comparações múltiplas mostrou que a fauna se encontra mais 

diversificada na aldeia de Riacho do Brejo em relação às demais aldeias do estudo, 

sendo que a aldeia Brejo do Mata Fome possui a menor diversidade da fauna de 

flebotomíneos. Não foram encontradas diferenças entre as aldeias Riachinho e 

Prata. 

 

Figura 9 – Relação entre o logaritmo da diversidade da fauna e os sexos dos 
flebotomíneos capturados com armadilha luminosa (CDC) nas aldeias Brejo do 

Mata Fome, Prata, Riachinho e Riacho do Brejo, localizada na Terra Indígena 
Xakriabá, no período de Junho de 2015 a Maio de 2016 (p=0,4671 – Teste t não 

pareado). 
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Figura 10 - Relação entre logaritmo da diversidade e o comportamento intra e 
peridomiciliar de flebotomíneos capturados com armadilha luminosa (CDC) 
entre as aldeias Brejo do Mata Fome, Prata, Riachinho e Riacho do Brejo, 

localizada na Terra Indígena Xakriabá, no período de Junho de 2015 a Maio de 
2016 (p=0,7513 – Teste t não pareado). 

C o m p o rta m e n to

lo
g

 d
a

 f
a

u
n

a
 d

e
 f

le
b

o
to

m
ín

e
o

s

In tr a P e r i

0 .0

0 .1

0 .2

0 .3

0 .4

 
 

Figura 11 - Relação o logaritmo da diversidade da fauna flebotomínica 
capturada com armadilha luminosa (CDC) entre as aldeias Brejo do Mata Fome, 
Prata, Riachinho e Riacho do Brejo, localizada na Terra Indígena Xakriabá, no 
período de Junho de 2015 a Maio de 2016 (p<0,0001 – teste one-way ANOVA).
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O maior número de flebotomíneos capturados foi observado no mês de Junho 

de 2015, com 894 exemplares (41,97%), seguido do mês Maio de 2016, com 257 

exemplares (12,07%), Agosto de 2015 com 167 exemplares (7,84%), e Março de 

2016 com 166 (7,79%). O restante dos meses variaram entre 6,38% e 2,07% do total 

de flebotomíneos encontrados ao longo de 12 meses de coletas (figura 12). 
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Figura 12- Número total de flebotomíneos capturados, mensalmente, com 
armadilhas luminosas (CDC) nas aldeias de Riacho do Brejo, Prata, Riachinho 

e Riacho do Brejo, na Terra Indígena Xakriabá, no período de junho 2015 a 
maio 2016. 

 
 

6.2 Influências das variáveis climáticas na população de flebotomíneos 

 

Os dados obtidos no INMET indicaram que, durante os 12 meses do período 

de estudo, as médias anuais de temperatura, umidade relativa e precipitação 

pluviométrica foram respectivamente foi de: 26,14 +/- 2,12ºC, 57,11 +/- 9,35%, e 

0,057 +/- 0,24 mm. 

As médias das variáveis climáticas: precipitação, temperatura e umidade por 

mês estão representadas na tabela 5. 
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Tabela 5 - Médias das variáveis climáticas: Precipitação, Temperatura e 

Umidade de Janeiro de 2015 à Maio de 2016. 

Meses precipitação (mm) Temperatura (ºC) Umidade (%) 

jan/15 0 29,1 47 

fev/15 0,1 26 65 

mar/15 0,1 26,5 65 

abr/15 0,1 26,2 65 

mai/15 2,8 22,2 65 

jun/15 0 23,1 58 

jul/15 0 23 56 

ago/15 0 23,7 49 

set/15 0 27,7 38 

out/15 0 28,8 49 

nov/15 0,1 28,9 51 

dez/15 0 29 48 

jan/16 0,541 25,45 76 

fev/16 0,005 26,84 63,42 

mar/16 0,034 26,89 62,75 

abr/16 0 26,35 55,77 

mai/16 0 24,71 56,85 
Fonte: Dados EMET. 

