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RESUMO 

 
 

As leishmanioses são doenças infecciosas, causadas por protozoários do gênero Leishmania, 
trasmistidos por insetos da família Phlebotominae (Diptera: Psychodidae). Em Pernambuco, a 
LV vem apresentando importante expansão geográfica. Passira registrou 06 casos de LV 
humana entre 2002 e 2007 e, 35 casos de LVC entre 2005 e 2009. Este estudo objetivou 
descrever o comportamento da fauna de flebotomíneos, com ênfase em Lutzomyia 
longipalpis, em área endêmica para leishmaniose visceral no município de Passira, Agreste de 
Pernambuco. Quatro localidades foram selecionadas para o estudo (Apara, Poço do Pau, Sítio 
Borba e Varjada de Cima). Utilizou-se armadilhas CDC, armadilha de Shannon e armadilha 
Disney modificada com isca animal (Galea spixii e Rattus rattus) para coletar os 
flebotomíneos em diferentes ecótopos. Dos flebotomíneos coletados alguns foram dissecados 
e o restante foi feito pools com 5 ou 10 exemplares para extração e detecção do parasito 
através do teste de PCR. Entre agosto/2009 a agosto/2010 foram capturados 24.226 
flebotomíneos com armadilha CDC, em diferentes ecótopos. Destes, 23.716 exemplares são 
de Lutzomyia longipalpis. Ademais, foram realizadas capturas com Armadilha de Shannon, na 
qual se coletaram 373 espécimens de Lutzomyia longipalpis, sendo então dissecados 30 
exemplares. Verificou-se que de todos os ecótopos trabalhados, o E1 referente ao galinheiro 
foi o que mais atraiu os flebotomíneos. Três animais (dois Galea spixii e um Rattus rattus) 
foram utilizados para captura de flebotomíneos com armadilha Disney modificada, sendo 228  
espécimens coletados de Lutzomyia longipalpis. Adicionalmente, verificou-se a flutuação da 
populaçao de flebotomíneos com a variação climática na região, no qual se podem observar 
picos de flebotomíenos em períodos após a chuva, que correspondeu ao mês de fevereiro. 
Para detecção de L. infantum foram analisadas 628 pools de flebotomíneos, sendo 01 
exemplar de Lutzomyia longipalpis apresentando positividade. 75% das amostras analisadas 
de roedores apresentaram positividade para L. infantum. Destas, 02 eram de baço, 02 de 
fígado e 01 de pele do Galea spixii e, 01 de baço do Rattus rattus. Diante dos casos de LV 
notificados no município, da abundância de Lutzomyia longipalpis nas quatro localidades 
estudadas, da detecção da infecção natural por L. infantum em flebotomíneo desta espécie e, 
em animais utilizados como isca animal, sugere-se fortemente a importância deste vetor no 
ciclo de transmissão de LV na região, além do risco de exposição da população local a doença 
e a necessidade de implantação de ações de vigilância epidemiológica e entomológica, 
visando medidas mais efetivas de controle e prevenção da doença.  
 
Palavras-chave: Leishmaniose visceral. Prevenção e controle. Leishmania infantum. 
Parasitologia. Reservatórios de doenças. Psychodidae. Parasitologia. 
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ABSTRACT 
 
 

Leishmaniasis are infectious diseases caused by protozoa of the genus Leishmania, transmited 
by insects of Phlebotominae family (Diptera: Psychodidae). In Pernambuco, the VL has 
shown significant geographic expansion. Passira recorded 06 cases of human VL between 
2002 and 2007, and 35 cases of VCL between 2005 and 2009. This study aimed describe the 
behavior of the sandfly fauna, with emphasis on Lutzomyia longipalpis in an endemic area for 
visceral leishmaniasis in the municipality of Passira, Agreste of Pernambuco. Four locations 
were selected for the study (Apara, Poço do Pau, Sítio Borba and Varjada de Cima). We used 
CDC light traps, Shannon traps and traps baited with Disney modified animal (Galea spixii 
and Rattus rattus) to collect sand flies in different ecotypes. Some of the sandflies collected 
were dissected and the remainder was made pools of 5 or 10 copies for extraction and 
detection of parasites by PCR test. Between August/2009 and August/2010 were captured 
24.226 san flies with CDC light traps, in differents ecotypes. Of these, 23.716 specimens are 
Lutzomyia longipalpis. Moreover, there were captured with Shannon trap, in wich collected 
373 specimens of Lutzomyia longipalpis, and then dissected 30 specimens. It was found that 
all workd ecotypes, E1 corresponding to henhouse was the most attracted sand flies. Three 
animals (two Galea spixii and one Rattus rattus) were used to capture sand flies with Disney 
trap changed, being 228 specimens of Lutzomyia longipalpis collected. Additionally, there 
was a fluctuation of the population of sand flies with climate variability in the region in which 
we can observe peaks of sand flies after rain periods, which corresponded to the month of 
February. For detection of L. infantum were analyzed 628 pools of sand flies, and 01 copie of 
Lutzomyia longipalpis was positive. 75% of rodent samples were positive for L. infantum. Of 
these, 02 were spleen samples, 02 liver samples and 01 skin sample of Galea spixxi and 01 
spleen sample of Rattus rattus. Given the reported cases of the municipality in the past and 
the abundance of Lutzomyia longipalpis in the region, may suggest the involvement of this 
vector in the transmission cycle of VL in Passira. Before the cases of VL reported in the city, 
the abundance of Lutzomyia longipalpis in the four cities studied, the detection of natural 
infection with L. infantum in this sand fly species, and animals used as bait animal, it is 
strongly suggested the importance of this vector in the transmission cycle of VL in the region, 
besides the risk of exposure of the local population to disease and the need for implementation 
of epidemiological monitoring and entomological surveillance measures aiming at more 
effective control and prevention of disease. 
 
 
Key-words: Visceral Leishmaniasis. Prevention and control. Leishmania infantum. 
Parasitology. Disease reservoirs. Psychodidae. Parasitology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Aspectos gerais da leishmaniose visceral 

 
 

As leishmanioses constituem um grupo de doenças causadas por protozoários 

morfologicamente similares do gênero Leishmania Ross, 1903 (Kinetoplastida: 

Trypanosomatidae), que constitui um importante problema de saúde pública em pelo menos 

88 países, sendo 16 países desenvolvidos e 72 países em desenvolvimento, com cerca de 350 

milhões de indivíduos expostos ao risco de contrair alguma das várias formas clínicas que as 

leishmanioses podem apresentar (DUJARDIN, 2006; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 

SAÚDE, 2011). Esta afecção apresenta uma incidência anual de dois milhões de casos das 

diferentes formas clínicas, sendo 1,5 milhões de casos de Leishmaniose Tegumentar (LT) e 

0,5 milhões de casos de Leishmaniose Visceral (LV) que representa a forma mais grave da 

doença com aproximadamente 59 mil óbitos ao ano, sendo, dentre as doenças parasitárias, a 

segunda em número de óbitos, perdendo apenas para a malária (ALVAR; YACTAYO; 

BERN, 2006). 

A LV apresenta ampla distribuição mundial com 90% dos casos ocorrendo em 

Bangladesh, Brasil, Índia, Sudão e Nepal (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2011; 

QUINNELL; COURTENAY, 2009). Na América Latina, estende-se desde o México até a 

Argentina, sendo o Brasil com concentração de 90% dos casos humanos registrados no Novo 

Mundo (LAINSON; RANGEL, 2005) (Figura 1). 
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Figura 1- Distribuição da Leishmaniose Visceral e Leishmaniose Tegumentar no Novo Mundo  
Fonte: Organização Mundial de Saúde (2011) 

 

 

Nas Américas, a LV é causada por um protozoário heteroxênico, intracelular 

obrigatório, pertencente à ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae, gênero 

Leishmania e subgênero Leishmania (LAINSON; SHAW, 1987; SHAW, 1994). O agente 

etiológico da LV é a Leishmania infantum (syn. L. chagasi), sendo transmitida por 

flebotomíneos (Diptera: Psychodidae). No Brasil, a espécie Lutzomyia longipalpis (L. 

longipalpis) é a principal responsável pela transmissão, porém outras espécies podem estar 

envolvidas (CARVALHO et al., 2007; LAINSON; RANGEL, 2005). 

Nas últimas duas décadas, a transmissão da LV, no Brasil, vem sofrendo um 

processo de urbanização, o que indica a transição da doença de características quase 

totalmente rurais para uma maior distribuição em áreas urbanas (MIRANDA, 2008). Este 

processo vem sendo observado especificamente desde o início dos anos 80, no qual epidemias 

foram registradas em áreas urbanas da região Nordeste, como Teresina, Natal, São Luís e 

Fortaleza, além de outras regiões como, Belo Horizonte, Campo Grande, Rio de Janeiro, e 

Araçatuba (SILVA et al., 2007).  

A crescente urbanização, associada à alteração no ambiente natural e a presença do 

vetor da L. infantum, tem favorecido o aumento da incidência de LV humana no Brasil (LUZ 

et al., 2001; SILVA et al., 2001). Fatores como condições sócio-econômicas, ambientais e 

hábitos de vida são importantes na epidemiologia da doença. Essas condições podem 

colaborar para que a LV seja perpetuada em ambientes periurbanos e urbanos, acometendo 

aglomerados populacionais com baixo nível sócio-econômico (NASCIMENTO et al., 2005). 
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As alterações antrópicas, contribuíram para a dispersão de animais silvestres que 

servem como fonte de alimentação aos insetos e ocasiona a adaptação de várias espécies a 

diferentes ecótopos (GOMES et al., 1989).  

A proximidade do homem às áreas florestais e a criação de animais domésticos 

atraem uma grande quantidade de espécies de flebotomíneos ao peridomicílio. Ao serem 

atraídos, eles se estabelecem nessas áreas e a presença desses pode contribuir para a 

manutenção do ciclo de transmissão e serem o elo entre animais doméstico e a população 

(MISSAWA et al., 2008). 

A sintomatologia desta zoonose é similar em cães e seres humanos. Nos homens, a 

forma clássica caracteriza-se por apresentar sintomas e sinais de doença crônica. Dentre os 

sintomas, podemos citar febre ondulante, fadiga, perda de peso, hepatoesplenomegalia e 

linfadenopatia (CHAPPUIS et al., 2007; MANNA et al., 2006).  Devemos considerar, 

contudo, que tanto o surgimento da doença quanto sua evolução são consequências das 

interações entre o parasito e a resposta imune do hospedeiro (MANNA et al., 2006). No cão, 

os sintomas mais comuns são lesões cutâneas em diversas partes do corpo, com tempo de 

incubação variável, com média de 3 a 7 meses. A infecção pode ocorrer ainda de maneira 

oligossintomática e assintomática (BRASIL, 2006; PAIVA-CAVALCANTI, 2008). 

 

 

1.2 Aspectos históricos 

 

 

A leishmaniose visceral foi descrita na Grécia em 1835 quando então era 

denominada “ponos” ou “hapoplinakon”. Em 1869, recebeu o nome “kalajwar” que, na Índia, 

quer dizer febre negra ou “kala-azar” devido ao discreto aumento da pigmentação da pele 

ocorrido durante a doença (MARZOCHI et al., 1981). William Leishman, em 1900, 

identificou um protozoário em amostra de baço de um soldado que veio a óbito na Índia, em 

decorrência de uma febre conhecida no local como “febre Dum-Dum” ou “Kala-azar”. Quase 

que simultaneamente, Donovan identificou o mesmo parasito em amostra de outro paciente. 

Em 1903, Ross criou o gênero Leishmania, denominando Leishmania donovani o agente 

etiológico do calazar (FAUST; RUSSEL; JUNG, 1974). 