 

As análises utilizaram a densidade populacional total capturada 

mensalmente, correlacionando-a com as médias dos valores obtidos dos dados 

climáticos mensais.  

Pode-se observar na figura 13 que a densidade flebotomínica mensal não 

variou de acordo com as médias dos dados climáticos de temperatura e umidade 

relativa do ar. No entanto, observa-se um aumento na densidade de flebotomíneos 

um a dois meses após o aumento da precipitação. 
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Figura 13 - Densidade populacional flebotomínica capturada, mensalmente, 
com armadilhas luminosas (CDC) e a média das variáveis climáticas mensais, 
precipitação (A), temperatura (B), umidade relativa (C), nas aldeias de Riacho 
do Brejo, Prata, Riachinho e Riacho do Brejo, na Terra Indígena Xakriabá, no 

período de junho 2015 a maio 2016. 
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7 DISCUSSÃO 
 

A fauna de flebotomíneos encontrada nas aldeias do Brejo do Mata Fome, 

Riachinho, Prata e Riacho do Brejo, localizadas na Terra Indígena Xakriabá mostrou-

se bastante diversificada, com um total de vinte e três espécies coletadas 

pertencentes a 10 gêneros. O número de espécies coletados corresponde a 23,71% 

do total de 97 espécies de flebotomíneos já registradas em Minas Gerais 

(ANDRADE; DANTAS-TORRES, 2010; CARVALHO et al. 2011; BARATA et al. 

2012; ANDRADE; GALATI, 2012). 

Entre as espécies encontradas, quatro são consideradas de importância 

médica, vetores das leishmanioses: Lu. longipalpis, Ny. intermedia, Mg. migonei e Pi. 

pessoai. A espécie Lu. longipalpis transmissora da leishmaniose visceral e as 

demais da leishmaniose tegumentar.  

A espécie que apresentou maior densidade populacional durante o período de 

estudo foi Lu. longipalpis, sendo também assinalada em várias áreas endêmicas de 

leishmaniose visceral no Brasil (QUEIROZ et al. 2012; MICHALSKY et al. 2009a; 

SOUSA et al. 2004, BARATA et al. 2004, 2005; FRANÇA-SILVA et al. 2005, 

MONTEIRO et al. 2005, MISSAWA; DIAS 2007), totalizando 80,23% dos 

exemplares, seguida por Ny. intermedia com 7,3%. As outras espécies de 

importância médica encontradas, Mg. migonei e Pì. pessoai, apresentaram 

baixíssimas porcentagens da densidade populacional dos flebotomíneos, apenas 

0,55% (11 espécimes) e 0,05% (um espécime) respectivamente. 

Rego et al. (2014) na mesma Terra Indígena, porém em aldeias e ecótopos 

diferentes (trilhas em matas), capturaram 8.046 espécimes de flebotomíneos 

pertencentes a 11 gêneros e 28 espécies diferentes.  

Ao comparar a diversidade da fauna encontrada por Rego et al. (2014) com a 

aquela identificada no presente estudo, verificou-se que espécies como Lu. 

cavernicola e Ev. spelunca, entre outras, observadas pelos autores citados, não 

foram registradas neste estudo.  

No entanto, estes resultados podem ser considerados esperados, visto que 

Rego et al. (2014) capturaram os flebotomíneos em aldeias e ecótopos diferentes 

daqueles deste estudo. A principal diferença das áreas de captura de Rego et al. 

(2014) referem-se à presença de áreas de afloramentos rochosos, com crateras no 

solo propícias ao abrigo de certas espécies de flebotomíneos. 
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Por outro lado, as espécies Mi. oswaldoi, Pa. bigeniculata e Pa. shannoni, 

presentes neste estudo, não foram capturadas no trabalho citado. Este fato 

relaciona-se, possivelmente, também à diferença da localização das aldeias e 

ecótopos focados, visto que neste trabalho os estudos foram realizados no 

peridomicílio e no intradomicílio. 