Na América do Sul, o primeiro caso de LV foi relatado por Migone em 1913, em 

material de necropsia de paciente que havia contraído a doença no Estado do Mato Grosso 
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(LAINSON, 2010). No Brasil, Penna, em 1934, relatou os primeiros achados do parasito, em 

lâminas de cortes histológicos de fígado de indivíduos que foram a óbito com suspeita de 

febre amarela (PENA, 1934).  Somente 20 anos depois é que se registrou o primeiro surto da 

doença em Sobral, no Ceará (DEANE, 1956). 

Em Pernambuco, o primeiro relato da doença ocorreu em 1934, quando Penna 

descreveu entre material constituído por 47.000 cadáveres viscerectomizados um caso 

positivo. A partir de então, Figueiredo (1936), descreve dois casos suspeitos sem, contudo ter 

sido possível evidenciar a presença dos parasitos em material de punção hepática e esplênica 

(HUGGINS, 1973). Em 1938, Chagas relata a ocorrência de um gato parasitado no Estado de 

Pernambuco (OLIVEIRA, 1960). Já Tavares (1941), comunicou o primeiro caso clínico da 

doença, tratando-se de uma criança de dois anos proveniente de Jaboatão dos Guararapes 

(HUGGINS, 1973; OLIVEIRA, 1960). No ano seguinte, Albuquerque; Brito; Moraes (1942) 

realizaram um inquérito populacional sobre a Doença de Chagas, e constataram dois casos de 

LV humana no município de Exu. Tavares (1945) divulga mais um novo caso de LV oriundo 

de uma criança de quatro anos proveniente de Cachoeira de Itaparica diagnosticada através de 

punção esplênica (HUGGINS, 1973). 

 

 

1.3 Hospedeiros reservatórios 

 

 

Em locais no qual a LV é endêmica, o cão (Canis familiaris), tem sido incriminado 

como hospedeiro doméstico e principal reservatório de L. infantum nos centros urbanos 

(FRANÇA-SILVA et al., 2003). Os hospedeiros silvestres até o momento conhecidos são as 

raposas e os marsupiais. Duas espécies de raposas foram encontradas naturalmente infectadas: 

Lycalopex vetulus no Ceará (DEANE, 1956); e Cerdocyun thous no Mato Grosso do Sul 

(MELLO et al., 1988), Pará (LAINSON et al., 1990) e em Minas Gerais (SILVA et al., 2000). 

L. infantum foi isolada de em marsupiais do gênero Didelphis na Bahia (SHERLOCK et al., 

1984) e no Rio de Janeiro (CABRERA et al., 2003). No Velho Mundo, como hospedeiros 

silvestres, têm sido descritos ainda o chacal, Canis aureus, o lobo, Canis lupus, e a raposa, 

Vulpes vulpes, encontrados em áreas rurais remotas (LAINSON et al., 1987).  

O fato destes animais possuírem hábitos sinantrópicos poderia promover a ligação 

entre os ciclos silvestres e domésticos. Os cães são considerados os mais importantes 
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reservatórios domésticos e talvez os responsáveis pela grande mudança no perfil 

epidemiológico desta doença (MARZOCHI; MARZOCHI; CARVALHO, 1994), que 

inicialmente estabeleceu-se em áreas rurais e periurbanas e que recentemente vem 

aumentando significativamente seu número de casos nos grandes centros urbanos, com o 

surgimento de focos em áreas até então indenes. O cão e a raposa apresentam um intenso 

parasitismo cutâneo, que permite a fácil infecção dos flebotomíneos (DEANE; DEANE, 

1954). Entretanto, é provável que em algumas situações específicas, existam outras fontes de 

infecção e que o homem esteja envolvido na cadeia de transmissão (DEANE; DEANE, 

1955a; 1995 b). 

A presença de fragmentos de DNA de L. infantum foi relatada em um exemplar do 

rato d’água, Nectomys squamipes em área de Mata Atlântica do estado de Pernambuco através 

da técnica de reação em cadeia da polimerase - PCR (DANTAS-TORRES; BRANDÃO-

FILHO, 2006a).  

 

 

1.4 Flebotomíneos: posição sistemática, biologia e ecologia 

 

 

Os flebotomíneos são dípteros hematófagos pertencentes à subordem Nematocera, 

família Psychodidae e subfamília Phlebotominae, a qual é composta por seis gêneros: 

Phlebotomus Rondani, 1840; Sergentomyia França & Parrot, 1920 e Chinius Leng, 1987 no 

Velho Mundo e Lutzomyia França, 1924; Brumptomyia França & Parrot, 1921 e Warileya 

Hertig, 1984 no Novo Mundo (YOUNG; DUNCAN, 1994). 

Dos gêneros de flebotomíneos do Novo Mundo, Lutzomyia é o maior e de mais 

ampla distribuição geográfica, com representantes desde os Estados Unidos até o norte da 

Argentina. Das mais de 500 espécies conhecidas de flebotomíneos nas Américas, um pouco 

mais de 400 são de Lutzomyia. O gênero é formado por 15 subgêneros, 11 grupos de espécies 

e duas espécies com descrição deficiente (YOUNG; DUNCAN, 1994). 

Os flebotomíneos são insetos holometábolos, sendo que suas fases larvais 

desenvolvem-se e alimentam-se de matéria orgânica depositada no solo, enquanto os adultos 

de ambos os sexos, se alimentam de açúcares de plantas. Somente as fêmeas adultas são 

hematófagas, sendo o alimento importante para a maturação dos ovos (FORATTINI, 1973). 

Embora se conheça os hábitos alimentares das formas imaturas, pouco se sabe sobre os 
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criadouros naturais das larvas de flebotomíneos no Novo Mundo. As formas imaturas têm 

sido encontradas em ambientes domésticos (fendas de chão e paredes, porões de casas e 

construções abandonadas), peridomésticos (tocas de animais, latrinas, debaixo de pedras, 

aterros) e silvestre (cavernas, formigueiros, raízes tubulares, toca de roedores). O 

conhecimento mais específico desses sítios de criação pode facilitar o controle desses 

psicodídeos (FELICIANGELI, 2004).  

No Brasil, a fauna de flebotomíneos é composta por mais 230 espécies (GALATI, 

2003), representando uma das faunas mais bem estudadas em todo o mundo. Isto se torna 

importante para o subsídio de informações base para desenvolvimento de políticas públicas de 

saúde voltadas para o programa de controle da LV.  

Diversos estudos sobre flebotomíneos vêm sendo desenvolvidos, no Estado de 

Pernambuco, fornecendo novos conhecimentos na ecoepidemiologia das leishmanioses no 

nordeste do Brasil. Um total de 37 espécies de flebotomíneos em torno de 14 gêneros tem 

sido relatado previamente no estado, entretanto seis espécies necessitam de confirmação. A 

diversidade da fauna de flebotomíneos é pequena quando comporados com a variedade de 

espécies de outros estados do Nordeste como, Maranhão e Bahia, e é mais diversa do que os 

estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe (DANTAS-

TORRES et al., 2010).  

Pernambuco é representado por vários biomas, no entanto, a Mata Atlântica e a 

Caatinga são os principais. Apesar dos limites nos dados publicados, sabe-se que um vasto 

número de espécies de flebotomíneos é encontrado nestas regiões. Entretanto, a diversidade 

das espécies de flebotomíneos na Caatinga parece ser subestimada. De fato esta região é um 

ambiente hóstil para espécies que não são adaptadas para sobreviver em condições semi-

áridas. L. longipalpis é adaptado a tais condições e, por esta razão a LV é amplamente 

distribuída no interior e nas regiões do semi-árido (DANTAS-TORRES et al., 2010). Mesmo 

com vários estudos sendo realizados no estado, existe uma escassez de trabalhos em torno de 

L. longipalpis, particularmente no que diz respeito a sua distribuição geográfica e sazonal, 

hábitos alimentares e reprodução, sendo estes levantamentos relevantes para se definir 

melhores estratégias de controle vetorial (DANTAS-TORRES, 2006e). 
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1.5 Transmissão 

 

 

A principal forma de transmissão é através da picada de fêmeas de dípteros da 

família Psychodidae, subfamília Phlebotominae, conhecidos por flebotomíneos (SANTOS et 

al., 1998), dos gêneros Phlebotomus, no Velho Mundo e, Lutzomyia, no Novo Mundo 

(KILLICK-KENDRICK, 1990). Entre os diversos flebotomíneos que têm sido incriminados 

e/ou comprovados como vetores de leishmânias, destacam-se L. longipalpis, e recentemente 

L. cruzi, vetor incriminado na transmissão de LV nos municípios de Corumbá e Ladário, 

Mato Grosso do Sul (BARATA et al., 2005; GALATI et al., 1997), e no município de Jaciara, 

Mato Grosso (MISSAWA et al., 2011) no Novo Mundo e, Phlebotomus perniciosus e 

Phlebotomus ariasi, no Velho Mundo (KILLICK-KENDRICK, 1990, 1999). Outras espécies 

podem abrigar, mesmo que experimentalmente, a L. infantum, mas sem impacto sobre a 

transmissão da doença, sendo considerados vetores permissivos, pois há evidências 

consistentes sobre a especificidade de vetores para determinadas espécies de Leishmania 

(LAINSON; SHAW 1998; SHERLOCK 1997; VOLF; MYSKOVA, 2007). 

Outros modos de transmissão têm sido considerados (DANTAS-TORRES; 

BRANDÃO-FILHO, 2006a). Entre humanos, por exemplo, existe a possibilidade de 

transmissão por meio do compartilhamento de seringas infectadas entre usuários de drogas 

(MOLINA; GRADONI; ALVAR, 2003), transplante de órgãos (BASSET et al., 2005), 

transfusão sanguínea (MATHUR; SAMANTARAY, 2004), transmissão sexual (SYMMERS, 

1960) e congênita (BOEHME et al., 2006; PAGLIANO et al., 2005). 

Entre cães foi demonstrada a transmissão por meio de transfusão sangüínea 

(FREITAS et al., 2006). A via transplacentária é possível, embora seja pouco frequente 

(ROSYPAL; LINDSAY, 2005). Além disso, existe a possibilidade de transmissão através de 

outros artrópodes, como pulgas e carrapatos (DANTAS-TORRES, 2006b, 2006c). Apesar dos 

mesmos (Rhipicephalus sanguineus) já terem sido encontrados naturalmente infectados por 

L.infantum, no Brasil, são necessários estudos mais acurados para comprovar o verdadeiro 

papel destes na epidemiologia da leishmaniose canina (DANTAS-TORRES, 2006b, 2006c). 
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1.6 Ciclo de vida 

 

 

O ciclo de vida do protozoário é intracelular, com a localização e multiplicação 

dentro dos macrófagos, sendo esta forma denominada amastigota. Estas ao serem ingeridas 

pelo flebotomíneo, através da alimentação sanguínea, se transformam e se multiplicam em 

promastigotas no intestino médio. As promastigotas sofrem intensa multiplicação dentro da 

luz intestinal, transformam-se em formas paramastigotas que colonizam diferentes partes do 

trato digestivo dos insetos. Em seguida diferenciam-se em formas promastigotas metacíclicas 

que são as forma infectantes (SACKS; SILVA, 1987). A partir da inoculação destas formas na 

pele, inicia-se uma interação entre o parasito e a resposta imunológica do hospedeiro que 

determinará a expressão clínica da leishmaniose. Diversos fatores do sistema imunológico são 

ativados, mas a resposta imune celular, específica para Leishmania, tem papel determinante 

no controle da infecção. As alterações no organismo, sequenciais a presença do parasito, 

dependem da infectividade e antigenicidade da Leishmania e da imunidade e resistência já 

existentes ou desenvolvidas pelo hospedeiro após a infecção (SILVEIRA; LAINSON; 

CORBETT, 2004). 