Outros aspectos discordantes entre as diversidades das faunas encontradas 

no presente estudo, comparativamente àquele de Rego et al. (2014), refere-se à 

presença de Pi. pessoai, e ausência de Ny. whitmani, vetores da LTA. Destaca-se 

que, no entanto, nos respectivos estudos, foram identificados poucos espécimes de 

Pi. pessoai  e de Ny. whitmani. 

As fêmeas são os agentes transmissores das leishmanioses devido aos seus 

hábitos de alimentação hematófagos, e foram encontradas em menor número que os 

machos.  Entretanto, não foi possível constatar uma diferença significativa entre a 

densidade populacional e a diversidade da fauna de flebotomíneos machos e 

fêmeas coletados.  

Mas ao realizar a análise da razão macho/fêmea de Lu. longipalpis, durante o 

período de estudo, foi obtida uma razão de 2,3, tendo sido constatada diferença 

significativa entre a densidade populacional e o sexo desta espécie, com 

predominância do sexo masculino.  

De fato, a predominância de machos de Lu. longipalpis em campo está de 

acordo com estudos previamente publicados (QUEIROZ et al. 2012; DIAS et. al 

2007; OLIVEIRA et al. 2003, BARATA et al. 2004, RESENDE et al. 2006; ALMEIDA 

et al., 2010), Rego et al. (2014), diferentemente dos autores citados, encontraram, 

na aldeia de Imbaúbas, um número maior de flebotomíneos fêmeas em relação a 

machos com a razão fêmea/macho igual a 2,13.. 

A maior proporção de machos, principalmente de Lu. longipalpis nas capturas 

com armadilhas do tipo CDC, pode ser explicada como um comportamento natural 

dos machos em acompanhar as fêmeas para assegurar a fecundação durante seus 

deslocamentos. Porém, para Ny. Intermedia este resultado não foi encontrado, tendo 

sido observada uma maior densidade de fêmeas em relação aos machos, fato este 

também registrado por outros autores (REGO et al. 2014; DOMINGOS et al. 1998; 

RANGEL et al. 1990). 

Rego et al. (2014) realizaram as coletas no peridomicílio e em trilhas da aldeia 

de Imbaúbas.  No peridomicílio, as espécies mais comumente amostradas e suas 
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frequências relativas foram: Lu. longipalpis (51,08%), Ny. intermedia (31,79%) e Mi. 

goiana (3,01%). Em comparação com o presente estudo, no peridomicilio, a espécie 

mais comum também foi a Lu. longipalpis (77,36%), seguida por Ny. intermedia 

(12,5%) e Ev. lenti (2,87%). 

Um dado interessante revelado neste estudo é a equivalência entre a 

densidade e diversidade da fauna de flebotomíneos entre o peridomicílio e o 

intradomicílio, corroborando o trabalho de Resende et al. (2006). Entretanto, estudos 

relatados na literatura (BARATA et al. 2005; MONTEIRO et al. 2005; SOUZA et al. 

2002) indicam maior densidade do peridomicílio. 

Especificamente para Lu. longipalpis a densidade populacional de foi também 

equivalente entre o intra e o peridomicílio. De forma contrária, a densidade 

populacional para Ny. intermedia mostrou-se maior no peridomicílio, em 

concordância com alguns estudos (DOMINGOS et al. 1998; BARATA et al. 2005). 

Os resultados evidenciam o comportamento endofílico do vetor e enfatizam a 

possibilidade de transmissão das leishmanioses no ambiente intradomiciliar (SOUSA 

et al. 2004, BARATA et al. 2004, FRANÇA-SILVA et al. 2005, MONTEIRO et al. 

2005, RESENDE et al. 2006, MISSAWA; DIAS 2007).  

Desta forma, pode-se constatar que as espécies de flebotomíneos que 

possuem a maior importância médica e também epidemiológica para a 

manutenção das leishmanioses devido a sua alta capacidade vetorial associada à 

elevada antropofilia (DEANE, 1956; KILLICK-KENDRICK, 1990; LAINSON; 

RANGEL, 2005; RANGEL et. al, 1986) e à presença dessas espécies em grande 

densidade em áreas intradomiciliares e peridomiciliares nas aldeias onde foram 

realizados os estudos são Lu. longipalpis e Ny. intermedia.  

Comparando a densidade de flebotomíneos entre as aldeias do estudo, a de 

Riacho do Brejo foi a que apresentou a maior densidade populacional, e a que 

apresentou a menor densidade foi a aldeia Brejo do Mata Fome. O mesmo ocorre 

para Lu. Longipalpis, mas para a espécie Ny. intermedia as aldeias Riacho do Brejo 

e Brejo do Mata Fome foram as que possuíram as maiores densidades 

populacionais em relação as demais. 

A aldeia de Riacho do Brejo demonstrou também possuir a maior diversidade 

da fauna, sendo a aldeia de Brejo do Mata Fome a de menor diversidade. Não foram 

encontradas diferenças entre as aldeias Riachinho e Prata da fauna flebotomínica. 

Possivelmente essa variabilidade dos resultados esteja associada às 
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diferenças ambientais dos domicílios das aldeias. Nesse sentido, é importante 

ressaltar que em comparação as demais aldeias do estudo, a aldeia de Riacho do 

Brejo possuía uma maior variedade de criações de animais, como galinhas, porcos e 

cachorros, além de árvores frutíferas como bananeira e goiabeiras, fornecendo 

condições excelentes para a criação de flebotomíneos e o crescimento populacional 

aldeias (BORGES et al. 2009; FORATTINI, 1953).  

A aldeia de Brejo do Mata Fome era que possuía maior evidência de 

modificação feita pelo homem, ou seja, a mais antropizada, e foi justamente a que 

apresentou a menor densidade populacional, e também a menor diversidade de 

fauna flebotomínica, corroborando os estudos de Feitosa et al. (2012).  

A interferência de fatores climáticos sobre a população de flebotomíneos tem 

sido estudada por diversos autores. De acordo com a literatura, variáveis como 

temperatura, umidade e pluviosidade, podem influenciar de modo variável a 

população de flebotomíneos, dependendo da região analisada.  

Rutledge & Ellenwood (1975) sugerem que a sazonalidade dos flebotomíneos 

está relacionada com os padrões de distribuição das chuvas que agem modificando 

as condições dos criadouros no solo.  

Comumente, estes insetos são encontrados em altas densidades durante os 

meses quentes e úmidos (AGUIAR; SAUCASAUX, 1984; GOMES; GALATI, 1987; 

GOMES et al., 1980; SALOMÓN et al. 2003) ou em meses mais secos, como 

observado por Zelédon, Murrillo e Gutierrez (1984) em área da Costa Rica e Galati 

et al. (1996) no estado do Mato Grosso do Sul, Brasil.  

Barata et al. (2004) mostraram a interferência de fatores climáticos sobre a 

densidade populacional de flebotomíneos no município de Porteirinha (Minas Gerais, 

Brasil), indicando uma correlação significativa entre o número de flebotomíneos 

capturados e a pluviosidade e umidade, mas não da temperatura. 

Neste estudo, porém, não foi revelada correlação entre densidade 

populacional flebotomínica mensais e as médias das variáveis climáticas mensais 

temperatura e umidade relativa do ar, sendo que resultados semelhantes foram 

apresentados por outros autores (SOUZA et al. 2004; DIAS et al. 2007; MICHALSKY 

et al. 2009b).  