Os flebotomíneos, assim como muitos outros insetos, digerem as proteínas do sangue 

produzindo proteases que são secretadas na luz do intestino médio. A susceptibilidade da 

Leishmania à digestão dentro do intestino é específica do estágio de desenvolvimento do 

parasito, as formas em estágios intermediários são extremamente susceptíveis à morte pelas 

enzimas digestivas. Após um período de um e quatro horas da ingestão do sangue ocorre o 

início da formação de uma matriz peritrófica, constituída por componentes secretados pelas 

células do epitélio intestinal. Formam-se um denso bolo alimentar dentro do intestino médio 

que funciona como uma barreira à difusão das enzimas digestivas atuando como um filtro 

seletivo. As formas promastigotas podem resistir às atividades das enzimas presentes no 

intestino médio do inseto no momento da digestão sanguínea, escapar da matriz peritrófica, 

aderir ao epitélio intestinal, completar o ciclo de vida dentro do inseto vetor e desenvolver e 

se diferenciar em formas infectivas. Essas barreiras naturais existentes dentro do flebótomo 

vão conduzir a refração ou a susceptibilidade do inseto à infecção, fatores estes que irão 

determinar a competência vetorial do inseto (PIMENTA; SECUNDINO; BLANCO, 2003).  

A doença é transmitida ao hospedeiro mamífero quando fêmeas de flebotomíneos 

inoculam a forma promastigota metacíclica (infectante). Estas são liberadas na epiderme do 
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hospedeiro e fagocitadas por células do sistema mononuclear fagocitário. No interior do 

fagolisossoma dos macrófagos, diferenciam-se em formas amastigotas, que se multiplicam 

intensamente por divisão binária. Os macrófagos, repletos de formas amastigotas, ficam 

desvitalizados e rompem-se liberando essas formas, que serão, num processo contínuo, 

fagocitadas por novos macrófagos. Ocorre então a disseminação hematogênica para outros 

tecidos ricos em células do sistema mononuclear fagocitário principalmente baço, medula 

óssea e placas de Peyer (CIARAMELLA; CORONA, 2003). 

 

 

1.7 Fatores de Risco 

 

 

As leishmanioses, de forma geral, apresentam uma forte relação com a pobreza. As 

precárias condições de moradia, a falta de saneamento básico e ambiental, além da 

proximidade com criações de animais de produção, aumenta o risco de exposição para 

flebotomíneos vetores e, por conseguinte, aumenta o risco de infecção. Além disso, fatores 

como a má nutrição e a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), podem aumentar o 

risco de adoecimento e a severidade da doença (ALVAR; YACTAYO; BERN, 2006). 

A presença de determinados animais foi vista como possíveis fatores de risco para 

transmissão de LV. Em alguns focos, a presença de cães dentro ou nas proximidades das casas 

pode estar associada à infecção humana (CUNHA et al., 1995). A presença de outros 

reservatórios, como o gambá-de-orelha-preta (Didelphis marsupialis), no peridomicílio 

também tem sido apontada como um fator de risco (CABRERA, 1999). Alexander et al. 

(2002) demonstraram que a galinha pode ser um fator de risco na manutenção de vetores 

próximos as habitações, entretanto a mesma não consegue sustentar infecções por 

Leishmania, sendo refratária, pois várias características fisiológicas incluindo a temperatura 

corporal evitam o parasitismo destes animais pela leishmânia.  

Foi demonstrado que a presença de bovinos podem aumentar (BERN et al., 2007; 

BERN; COURTENAY; ALVAR, 2010) ou diminuir o risco para transmissão de  LV no sul 

da Ásia (SAHA et al., 2009).  

Além da presença de animais, outros fatores podem ser citados, como observado por 

Cesse et al. (2001), no município de Petrolina, Pernambuco, no qual demonstrou-se que a 

organização do espaço urbano pode ter grande influência na expansão da doença. Moreno et 
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al. (2005) verificaram que a falta de coleta de lixo pelo sistema público, o lixo não estocado 

ou depositado fora das habitações, áreas de erosão na vizinhança, tempo de exposição fora das 

casas entre 18:00-22:00h em locais com a presença do vetor e a presença de aves, aumentam o 

risco a infecção por L. infantum.  

 

 

1.8 Epidemiologia 

 

 

A leishmaniose visceral possui uma ampla distribuição mundial, sendo encontrada 

nas Américas, África, Sul da Europa, Ásia e Oriente Médio. Nas Américas, ocorre desde o 

México até a Argentina, com o Brasil contribuindo com 90% dos casos do continente 

(LAINSON; RANGEL, 2005; MISSAWA et al., 2008).  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a LV é considerada um 

problema de saúde pública mundial, sendo registrados anualmente 500 mil novos casos, com 

59 mil óbitos. No Brasil, a LV vem apresentando um elevado número de casos em períodos 

médios a cada cinco anos, podendo ser observado diferenças no comportamento 

epidemiológico da doença de acordo com a presença da mesma nas localidades de origem, por 

exemplo, entre estados e municípios (BRASIL, 2009).  

Segundo o Ministério da Saúde (2010), foram registrados casos autóctones, no 

Brasil, em 20 Unidades Federadas de quatro regiões. Apesar do maior número de casos 

ocorrerem na região Nordeste, ao analisar a série histórica pode-se observar uma redução dos 

casos nesta região, que passou de 83% (4.029/4.858) do total de confirmados em 2000, para 

45% (1.739/3.852) em 2008. A doença vem se expandindo, de forma gradativa, para as 

regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste, que passaram de 17% (829/4.858) do total de casos em 

2000, para 48% (1.863/3.852) em 2008 (Figura 2). O gênero masculino e crianças menores de 

10 anos são os mais acometidos por esta infecção, com 61,9% (2.383/3.852) e 53,7% 

(2.068/3.852), respectivamente. Em 2008, foram realizadas 2.996 internações por LV, com média de 

permanência hospitalar de 14 dias (BRASIL, 2010). 
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Figura 2 - Casos de Leishmaniose visceral por região no Brasil, entre 2000 a 2008 

Fonte: Brasil (2010) 
 

 

Em Pernambuco, em trabalho pioneiro, Pereira et al. (1985) descreveram alguns 

aspectos da epidemiologia da LV no estado, durante o período de 1934 a 1984. Neste período, 

de um total de 336 casos registrados no Estado, 68,5% eram crianças menores de nove anos, 

concentrados nos municípios do Sertão (64,8% dos casos). Os municípios da Região 

Metropolitana do Recife (RMR) e da Zona da Mata também se destacaram, com uma parcela 

de 33,5% dos casos. 

Na década de 90, Pernambuco apresentou importante expansão geográfica. Apesar 

de seu histórico endêmico no Sertão pernambucano, a maioria dos casos de notificações em 

humanos na década de 90 ocorria na região Agreste. De acordo com Dantas-Torres e 

Brandão-Filho (2006d), essa concentração de casos no Agreste pernambucano originou a 

formação de um cinturão de municípios com LV ao redor de Caruaru. Ainda neste mesmo 

estado, a LV apresentou-se bastante expressiva, no período de 2000 a 2008, com um total de 

1.350 casos confirmados e 86 óbitos (BRASIL, 2009). 

Dantas-Torres e Brandão-Filho (2006a) sugeriram que diversos fatores podem ter 

contribuído para a disseminação da doença em Pernambuco. Dentre estes, o intenso fluxo 

migratório intermunicipal, sobretudo do interior do estado para a Região Metropolitana do 

Recife, ou no sentido inverso, permitindo tanto a introdução do agente causador da LV em 

áreas livres, quanto à inserção de indivíduos susceptíveis em áreas endêmicas. Além disso, 

muitas destas famílias se estabelecem na periferia das cidades de médio e grande porte, 

formando aglomerados densamente povoados que apresentam precárias condições de infra-

estrutura e saneamento básico. 
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O ciclo zoonótico da LV, em Pernambuco, encontra-se estabelecido em áreas 

periurbanas e urbanas, como nos municípios de Petrolina (CESSE et al., 2001) e Paulista 

(DANTAS-TORRES; ALMEIDA; BRANDÃO-FILHO, 2005). Contudo, nas áreas rurais, 

onde as precárias condições de vida da população são importantes determinantes do processo 

saúde-doença, assim como em áreas urbanas e periurbanas, a LV permanece como uma 

doença negligenciada, acometendo principalmente crianças (SILVA; VASCONCELOS, 

2003), sobretudo as desnutridas (QUEIROZ; ALVES; CORREIA; 2004). 

 

 

1.9 Manifestações Clínicas 

 

 

As manifestações clínicas da leishmaniose são variáveis e dependem da associação 

entre fatores intrínsecos do parasito e da resposta imunológica do hospedeiro (PEARSON; 

SOUZA, 1996).  

 A LV é considerada uma doença espectral, conhecida como calazar, esplenomegalia 

tropical, febre dundun, dentre outras, cujas apresentações clínicas variam de formas 

assintomáticas, na qual o indivíduo não apresenta evidências de manifestações clínicas, até o 

quadro clássico da doença que é caracterizado pela presença de febre, anemia, 

hepatoesplenomegalia, manifestações hemorrágicas, além de linfadenomegalia, perda de peso, 

taquicardia e, menos frequentemente, tosse seca e diarréia. Os sinais e sintomas de 

desnutrição se desenvolvem com a progressão da doença, incluindo edema periférico, queda 

de cabelos e alterações de pele e das unhas (BADARÓ et al., 1986). A LV é uma doença 

sistêmica muito grave, com migração dos parasitos para o fígado, baço, medula óssea e tecido 

linfóide do intestino, podendo levar o hospedeiro à morte (HANDMAN, 2000). 

Podem ser observados em humanos, porém em menor frequência, glomerulonefrites 

e lesões tubulointersticiais, provavelmente como uma expressão de doença por 

imunocomplexos, ocorrendo também na malária e esquistossomose. Na maioria dos casos, 

apresenta uma glomerulonefrite proliferativa e nefrite intersticial e, em decorrência das lesões 

renais, ocorrem distúrbios de sua função, podendo ser observado albuminúria e hematúria 

(PRASAD; SEM; GANGULY, 1991). 

Nos cães a doença apresenta um amplo espectro de formas clínicas, tendo uma 

evolução lenta e início insidioso (BLAVIER et al., 2001; BRASIL, 2006; FEITOSA et al., 
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2000) e deve ser investigada quando estiverem presentes alguns dos seguintes sinais clínicos: 

alopecia, úlcera cutânea, perda de peso, esplenomegalia, linfoadenomegalia e onicogrifose, 

nódulos de ulcerações (mais frequentes nos bordos das orelhas), hemorragias intestinais, 

paralisia de membros posteriores, ceratite com cegueira e caquexia. 

 

 

1.10 Diagnóstico 

 

 

Diferentes técnicas podem ser utilizadas para o diagnóstico de LV. O diagnóstico é 

rotineiramente realizado com base em parâmetros clínicos e epidemiológicos. Entretanto um 

diagnóstico definitivo requer a demonstração do parasito através de métodos parasitológicos. 

O diagnóstico clínico é bastante complexo, pois a doença no homem pode apresentar sinais e 

sintomas que são comuns a outras patologias presentes na área onde incide LV como, por 

exemplo, esquistossomose, tuberculose miliar, febre tifóide, malária e forma aguda da doença 

de chagas, brucelose, mononucleose, hepatite, histoplasmose, sarcoidose, leucemia, 

toxoplasmose, infecções intestinais (GONTIJO; MELO, 2004; SINGH; SIVAKUMAR, 

2003). Por este motivo, os exames laboratoriais possuem um importante papel no auxílio do 

diagnóstico da LV. 