No entanto, é importante ressaltar que houve uma tendência de aumento da 

densidade flebotomínica logo após os períodos chuvosos, principalmente após os  

meses de março e abril de 2015 e janeiro de 2016, quando aconteceram picos de 
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precipitação e consequente aumento no número de flebotomínios nos meses 

adjacentes, esta tendência também foi encontrada em outros estudos (SOUZA et al. 

2004; DIAS et al. 2007; MICHALSKY et al. 2009b). 

É preciso mencionar ainda que o período de investigação do estudo, de 12 

meses, não é considerado suficiente para avaliação das variáveis climáticas, visto 

que para a análise de sazonalidade dados consistentes e confiáveis somente são 

obtidos quando se tem um período maior de tempo consecutivo, de no mínimo, dois 

anos, de modo a diminuir a margem de erros proporcionados por anos atípicos 

(DIAS et al. 2007). 

Embora a correlação de abundância com as variáveis climáticas ainda seja 

muito importante para entender a dinâmica de risco em cada localidade, não 

podemos esquecer a plasticidade biológica das espécies, os fatores bióticos e 

abióticos para explicar os diferentes resultados de diferentes áreas geográficas 

(SALOMÓN et al. 2015). 
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8 CONCLUSÕES 
 

A fauna flebotomínica registrada nas aldeias Brejo do Mata Fome, Riachinho, 

Prata e Riacho do Brejo, localizadas na Terra Indígena Xakriabá, município de São 

João das Missões/MG, abrangeu vinte e três espécies pertencentes a dez gêneros. 

 

Entre as quatro aldeias estudadas, a maior densidade e diversidade da fauna 

flebotomínica foram encontradas na aldeia Riacho do Brejo, possivelmente devido às 

condições ambientais mais favoráveis à presença dos flebotomíneos, como criação 

de galinhas, porcos e outros animais domésticos, além de árvores frutíferas. 

 

A aldeia que apresentou a menor densidade e diversidade da fauna foi a Brejo 

do Mata Fome, o que provavelmente se deve ao fato de ser uma área com maior 

grau de antropização, ou seja, menos favorável ao crescimento populacional e a 

diversidade de espécies nestas áreas. 

 

As espécies Lu. longipalpis e Ny. intermedia, importantes vetores de LV e LTA 

respectivamente, foram as espécies mais abundantes, tanto no intra como no 

peridomicílio das casas.  

 

A ocorrência constatada de Lu. longipalpis e Ny. Intermedia em elevadas 

densidades nas aldeias estudadas, além de suas implicações na literatura como 

importantes vetores da LV e LTA, respectivamente, sugerem que estas sejam as 

principais espécies responsáveis pela transmissão das leishmanioses na TIX. Foram 

encontradas ainda as espécies Mg. migonei e P. pessoai, também vetores da LTA, 

porém em baixa porcentagem. 

 

O comportamento peridomiciliar e intradomiciliar e a diversidade da fauna dos 

flebotomíneos nestes dois ambientes foram equivalentes, o mesmo foi observado 

para espécie Lu. longipalpis. No entanto, para Ny. intermedia a sua presença foi 

revelada maior no peridomicílio. Estes resultados ilustram os comportamentos 

endofílicos dos vetores e enfatizam a possibilidade de transmissão das 

leishmanioses no ambiente intradomiciliar. 

 

Nenhum fator climático analisado apresentou correlação positiva com a 

densidade de flebotomíneos coletados, porém houve uma tendência de aumento da 

densidade flebotomínica logo após os períodos chuvosos.  
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9 RECOMENDAÇÕES 
 

O perfil eco-epidemiológico da LV e LTA é complexo e apresenta 

particularidades em cada área de transmissão. Por esta razão, é altamente 

importante desenvolver estudos em localidades endêmicas específicas. 

 

Os resultados entomológicos apresentados no estudo podem contribuir para 

um melhor entendimento e direcionamento das medidas de prevenção e controle 

pelos órgãos competentes. 
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