 

 

1.10.1 Diagnóstico laboratorial  

 

 

O diagnóstico laboratorial da LV é dado pela demonstração das formas amastigotas. 

Esta pesquisa pode ser feita em material de medula óssea, pele, fígado, baço e linfonodo 

(ARTAN et al., 2006). Devido à carência de profissionais para a realização do diagnóstico de 

LV, muitos casos são notificados meramente por critérios clínicos e epidemiológicos 

(BRASIL, 2006). 

Os exames complementares de indivíduos com LV evidenciam anemia, geralmente 

pouco expressiva, com hemoglobina acima de 9g/dl, hiperglobulinemia, trombocitopenia, 

leucopenia e inversão da albumina/globulina. As alterações bioquímicas podem estar 
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presentes e incluem elevação dos níveis das aminotransferases, das bilirrubinas e aumento 

discreto dos níveis de uréia e creatinina (BRASIL, 2006).  

 

 

1.10.2 Diagnóstico imunológico e parasitológico 

 

 

  No Brasil, os exames imunológicos utilizados, são a imunofluorescência indireta 

(RIFI), os ensaios imunoenzimáticos. O resultado da RIFI é expresso em diluições, sendo 

considerados soros positivos a fluorescência do parasito na diluição 1:80. Nos títulos iguais a 

1:40, recomenda-se solicitação de uma nova amostra em 30 dias. A Intradermorreação de 

Montenegro (IDR) é sempre negativa durante a progressão da doença e, não deve ser utilizada 

para o diagnóstico. Este exame torna-se positivo após a cura clínica na maioria dos pacientes 

em um período de seis meses a três anos após o término do tratamento (BRASIL, 2006). 

O diagnóstico parasitológico mais importante é a punção aspirativa esplênica, 

método de maior sensibilidade (90-95%) para demonstração do parasita, seguida pelo 

aspirado de medula óssea, biópsia hepática e aspiração de linfonodos. Devido o procedimento 

ser mais seguro, recomenda-se a punção aspirativa da medula óssea. O material aspirado 

deverá ser examinado através da pesquisa direta, na qual é depositada uma gota do aspirado 

em uma das extremidades da lâmina para visualização das formas amastigotas do parasita, ou 

poderá ser tentado isolamento em meio de cultura (in vitro, isolamento em animais 

susceptíveis, in vivo) (BRASIL, 2006). 

 

 

1.10.3 Diagnóstico molecular 

 

 

Com o advento da biologia molecular várias metodologias têm sido desenvolvidas 

(SUNDAR; RAI, 2002). A hibridização de DNA, por exemplo, apresenta alta sensibilidade 

(LOPEZ et al., 1988). Porém, o processo de hibridização é um pouco complexo, limitando o 

seu uso na rotina de diagnóstico (SUNDAR; RAI, 2002). 

A PCR (reação em cadeia da polimerase) tem sido extensivamente utilizada, sendo 

considerada uma ótima ferramenta no diagnóstico molecular da LV, através da pesquisa do 
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DNA do parasita em materiais diversos (CORTES et al., 2004; FISSORE et al., 2004; 

MICHALSKY et al., 2011).  

Alta sensibilidade e especificidade, capacidade de detectar e identificar o protozoário 

envolvido, além de poder ser aplicada diretamente em amostras clínicas, produzindo um 

resultado confiável dentro de poucas horas, são vantagens irrefutáveis da PCR em relação aos 

métodos de diagnóstico tradicionais (IKONOMOPOULOS et al., 2003). 

Além de estudos clínicos, a PCR tem sido uma ferramenta importante em estudos 

epidemiológicos, na tentativa de incriminar animais silvestres e domésticos como hospedeiros 

ou reservatórios da doença, além de detectar a presença do parasito em insetos 

(MICHALSKY et al., 2011).  

Recentemente, a PCR apresentou um expressivo avanço em sua tecnologia, que é a 

PCR quantitativa em tempo real (qPCR). Esta é capaz de promover a quantificação acurada e 

o monitoramento, em tempo real, do produto amplificado. A qPCR, vêm sendo utilizada por 

diversos autores, em amostras provenientes de cães e de humanos, possibilitando a realização 

de estudos relacionados à carga parasitária, interação hospedeiro-parasito e monitoramento da 

terapia (FRANCINO et al., 2006; MORTARINO et al., 2004;). 

 

 

1.11 Tratamento 

 

 

No Brasil, os compostos antimoniais, foram utilizados pela primeira vez no 

tratamento da leishmaniose tegumentar em 1913 por Gaspar Vianna. Dois anos após, a droga 

só foi utilizada no tratamento da LV, na Itália. Os derivados pentavalentes foram introduzidos 

na década de 40 e, desde então, têm sido considerados drogas de primeira escolha no 

tratamento desta zoonose (BRASIL, 2006). Estes antimoniais existem no mercado sob duas 

formas: antimoniato de N-metilglucamina - Glucantime® e o stibogluconato de sódio – 

Pentostan®. Estas drogas são tóxicas, nem sempre efetivas e na LV são usadas em esquemas 

prolongados (GONTIJO; MELO, 2004). A limitação de escolhas terapêuticas para as 

leishmanioses é o principal fator que a incluem no rol das chamadas doenças negligenciadas 

pela OMS. 

 No Brasil, a droga de eleição para o tratamento da LV é o Glucantime, 

permanecendo como tratamento inicial de escolha (BERMAN, 1997). Além dos antimoniais, 
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outras drogas estão sendo empregadas no tratamento das leishmanioses, entre as quais se 

destacam a pentamidina, anfotericina B, miltefosine e a paromomicina (RATH et al., 2003). 

A anfotericina B, no Brasil, vem sendo utilizada como tratamento alternativo da LV, 

sendo comercializada em frascos de 50mg. Em função de sua baixa solubilidade, a mesma 

deve ser reconstituída em 10mL de água destilada no momento do uso e na administração, a 

solução deverá ser diluída em soro glicosado a 5% na proporção de 1mg para 10mL. Devido 

ao risco de precipitação, a anfotericina B não deve ser misturada a outros medicamentos ou 

soluções que contenham eletrólitos. O efeito colateral deste medicamento é enorme, podendo-

se destacar: cefaléia, febre, calafrios, astenia, vômitos, hipotensão, alterações pulmonares e 

complicações renais (BRASIL, 2006). 

A pentamidina tem sido mais utilizada na Europa e África, como droga alternativa no 

tratamento da LV. Apesar de ser altamente tóxica, é bastante útil em casos de pacientes que 

não responderam aos antimoniais ou que sejam hipersensíveis ao antimônio (RATH et al., 

2003). No Brasil, esta droga é comercializada em ampolas contendo 300mg/sal. Em pacientes 

com LV a dose administrada é de 4 mg/Kg/dia em dias alternados no total de 15 doses, não 

devendo ultrapassar a 2g como dose total (BRASIL, 2006). 

O alto índice de resistência aos antimoniais tem se tornado um problema na Índia e 

no Sudão, principalmente pelo abandono do tratamento. Diante deste fato, a OMS direcionou 

esforços para pesquisa de novas drogas e novas formulações para as drogas que já vinham 

sendo utilizadas (GENARO, 2005). Como resultado deste estudo, foi disponibilizado uma 

nova droga de uso oral conhecida como miltefosine. Esta droga apresentou 95% de cura 

efetiva em estudo do calazar indiano (GONTIJO;MELO, 2004). 

A paromomicina tem sido usada sozinha ou em combinação com antimônio 

pentavalente para o tratamento da LV. Sua superioridade em combinação com o Sb5+ 

comparado com Sb5+ sozinho foi claramente demonstrada em vários estudos na Índia (JHA et 

al., 1998). Em estudo realizado no Sudão (SEAMAN et al., 1993), também demonstrou que a 

combinação com o antimônio pentavalente foi possível para reduzir a duração do tratamento 

de 30 dias para 20 e 17 dias respectivamente, com superior eficácia e redução da mortalidade 

(SUNDAR;CHATTERJEE, 2006).  

Os critérios de cura de pacientes com LV são essencialmente clínicos, podendo ser 

observado com o passar das semanas, o desaparecimento da febre, redução da 

hepatoesplenomegalia e melhora dos parâmetros hematológicos. O seguimento do paciente 
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tratado deve ser feito aos 3, 6 e 12 meses após o tratamento e na última avaliação se 

permanecer estável, o paciente é considerado curado (BRASIL, 2006).  

Em 2007, foi realizado o I Fórum de discussão sobre leishmaniose visceral canina 

(LVC) em Brasília, DF. Foram avaliados vários pontos relacionados à infecção com o 

objetivo de analisar as evidências sobre o tratamento da LVC e o risco que animais 

submetidos ao tratamento poderiam trazer à saúde humana. Como resultado foi elaborado a 

Portaria Interministerial nº1.426 de 11/07/2008, que proíbe o tratamento da LVC com 

medicamentos para humanos ou produtos não registrados no Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento. No entanto, esta proibição gerou algumas contestações, sendo 

então sugerido um novo fórum realizado também na cidade de Brasília/DF no mês de outubro 

de 2009.  Neste encontro foram identificadas quatro consequências previstas para o 

tratamento canino: contribuição para disseminação da enfermidade que resulta na morte de 

6,7% podendo chegar a 17% dos humanos acometidos no Brasil, índice que pode aumentar 

ainda mais em pacientes imunodeprimidos; manutenção de cães como reservatório do 

parasito, representando riscos para a população canina e humana; desenvolvimento da 

resistência de parasitos as poucas drogas disponíveis para o tratamento da LVH; e dificuldade 

de implantar medidas de saúde pública aumentando a resistência da população à eutanásia dos 

animais que continuarão como reservatórios para infecção do vetor. Por esta razão foi 

recomendada a manutenção da proibição do tratamento da LVC (BRASIL, 2009). 

 

 

1.12 Medidas de Controle 

 

 

Apesar do amplo conhecimento sobre os elementos da cadeia do ciclo de transmissão 

desta enfermidade, as estratégias de controle estão sendo pouco efetivas (COSTA; VIEIRA, 

2001) e centradas no diagnóstico e tratamento precoce dos casos, redução da população de 

flebotomíneos, eliminação dos reservatórios e atividades de educação em saúde (BRASIL, 

2006).   

Há poucos anos sugeriu-se que há uma necessidade de uma aproximação entre os 

investigadores e os trabalhadores de saúde pública, a fim de revisar as estratégias atuais de 

controle e definir os procedimentos capazes de avaliar seu impacto (COSTA; VIEIRA, 2001). 

Diversas iniciativas foram desenvolvidas, incluindo a implementação de laboratórios de 
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pesquisa que prestam serviços de referência ao Ministério da Saúde. Recentemente, a partir do 

final dos anos 90, as atividades do Programa de Controle da Leishmaniose Visceral (PCLV) 

foram descentralizadas e agora estão sobre responsabilidade dos municípios, com supervisão 

dos estados. Entretanto, após esta descentralização, o desempenho das equipes locais deve ser 

monitorado de forma central, que necessita não somente avaliar, mas também suportar as 

atividades desenvolvidas. Isto é importante para melhoria do PCLV e desse modo seus 

impactos poderiam ser melhor avaliados (DANTAS-TORRES; BRANDÃO-FILHO, 2006a).  

De acordo com Shaw (2007), o sucesso na eficácia das estratégias de controle será 

obtido quando se entender melhor a diversidade genética da Leishmania spp. e dos 

reservatórios envolvidos no ciclo zoonótico de cada espécie. 
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2 JUSTIFICATIVA  

 

 

A leishmaniose visceral é uma zoonose de grande impacto na saúde pública. Em 

Pernambuco, incide em praticamente todo o estado. Os municípios da região Agreste e Sertão 

são os que mais notificam casos de leishmaniose visceral. O município de Passira, localizado 

na região Agreste de Pernambuco, apresentou casos autócnes da doença, no período de 2000 a 

2007, além de ter uma elevada abundância de flebotomíneos, especialmente de Lutzomyia 

longipalpis, e alta incidência de infecção canina, constituindo-se assim uma excelente área de 

estudo. Adicionalmente, em diversas localidades rurais do município a precariedade nas 

condições sanitárias, associadas às altas densidades de flebotomíneos e a presença de animais 

domésticos em ambientes peridomiciliares vem proporcionando ótimas condições para o 

estabelecimento e manutenção do ciclo de transmissão da doença. 

Neste sentido, a determinação da sazonalidade e da taxa de infecção natural de 

flebotomíneos possibilitará uma importante contribuição para ampliar os conhecimentos sobre 

a epidemiologia desta zoonose na região e, assim, colaborar para a definição de melhores 

estratégias de controle, além de indicar o período em que poderá haver maior risco de 

transmissão, visto que a LV apresenta constante mudança no seu perfil epidemiológico. 

Concomitantemente, poderá contribuir para melhor compreensão sobre a manutenção desta 

endemia na região Nordeste, na qual a LV apresenta sua maior incidência no país e constitui 

um dos mais importantes problemas de saúde pública. 
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3 PERGUNTA CONDUTORA  

 

 

A determinação da distribuição sazonal e da infecção natural por Leishmania spp. da 

fauna de flebotomíneos poderão contribuir para o entendimento da manutenção do ciclo 

zoonótico da leishmaniose visceral no município de Passira, Agreste de Pernambuco? 
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4 OBJETIVOS 

 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

 

Descrever o comportamento da fauna de flebotomíneos, com ênfase em Lutzomyia 

longipalpis, em área endêmica para leishmaniose visceral no município de Passira, Agreste de 

Pernambuco. 

 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 

a) Identificar as espécies de flebotomíneos presentes nas áreas de ocorrência de casos de 

LV; 

b) Caracterizar a sazonalidade da fauna de flebotomíneos, especialmente de Lutzomyia 

longipalpis, considerando os fatores abióticos (temperatura, humidade e 

pluviosidade); 

c) Verificar a infecção natural por Leishmania spp. em flebotomíneos e em animais 

(Galea spixii e Rattus rattus) utilizados como isca animal. 
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5 METODOLOGIA 

 

 

5.1 Desenho do estudo 

 

 

Estudo observacional do tipo descritivo como forma de avaliar a sazonalidade e a 

infecção natural de flebotomíneos por Leishmania spp. no município Passira, localizado na 

região agreste de Pernambuco. 

 

 

5.2 Área de estudo 
 
 

O estudo foi desenvolvido no município de Passira, Agreste Sententrional do estado 

de Pernambuco (Figura 3). O município é formado pelos distritos sede e Bengalas e, pelos 

povoados de Pedra Tapada, Poço do Pau, Sítio Borba, Varjada, Varjada de Cima, Candiais, 

Vertente Seca, Cutias, Ribeiro do Mel, Apara, Vertente Seca II, Tamanduá e Avencas; possui 

480 Km2 e está localizado nas coordenadas geográficas 07°59’42’’S; 35°34’50 W, a uma 

altitude de 176 m. Limita-se ao Norte com Salgadinho e Limoeiro, ao Sul com Gravatá, 

Pombos e Bezerros, ao Leste com Feira Nova e Glória de Goitá e a Oeste com Cumaru 

(AGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO, 

2009).  

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Localização do município de Passira, Pernambuco. 
Fonte: IBGE (2009) 

 
 

O clima é tropical semi-árido com períodos de chuvas concentrados nos meses de 

abril a julho. A temperatura média anual é 24ºC e o índice pluviométrico anual é de 720,7 

Passira
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mm. A vegetação nativa é formada pela caatinga hipoxerófila e por florestas subcaducifólia e 

caducifólia (AGÊNCIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE 

PERNAMBUCO, 2009). 

A taxa de urbanização é de 46,93% e a densidade demográfica é de 84,64 hab/Km2. 

A população estimada é de 29.131 habitantes (IBGE, 2009). A agricultura é composta 

predominantemente por coco-da-baía, fava, feijão, milho e tomate (AGÊNCIA ESTADUAL 

DE PLANEJAMENTO E PESQUISAS DE PERNAMBUCO, 2010).  

 

 

5.3 Fluxograma de trabalho 

 

Esquematização das capturas de flebotomíneos com armadilhas CDC, Shannon e 

Disney modificada e análise das amostras de flebotomíneos e roedores (Figura 4): 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4- Esquematização das capturas de flebotomíneos e análise das amostras de flebotomíneos e roedores 

Fonte: Costa (2011) 

Captura manual com 
capturador de Castro + 
Armadilha de Shannon 

Armadilha Disney 
Modificada com isca 
animal (Galea spixii e 

Rattus rattus) 

Dissecção  
de  

Flebotomíneos 

Diagnóstico 
molecular 

Diagnóstico  
parasitológico:  

cultura 
 e pesquisa direta 

Diagnóstico 
 molecular 

Captura  
de 

 Flebotomíneos 

Eutanásia

Armadilha 
CDC 



COSTA, P. L.                                                                            Comportamento da fauna de flebotomíneos...     38 
 

 
 

5.4 Flebotomíneos 

 

 

5.4.1 Captura de flebotomíneos 

 

 

Foram selecionadas 04 áreas para realização deste estudo: Apara, Poço do Pau, Sítio 

Borba e Varjada de Cima, a partir do seguinte critério: presença de cães e/ou animais de 

produção nos quintais e história de ocorrência de casos humano ou canino da doença (Figura 

5).  

As coletas de flebotomíneos foram realizadas no período de agosto/2009 a 

agosto/2010 com armadilhas luminosas do tipo CDC, semanalmente, quatro noites 

consecutivas ao mês, das 17:00 horas às 6:00 horas, totalizando 15 armadilhas CDC, com 624 

horas de captura. Cada armadilha foi posicionada 1½ metro do nível do chão, sendo instaladas 

em diferentes ecótopos (Figua 5 e 6).  

 

 Ecótopo 1 (E1): galinheiro, em todas as localidades  

 Ecótopo 2 (E2): estábulo, em Varjada de Cima 

 Ecótopo 3 (E3): curral, em Apara, Poço do Pau e Varjada de Cima  

 Ecótopo 4 (E4): alpendre, em Poço do Pau 

 Ecótopo 5 (E5): chiqueiro, em Apara, Sítio Borba e Varjada de Cima 

 Ecótopo 6 (E6): plantação (cerca de aveloz), em Apara 

 Ecótopo 7 (E7): intradomicílio, em Apara e Poço do Pau 

 

Foram realizadas capturas manuais com auxílio de capturador de Castro, utilizando 

armadilha de Shannon (Figura 7), e, capturas com armadilha Disney modificada com isca 

animal (dois Galea spixii e um Rattus rattus) (Figura 8). Esta última foi posicionada próxima 

ao ecótopo E1. 

Os flebótomos foram identificados de acordo com a classificação proposta por 

Young;Duncan (1994) em laboratório montado no ponto de apoio na área de estudo. 

Exemplares foram dissecados para a busca de infecção natural e tentativa de isolamento do 

parasito. Adicionalmente, foram formados pools com 5 ou 10 espécimes para extração e 

detecção de DNA do parasito através do teste de PCR. Os espécimes separados para PCR 
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foram acondicionados em tubos do tipo propileno com capacidade de 1,5ml e encaminhados 

ao Laboratório de Imunoparasitologia do Centro de Pesquisas Aggeu 

Magalhães,CPqAM/Fiocruz. 
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Figura 5 - Mapa dos pontos de coleta de flebotomíneos por localidade e ecótopo. Fonte: Silva e Matoso (2011).

Legenda:   

      galinheiro   curral 

estábulo       chiqueiro 
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Figura 6- Distribuição dos ecótopos onde eram instaladas armadilhas tipo CDC, em Passira, PE.  
Fonte: Costa (2010a) 

Legenda: E1 – galinheiro; E2 – estábulo; E3 – curral; E4 – alpendre; E5 – chiqueiro; E6 – cerca de aveloz; E7 – 
intradomicílio 
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Figura 7 - 1. Armadilha de Shannon; 2. Captura manual com capturador de Castro 

Fonte: Costa (2010b) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 - Armadilha Disney modificada com isca animal (Galea spixii e Rattus rattus) 
Fonte: Costa (2010c) 

 

 

1 2 
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5.4.2 Dissecção de flebotomíneos  

 

 

Fêmeas de flebotomíneos foram dissecadas de acordo com metodologia previamente 

descrita (LAINSON, 1997). De forma breve, cada fêmea foi dissecada numa pequena gota de 

solução salina estéril, tratada com antibiótico (200 UI de penicilina e 2,0 mg/ml de 

estreptomicina). Depois de separado, o tubo digestivo foi examinado entre lâmina e lamínula 

sob microscopia óptica, aumento de 400x, para verificar a presença de formas flageladas de 

Leishmania spp. A cabeça e os últimos três segmentos do abdômen das fêmeas dissecadas 

foram preservados para posterior identificação da espécie. 

 

 

5.5 Dados meteorológicos 

 

 

Os dados climáticos sobre temperatura, umidade relativa e índice pluviométrico, 

referentes ao período de estudo, foram obtidos junto ao Instituto de Tecnologia de 

Pernambuco (ITEP). 

 

 

5.6 Abordagem molecular em flebotomíneos 

 

 

5.6.1 Extração e purificação de DNA dos exemplares de flebotomíneos 

 

 

Para extração do DNA de flebotomíneos utilizou-se o Illustra tissue & cells genomic 

Prep Mini Spin kit (GE Healthcare)®, com algumas modificações. Inicialmente, foi realizada 

criteriosa maceração da amostra, com adição de 1 ml de PBS e centrifugação em 12.000xg 

durante 2 minutos. Após centrifugação, o sobrenadante foi desprezado. Foi adicionado ao 

sedimento 100μl de Lysis solution 1 e ressuspendido através da homogeneização por vortex 

durante 15 segundos e adicionado 10μl de proteinase K e homogeneizado em vortex durante 

15 segundos. O lisado foi incubado a 56ºC durante 1 hora, seguida de outra incubação a 70ºC 
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durante 10 minutos. Após centrifugação a 6.000 xg por 10 minutos, o sobrenadante foi 

transferido para um novo eppendorf e adicionado 200μl etanol a 100% gelado. O sedimento 

foi mantido a -20ºC por 18 horas, em seguida foi centrifugado a 6.500xg por 5 minutos. O 

sobrenadante foi desprezado e o sedimento, seco em temperatura ambiente. O pellet do DNA 

foi hidratado em 50μl de tampão TE (Tris-base 10mM, pH 8,0; Na2EDTA-H2O 1mM, pH 8), 

realizada a quantificação do DNA de todas as amostras e armazenado a -20ºC até o uso. A 

concentração de DNA de cada amostra foi quantificada através de espectofotômetro 

(Ultrospec 3000, Pharmacia Biotec®), para avaliação do grau de pureza do DNA genômico. 

 

 

5.6.2 Amplificação do DNA do cinetoplasto de Leishmania por PCR 

 

 

O DNA extraído foi amplificado para o complexo donovani (Leishmania infantum 

chagasi e Leishmania donovani) utilizando-se os primers Linf1 23F 5’-

TCCCAAACTTTTCTGGTCCT-3’ e Linf1 154R  5’-TTACACCAACCCCCAGTTTC-3’ 

que amplificam um fragmento de 132 pares de base da região do minicírculo do DNA do 

cinetoplasto (kDNA). O volume total da reação foi de 25μl, sendo composto por Tris-HCl 10 

mM, KCl 50 mM, , pH 8.3, MgCl2 1.5 mM, gelatina 0,1mg/mL, 0.2 mM de cada dNTP, 05 

pmoles de cada primer e 2.5 U de Taq DNA polimerase. A essa mistura são adicionados 2µL 

da amostra de DNA. A amplificação do DNA foi realizada em termociclador Mastercycler 

Gradient®. A reação foi efetuada em 35 ciclos 94 oC (30s), 67 oC (1 min), 72 oC (30s) 

precedidos de uma desnaturação inicial de 5 minutos a 94ºC. O protocolo seguiu metodologia 

previamente descrita por Paiva-Cavalcanti et al. (2009) com modificações. Foram utilizados 

controles positivos de Leishmania infantum extraídos de cepa de referência 

(MHOM/BR/1974/PP75).  

Foram utilizados dez microlitros dos produtos amplificados para análise através de 

eletroforese em gel de agarose a 1,5% para o alvo de 132 pb corado com brometo de etídeo, 

marcador de peso molecular DNA Ladder 100 pb (Invitrogen). Os produtos da amplificação 

foram visualizados em transiluminador de luz ultravioleta e fotografados com um sistema de 

documentação (Gel Logic 100 Imagem System Kodak®). 

 A taxa de infecção natural foi expressa como taxa mínima de infecção (TMI), 

calculada dividindo-se o número de grupos positivos pelo número total de espécimens 
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testados x 100 (PAIVA et al., 2006). 

 

 

5.7 Isca animal  

 

 

Três animais (dois Galea spixii e um Rattus rattus) provenientes da colônia de 

roedores do CPqAM/FIOCRUZ foram utilizados como isca animal em armadilha Disney 

modificada. Estas eram expostas próximas aos ecótopos por um período de quatro dias 

consecutivos. Vale salientar, que os animais além de estarem bem acondicionados, possuíam 

água e ração suficiente para todo o período. Todos os dias as armadilhas eram abertas para 

verificar a presença de flebotomíneos em seu interior e também para reposição de água e 

ração. 

Após utilização na captura de flebotomíneos, os animais retirados das armadilhas 

foram colocados em caixa de plástico com tampa de metal (Figura 9), com dimensões 250 

cm2 de espaço para o animal e 18 cm de altura, e transportados para o Biotério NBA3 (Nível 

de Biossegurança Animal 3) do CPqAM  e acondicionados em estante ventilada (Figura 10), 

sendo então observados por período de seis meses. Após este período esses animais foram 

eutanasiados. 
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Figura 9 - Caixa de plástico com tampa de metal para acondicionamento de animais 
Fonte: Costa (2011a) 

 
 
 

           

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 - Estante ventilada para acondicionamento dos animais 
Fonte: Costa (2011b) 
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5.8 Eutanásia dos animais 

 

 

A eutanásia dos animais foi realizada utilizando-se câmara de CO2 (Figura 11). 
 De 

cada animal eutanasiado foi coletado fragmento de baço para inóculo em meio de cultivo 

NNN modificado (Difco 45) e preparo de lâminas de “imprint” de baço e pele e, esfregaço 

sanguíneo de fígado para pesquisa direta. As lâminas, após secagem, foram coradas com 

Giemsa 2% para posterior exame em microcópio óptico. Foram também coletados fragmentos 

de pele (orelha direita), baço e fígado.  As biópsias foram armazenadas em nitrogênio líquido 

para análise molecular. Todo o procedimento de eutanásia foi realizado dentro das normas 

(International Organization for Standardization – IS0/15189) de segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

   Figura 11 - Câmara de CO2 para eutanásia de animais 
    Fonte: Costa (2011c) 

 

 

5.9 Diagnóstico 

 

 

5.9.1 Diagnóstico parasitológico: cultura e pesquisa direta 

 

As lâminas de esfregaço de sangue de fígado, e, lâminas de imprint de pele e baço 

foram confeccionadas do material obtido durante a eutanásia dos roedores e  examinadas em 
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microscópio óptico com objetiva de 100x para pesquisa de formas amastigotas de Leishmania 

(BRASIL, 2007). Na tentativa de isolamento in vitro de Leishmania spp. fragmento de baço 

dos animais foram imerso em solução salina e, em seguida, imerso  em solução contendo 

antibióticos a 1% de penicilina e estreptomicina.  

Posteriormente, o fragmento foi macerado em 1mL da mesma solução com 

antibióticos e inoculado em meio NNN modificado (WALTON; SHAW; LAINSON, 1977), 

para cultivo in vitro. As culturas foram observadas por 21 dias, em intervalos de 3 a 5 dias 

para pesquisa de promastigotas. Após esse período, as culturas com resultado negativo foram 

desprezadas. 

 

 

5.9.2 Abordagem para o diagnóstico molecular da infecção por Leishmania spp. em roedores 

 

 

5.9.2.1 Extração e purificação de DNA de roedores 

 

 

A extração de DNA de fragmentos de pele (orelha direita, baço e fígado) dos 

roedores foi realizada com o Illustra GenomicPrep CellsTM and Tissue DNA Isolation Kit (GE 

Healthcare, Buckinghamshire, UK), seguindo as instruções do fabricante. Para cada extração 

foi utilizado aproximadamente 20 mg. 

Após precipitação do DNA genômico purificado, o “pellet” foi ressuspendido em 

100 μL de TE (Tris 10 mM, EDTA 1 mM, pH 8,0) e estocado a -20ºC. Dois μL foram usados 

na PCR. 

As amostras foram quantificadas utilizando o equipamento descrito no item 5.7.1.  

 

 

5.9.2.2 Amplificação do DNA do cinetoplasto de Leishmania por PCR 

 

 

A detecção de DNA foi realizada através do método de PCR, utilizando-se como 

alvo a região do minicírculo do kDNA com primers específicos para o complexo donovani, de 

acordo com Paiva-Cavalcanti et al. (2009), os quais amplificam um fragmento de 132 pb. Os 
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produtos amplificados foram estocados a 4°C até a sua análise, realizada em eletroforese em 

gel de agarose conforme descrito no subitem 5.7.2. 

 

 

5.10 Análise estatística 

 

 

A análise e o processamento estatístico dos dados foram realizados com o auxílio do 

programa Software R para o cálculo dos percentuais, Excel Microsoft® para a construção de 

gráficos e tabelas, os Testes de Qui-quadrado de Pearson e Exato de Fisher para as análises 

estatísticas. 
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6 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

 

Este estudo possui licença da Comissão de Ética para uso de animais (CEUA) da 

FIOCRUZ, segundo protocolo intitulado: Eco-epidemiologia das leishmanioses na Zona da 

Mata Norte de Pernambuco, Brasil: incriminação de hospedeiros reservatórios, vetores e 

caracterização do padrão de transmissão (Anexos A e B), e, autorização para atividades com 

finalidade científica (Anexo C) emitida pelo IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis).  
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7 RESULTADOS  

 

 

7.1 Captura de flebotomíneos 

 

 

Durante o período de agosto de 2009 a agosto de 2010 foram capturados quatro 

espécies de flebotomíneos: Lutzomyia longipalpis, Lutzomyia evandroi, Lutzomyia lenti e 

Lutzomyia sallesi (Tabela 1). As capturas ocorreram em ambientes de domicílio 

correspondente ao peridomicílio e intradomicílio. Foram identificados 24.226 exemplares, 

sendo a espécie L. longipalpis, vetora da leishmaniose visceral, a mais abundante, no 

ambiente peridomiciliar, apresetando significância quando comparada com as outras espécies 

(p<0,0001). A porcentagem de machos capturados desta espécie 15.856 (98,30%) foi maior 

que a das fêmeas 7.860 (97,07%). A análise estatística comparando machos de fêmeas desta 

espécie apresentou significância (p<0,0001). Foram dissecados um total de 181 exemplares, 

contudo não foi observado a presença de formas flageladas de Leishmania spp. 

 

Tabela 1- Distribuição das espécies de flebotomíneos coletadas com armadilha CDC no município de Passira, 
entre agosto/2009 e agosto/2010. 

 
                    Sexo Localização Dissecados 

Espécie Total ♂ % ♀ % Intra % Peri % Pos Neg % 

L. longipalpis 23.716 15.856 98 7.860 97 34 83 23.682 98 - 153 85 

L. evandroi 392 219 1,4 173 2,13 6 14,63 386 1,6 - 20 11,04

L. lenti 95 48 0,3 47 0,6 1 2,43 94 0,4 - 8 4,41 

L. sallesi 23 6 0,04 17 0,2 - - 23 0,01 - - - 

Total 24.226 16.129 100 8.097 100 41 100 24.185 100 - 181 100 

Sexo (P<0,0001) pearson; Localização (p<0,0001) fisher 

 

Com relação aos flebotomíneos capturados em Armadilha de Shannon com auxílio 

de capturador de Castro, foram coletadas quatro espécies: L. longipalpis, L. lenti e L. sallesi, 

sendo a primeira em maior abundância. De todos os exemplares capturados, foram dissecados 

30 espécimens, entretanto em nenhum foi observado formas flageladas de Leishmania spp 

(Tabela 2). Ademais, de todas as fêmeas coletadas, 10 estavam engurgitadas. 
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Tabela 2- Total das espécies capturadas em Armadilha de Shannon utilizando capturador de Castro, no período 
de estudo em Passira, Pernambuco. 

 
  Armadilha Shannon  

Espécies Macho Fêmea   Dissecados Total 

Lutzomyia longipalpis 258 85 30 373 

Lutzomyia evandroi - - - - 

Lutzomtia lenti - 01 - 01 

Lutzomyia sallesi - 01 - 01 

Total 258 87 30 375 

 

A presença de animais de produção nos quintais foi frequente, sendo importante 

ressaltar que esses animais, principalmente galinhas, são abrigados em locais com precárias 

condições sanitárias. De acordo com o observado, entre os sete ecótopos trabalhados (E1-E7), 

o ecótopo E1 correspondente ao galinheiro foi o que mais atraiu os flebotomíneos, 

principalmente a espécie L. longipalpis, seguidos do curral - boi (E3) e alpendre – cão (E4) 

(Gráfico 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 1- Percentual de flebotomíneos capturados em diferentes ecótopos com armadilha CDC, entre agosto de 
2009 e agosto de 2010, no município de Passira, Pernambuco. 

Fonte: Costa (2010) 
 
 

No que diz respeito à captura de flebotomíneos com armadilha de Disney 

modificada, utilizando como isca animal os roedores Galea spixxi e Rattus rattus, foram 
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coletadas 228 exemplares de L. longipalpis, sendo 96 machos e 132 fêmeas. Destas, 23 

encontravam-se engurgitadas. A outra espécie capturada foi Lutzomyia sallesi, totalizando 05 

fêmeas, todas engurgitadas.   

Das quatro localidades que foram instaladas armadilhas para coleta de 

flebotomíneos, Poço do Pau foi o local que obteve maior concentração da espécie L. 

longipalpis (Tabela 3). Pode-se observar diferenças estatísticas entre as regiões quanto a 

concentração desta espécie, sendo a região de Apara significativa quando comparada com 

todas as regiões (p<0,05) e Poço do Pau com significância estatística quando comparado com 

Apara (p<0,05) e Sítio Borba (p=0,0538). 

 

Tabela 3- Concentração de espécimes de Lutzomyia longipalpis capturados por localidade, em Passira, 
Pernambuco. 

 

Espécies Apara Poço do Pau Sítio Borba Varjada de Cima 

 Macho Fêmea Macho Fêmea Macho Fêmea Macho Fêmea 

L. longipalpis 6360 2111 9252 5630 4 3 251 112 
L. evandroi 56 67 148 103 1 3 10 2 
L. lenti 24 32 19 14 - - 1 1 
L. sallesi 1 7 4 10 - - - - 

Total 6441 2217 9423 5757 5 6 262 115 
Geral P < 0,0001;     1 x 2 (Apara x Poço do Pau), 1 x 3 (Apara x Sítio Borba), 1 x 4 (Apara x Varjada de 
Cima) (p < 0,05); 2 x 3 (Poço do Pau x Sítio Borba) (p=0,0538); 2 x 4 (Poço do Pau x Varjada de Cima) 
(p=0,0644); 3 x 4 (Sítio Borba x Varjada de Cima) (p=0,7493). 

 

 

Para se verificar a flutuação populacional de flebotomíneos, foram utilizados os 

valores percentuais de temperatura ambiente, de umidade relativa do ar e de precipitação 

pluviométrica, os quais foram analisados com os dados de abundância mensal dos 

flebotomíneos. Observou-se no mês de fevereiro o maior índice de temperatura, enquanto que 

o mês de junho apresentou índices maiores de umidade e pluviosidade (Gráfico 2). 
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Gráfico 2- Percentual de flebotomíneos capturados em armadilha CDC entre Agosto/2009 e Agosto/2010, e 
variação da temperatura, umidade e pluviosidade em Passira, Pernambuco, Brasil. 

Fonte: Costa (2010) 

 

7.2 PCR específica para o complexo Donovani (Leishmania infantum chagasi) de amostras de 

flebotomíneos 

 

 

Foram analisadas por PCR para detecção de L. infantum, 628 amostras de 

flebotomíneos, sendo 79 pools de 05 exemplares e 549 pools de 10 exemplares. Das amostras 

das quatro espécies analisadas, somente 01 amostra apresentou resultado positivo (p<0,0001), 

sendo este de Lutzomyia longipalpis (Figura 11).  
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Figura 12 - Eletroforese em gel de agarose a 1,5% corado pelo brometo de etídeo, mostrando produto de PCR de 
amostra de Lutzomyia longipalpis amplificado a partir de oligonucleotídeos iniciadores específicos para o 
complexo Donovani (Leishmania infantum chagasi). 
Nota: PM (DNA Ladder 100pb, Invitrogen) (2072, 1500, 600, 100pb), controle negativo (C-), controle positivo 
(C+ 1ng/µl), amostra de DNA de flebotomíneos (1). O produto de amplificação de 132 bp encontra-se indicado 
por seta.  

 

 

7.3 Diagnóstico parasitológico: cultura e pesquisa direta 

 

 

Foram realizados 08 inóculos em meio de cultivo NNN modificado de material de 

baço dos roedores, no entanto, nenhum isolamento foi obtido. 

Utilizando o método de pesquisa direta, na busca de formas amastigotas de 

Leishmania spp., foi observada presença de amastigotas em 25% (2/8) das lâminas de 

esfregaço de fígado (Galea spixii). Em lâminas de imprint oriundas de baço (Galea spixii), 

foram visualizadas amastigotas em 25% (2/8). Todos os animais positivos na pesquisa direta 

de Leishmania spp. foram confirmados através da técnica de PCR, para detecção de L. 

infantum.  

 

 

 

 

 

    PM      C-      C+      1 

132 bp 
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7.4 PCR específica para o complexo Donovani (Leishmania infantum chagasi) em amostras 

de roedores 

 

 

7.4.1 Amostras de baço, fígado, pele e lesão de Galea spixii e Rattus rattus  

 

 

A PCR descrita por Paiva-Cavalcanti et al. (2009), capaz de identificar infecções 

causadas por parasitos do complexo Donovani, foi positiva em 06/08 (75%) amostras de 

roedores, sendo 02 amostras de baço, 02 de fígado e 01 de pele de Galea spixii (Figura 12 e 

13) e 01 amostra de baço, 01 de fígado e 01 de pele de Rattus rattus (Figura 13).  

 

 

 

 

Figura 13 - Eletroforese em gel de agarose a 1,5% corado pelo brometo de etídeo, mostrando produtos de PCR 
de amostras de Galea spixii  amplificados a partir de oligonucleotídeos iniciadores específicos para o complexo 
Donovani (Leishmania infantum chagasi). 
Nota: PM (DNA Ladder 100pb, Invitrogen) (2072, 1500, 600, 100pb), controle negativo (C-), controle positivo 
(C++ 10ng/µl), controle positivo (C+ 1ng/µl), amostra de baço e fígado de Galea spixii (1 e 2), respectivamente. O 
produto de amplificação de 132 bp encontra-se indicado por seta.  
  

 
 
 
 

 PM    C-     C++   C+     1      2 

132 bp 
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Figura 14 - Eletroforese em gel de agarose a 1,5% corado pelo brometo de etídeo, mostrando produtos de PCR 
de amostras de Galea spixii e Rattus rattus amplificados a partir de oligonucleotídeos iniciadores específicos 
para o complexo Donovani (Leishmania infantum chagasi). 
Nota: PM (λ + Hind III) (23,1, 9,4, 6,6, 4,4, 2,3, 2,0 e 0,56 kb), controle negativo (C-), controle positivo (C++ 
10ng/µl), controle positivo (C+ 1ng/µl), amostra de pele (1 e 4), baço (3 e 5) e fígado (6) de Galea spixii, baço 
(2) e lesão (7) de Rattus rattus, respectivamente. O produto de amplificação de 132 bp encontra-se indicado por 
seta.  
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8 DISCUSSÃO 

 

 

8.1 Captura de flebotomíneos 

 

 
Nas Américas todas as formas de leishmaniose são zoonoses (LAINSON; SHAW, 

2005). Diversos grupos de pesquisa têm contribuído com estudos sobre vetores e hospedeiros 

reservatórios envolvidos nos ciclos enzoótico e zoonótico, com hipóteses que investigam e 

comprovam o papel dos diferentes vetores como transmissores e de animais domésticos e 

silvestres como reservatórios de Leishmania que causam a forma visceral. 

Nas últimas duas décadas a reemergência e urbanização da LV tem levado a doença 

a se tornar um grande problema de saúde pública no Brasil (LAINSON; RANGEL, 2005). 

Diversos fatores podem ser citados como contribuintes para a expansão e aumento do número 

de casos da doença. Segundo Sherlock (1996), na Bahia como em outras regiões do país a 

pobreza, a desnutrição, o grande número de cães infectados, além da alta densidade de 

flebotomíneos tanto no intradomicílio como no peridomicílio, estão associados com o grande 

número de animais domésticos, péssimas condições sanitárias e baixo nível sócio-econômico. 

Obrigatoriamente outros fatores devem estar envolvidos, em especial os fortes e decisivos 

componentes do potencial de transmissão advindos de fatores ligados ao vetor, tais como 

densidade vetorial e taxa de infecção parasitária, além da vulnerabilidade dos indivíduos 

suscetíveis ao desenvolvimento da doença. No município de Passira, estas características 

estão bem evidenciadas, favorecendo a manutenção do ciclo de transmissão da doença. 

Rápidas mudanças nas condições ambientais em diversas regiões tropicais causadas 

pela destruição do habitat associadas aos processos de desmatamento e urbanização têm 

grande influência na população vetorial e, por conseguinte na transmissão da doença. 

Os abrigos de animais domésticos construídos muito próximos das habitações 

humanas, a ausência de boas condições de higiene no peridomicílio e a localização deste ao 

lado de pequenos capões de mata são frequentemente observados nas áreas rurais em diversas 

regiões do Brasil (GOMES;NEVES, 1998; TEODORO, 1995). As localidades de Poço do 

Pau, Apara, Sítio Borba e Varjada de Cima, áreas de estudo deste trabalho, podem elucidar a 

existência destes fatores, que parecem favorecer a concentração de flebotomíneos. São fortes 

as evidências de que a presença de animais domésticos no peridomicílio atrai um grande 
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número de flebotomíneos, consequentemente, podem contribuir para o aumento do risco de 

transmissão de Leishmania spp. (BRAZIL, et al., 1991; FORATTINI, 1953; 1960; 1976).  

No estado de Pernambuco, a maior concentração dos casos de LV encontra-se nas 

regiões Agreste e Sertão, em áreas onde grande parte da população reside em áreas rurais, 

com precariedade nas condições de infra-estrutura. No município de Passira onde 

predominam a cultura de milho e feijão, metade da população reside em área rural. Segundo 

dados da Secretaria Municipal de Saúde (2010), foram registrados no período de 2002 a 2007, 

06 casos de LV humana e, entre o período de 2005 e 2009, 35 cães apresentaram sorologia 

positiva. 

Durante o século XX, foram registrados vários achados de L. infantum em 

flebotomíneos e animais silvestres, baseando-se em características morfológicas do parasito 

ao microscópio óptico ou através de técnicas moleculares (RODRIGUEZ et al., 1994; TESH; 

MODI, 1984). 

Diversos estudos sobre o levantamento da fauna de flebotomíneos têm sido 

realizados por vários grupos de pesquisa, a fim de ampliar o conhecimento das áreas de 

ocorrência desses insetos, além de ser um fator importante para implantação de políticas de 

controle epidemiológico. Neste estudo, os resultados obtidos demonstraram grande variação 

entre o número de flebotomíneos das quatro espécies coletadas, com destaque para Lutzomyia 

longipalpis. Foi verificada uma maior quantidade de exemplares machos capturados em 

relação às fêmeas, com significância estatística (p<0,0001). Estes resultados podem ser 

corroborados com outros estudos (ALMEIDA et al., 2010; NUNES et al., 2008; RESENDE et 

al., 2006). Este fenômeno pode estar associado aos hábitos desses insetos, quando relacionado 

a presença de hospedeiros domésticos, visto que a maior atração do vetor foi observada em 

ambiente peridomiciliar. 

A ampla predominância de L. longipalpis em relação às outras espécies de 

flebotomíneos também pode ser observada em trabalhos nos Estados de Mato Grosso do Sul 

(ALMEIDA et al., 2010; NUNES et al., 2008; SILVA; ANDREOTTI; HONER, 2007;) e em 

Minas Gerais (RESENDE et al., 2006). 

Com relação à incidência de flebotomíneos no intra e peridomicílio, obteve-se maior 

número de exemplares capturados no peridomicílio, com significância estatística (p<0,0001), 

o que pode ser observado em outros estudos (AZEVEDO et al., 1996; BARATA et al., 2005; 

BRANDÃO-FILHO et al., 1994; BRAZIL et al., 1991; DEANE;DEANE, 1962; 

FORATTINI, 1953, 1960, 1976; GOMES et al., 1983; SHERLOCK;GUITTON, 1969; 
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SHERLOCK, 1996;). Comportamentos como esse podem aumentar o risco da transmissão de 

LV nestes locais. A alta concentração de flebotomíneos no peridomicílio, especificamente de 

L. longipalpis, pode ser associada à presença de animais domésticos. A criação destes animais 

acompanhados de condições de higiene precárias cria um ambiente favorável à atração desses 

vetores (TEODORO et al., 1993; XIMENES; SOUZA; CASTELLÓN, 1999), o que também 

pode ser observado nas localidades estudadas em Passira. Em estudos realizados em Ponta 

Porã, Mato Grosso do Sul e em Belo Horizonte, Minas Gerais, respectivamente, não houve 

diferença significativa no que diz respeito à incidência de flebotomíneos capturados no intra e 

peridomicílio (ALEMIDA et al., 2010; RESENDE et al., 2006). Carvalho et al. (2007, 2010) 

demonstraram a presença de diversos flebotomíneos em ambiente peridomiciliar no município 

de São Vicente Ferrer, Pernambuco, sendo esta região endêmica para LV e LT. Apesar da 

ausência de L. longipalpis neste local e um predomíneo de L. migonei no peridomícilio com 

achados de infecção natural por L. infantum, sugere-se fortemente que esta espécie esteja 

atuando no ciclo zoonótico da LV na região.  

Toda esta característica comportamental, principalmente de L. longipalpis, foi 

evidenciada em nosso estudo, já que nas habitações que não possuíam animais domésticos as 

capturas foram escassas ou mal sucedidas, sendo que em alguns pontos de Apara, Poço do 

Pau e Sítio Borba não foi capturado sequer um exemplar durante o período de estudo.  

Em relação aos achados encontrados quanto ao ecletismo de L. longipalpis, observa-

se que o écotopo E1, referente ao galinheiro, é o mais atrativo. Estes resultados corroboram 

com outros estudos similares, no qual foi demonstrada a preferência deste vetor pelas galinhas 

(AGUIAR; VILELA; LIMA, 1987; ALEXANDER et al., 2002). Nossos resultados 

demonstram que, além do galinheiro, esta espécie também possui preferência por outros 

animais como, bovinos (bois), equinos (cavalos) e caprinos (bodes e cabras), o que comprova 

o seu caráter oportunista (MORRISON; FERRO; TESH, 1993; QUINNELL; DYE, 1992) e 

constitui um aspecto ecológico de grande relevância na epidemiologia da LV. 

No Rio Grande do Norte, Ximenes; Souza; Castellón (1999), também demonstraram 

a atratividade de flebotomíneos aos abrigos de animais domésticos e silvestres, onde L. 

longipalpis foi observado com predominância nos abrigos de equinos e aves. Reinhold-Castro 

et al. (2008), também verificaram um número expressivo de flebotomíneos coletados nos 

ecótopos representados pelos galinheiros (88,7%), do que os coletados nos  demais ecótopos. 

A atratividade de flebotomíenos as galinhas está bem estabelecida na literatura. 

Fêmeas de L. longipalpis alimentam-se de sangue de galinha e, sua presença maciça em 
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galinheiros é considerada uma evidência epidemiológica importantíssima para a incidência de 

LV (ALEXANDER et al., 2002; SARAIVA et al. 2011). Sugere-se que os galinheiros podem 

estar atuando como barreiras zooprofiláticas, diminuindo a população de flebotomíneos no 

domicílio. Esse tipo de comportamento está bem estabelecido nas áreas trabalhadas em 

Passira, no qual se pode observar uma quantidade significativa destes vetores nos galinheiros, 

enquanto no interior das casas foram verificados números insignificantes, refletindo-se então 

na hipótese de que as galinhas participam da manutenção do ciclo zoonótico da LV na região. 

Como observardo nos estudos supracitados, pode-se sugerir a existência de uma barreira 

zooprofilática em Passira diante dos resultados observados, entretanto são necessários mais 

estudados para melhor compreensão do papel deste hospedeiro no município. 

Os resultados obtidos com Armadilha de Shannon e Armadilha Disney modificada 

complementam informações relativas da fauna de flebotomíneos na área de estudo, apesar da 

baixa densidade de vetores capturados com estas armadilhas quando comparados com a 

armadilha CDC. No entanto, apesar desta baixa densidade de flebotomíneos coletados, o 

resultado parece ter sido mais eficiente, visto a positividade dos animais utilizados como isca 

animal, tanto no diagnóstico parasitológico quanto no molecular. Já em estudo realizado por 

Dorval et al. (2010), a eficiência na captura de flebotomíneos foi melhor observada quando 

era utilizada armadilha de Disney em comparação as outras armadilhas supracitadas. 

Nossos achados com relação à concentração de L. longipalpis por localidade, 

demonstraram que a localidade de Apara apresentou diferenças significativas (p<0,05) em 

relação a Poço do Pau, Sítio Borba e Varjada de Cima, já Poço do Pau foi significativo 

(p<0,05) com Apara e Sítio Borba (p=0,0538). Estes resultados nos deixam atentos quanto à 

participação desta espécie na transmissão da LV nestas regiões. 

Analisando-se a curva sazonal de flebotomíneos, especificamente de L. longipalpis, 

com as variações climáticas (temperatura, pluviosidade e humidade), verificou-se neste estudo 

uma maior abundância desta espécie após períodos chuvosos. Observando-se a curva da 

sazonalidade, o mês de fevereiro apresentou um maior número de flebotomíneos, sendo 

explicada pela combinação da elevada temperatura, umidade, além de alta precipitação 

pluviométrica do mês anterior. Estes dados também foram verificados em diversas regiões do 

Brasil como, Minas Gerais, Maranhão e Mato Grosso do Sul (ALEMEIDA et al., 2010; 

REBÊLO et al. 2001; RESENDE et al., 2006), além destes outros grupos de pesquisa também 

avaliaram o aumento da densidade populacional deste vetor durante ou após os períodos de 

chuva (MICHALSKY et al., 2009; SOUZA et al., 2004). Deve-se levar em consideração a 
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necessidade de um amplo período e maior quantidade de capturas, para verificar a real 

associação entre as variáveis climáticas e a densidade total de flebotomíneos na área de 

estudo. 

A presença constante e a abundância elevada de L. longipalpis é motivo de alerta 

para a possibilidade de surtos de leishmaniose visceral no município de Passira, conferindo-

lhe papel importante na epidemiologia da LV na região, já que no passado, casos de LV 

canina e humana foram notificados.  

 

 

8.2 Abordagem molecular em flebotomíneos 

 

 

Nos últimos anos, observou-se um progresso significativo no desenvolvimento de 

técnicas úteis nos estudos epidemiológicos. Com o advento da biologia molecular, pode-se 

verificar através da PCR a amplificação de DNA que se constitui numa alternativa prática e 

vantajosa, por ser um método altamente sensível e específico na detecção de Leishmania spp. 

em amostras clínicas, reservatórios e vetores infectados (MICHALSKY et al., 2002; 

MINODIER et al.,  1997; MULLER et al., 2003; PITA-PEREIRA et al., 2005; WEIGLE et 

al., 2002). As principais vantagens deste método molecular são sua sensibilidade e 

especificidade, que são pouco dependentes do número, estágio e localização dos parasitos no 

trato digestivo do inseto (PEREZ et al., 1994).  

O método clássico mais utilizado é laborioso e consome muito tempo na pesquisa 

pelo parasito in loco, requerendo muita experiência na detecção em microscopia ótica 

(RODRIGUEZ et al., 1994; TESH;MODI 1984;). Além disto, a confirmação dos casos 

positivos precisa ser feita através do isolamento do parasito em cultura, frequentemente 

suscetível à contaminação, ou ainda através da inoculação em animais de laboratório, pois 

outros flagelados também são encontrados no trato digestivo destes insetos (RODRIGUEZ et 

al., 1994; TESH;MODI 1984). 

No presente estudo não foi encontrada nenhuma forma flagelada de Leishmania spp. 

nas fêmeas de flebotomíneos dissecadas. É evidente a maior sensibilidade na detecção da 

infecção utilizando a PCR, o que vem sendo descrito em várias regiões com casos recentes de 

leishmanioses: 1,3% no Sucre, Venezuela (JORQUERA et al., 2005); 1,1% na Urana e Puerto 

Cabello, Venezuela (FELICIANGELI et al., 1994); 1,1% em Chaute, Peru (PEREZ et al., 
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1994); 0,4% no estado da Bahia, Brasil (MIRANDA et al., 2002); 2% na cidade do Rio de 

Janeiro (PITA-PEREIRA et al., 2005); 9,1% em Tucumán e Salta, Argentina (CÓRDOBA-

LANÚS et al., 2006); 3,9% em Janaúba, Minas Gerais (MICHALSKY et al., 2011). Em 

Passira (Poço do Pau), verificou-se que a taxa de infecção de 0,15%, correspondia a um pool 

de 10 exemplares de fêmeas de L. longipalpis, apresentando significância estatística 

(p<0,0001). 

Nas coletas realizadas na área em estudo onde a prevalência de leishmaniose canina é 

significativa, houve o predomínio de L. longipalpis. Sabe-se que a taxa de Leishmania no 

vetor é considerada baixa na natureza, mesmo em áreas endêmicas para LV, mas baseado na 

capacidade vetorial deste vetor, no registro de casos autóctones da doença e na abundância e 

distribuição espacial de L. longipalpis com a área de ocorrência de casos da doença, pode-se 

sugerir sua participação no ciclo de transmissão da LV no município.  

 

8.3 Diagnóstico parasitológico e molecular em roedores 

 

 

Apesar de ser conhecida a dificuldade de crescimento do parasito em meio de cultura 

devido às contaminações, o cultivo in vitro é fundamental, pois permite o isolamento de 

Leishmania para posterior identificação e caracterização da espécie. (RODRIGUEZ et al., 

1994; TESH;MODI 1984). Embora tenhamos obtido positividade em PCR (75%) e 

encontrado amastigotas na pesquisa direta de imprint de baço (25%) e esfregaço (25%) dos 

roedores eutanasiados, infelizmente não foi possível o isolamento do parasito. Brandão-Filho 

e Shaw (2006) também demonstraram dificuldade de isolamento de Leishmania (Viannia) 

spp. Os autores atribuem o sucesso no isolamento de Leishmania spp. ao período em que os 

animais apresentam parasitemia elevada. Entretanto, os fatores que controlam os níveis do 

parasito em reservatórios silvestres ainda são desconhecidos. 

Através da abordagem da PCR para detecção de Leishmania do complexo Donovani 

(L. infantum), foi obtida no presente estudo uma positividade de 75% (06/08) das amostras 

dos animais examinados, sendo positivas amostras de baço, fígado e pele provenientes de dois 

espécimes de Galea spixii e amostra de baço proveniente de um Rattus rattus. Embora não 

tenhamos obtido significância estatística (p=0,1336) entre as amostras, por conta de seu 

número reduzido, não se pode descartar a importância deste achado, sendo verificado também 

em outros estudos. Casos de infecção natural por L. infantum registrados em Rattus rattus 
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também foram observadas por outros autores (OLIVEIRA et al., 2005; ZULETA et al., 1999). 

Em áreas da Itália e Arábia Saudita, aréas com focos ativos de LV humana, Rattus rattus tem 

sido encontrado naturalmente infectado com L. donovani e L. infantum, sendo importante na 

manutenção da doença (GRANDONI et al., 1983; IBRAHIM et al., 1992). Ademais, o Rattus 

novergicus também foi encontrado infectado com L. infantum na Itália (DI BELLA et al., 

2003). Em estudos com infecção experimental em Galea spixii, Barbosa et al. (2008) 

encontraram infecção em duas amostras de baço. Desta forma, para esclarecer o papel desses 

roedores como hospedeiros de Leishmania, são necessários mais estudos sobre a participação 

desta espécie nos ciclos de transmissão da LV. 

Em Pernambuco, a LV está bem distribuída em todas as regiões do estado e a 

ampliação no conhecimento de sua epidemiologia é a ferramenta chave para o controle. De 

fato, mais pesquisas referentes à ecologia de flebotomíneos e a epidemiologia da LV são 

necessárias. É de fundamental importância conhecer a sazonalidade das espécies vetoras, se 

existe expansão desses vetores e o impacto na epidemiologia da doença, para propor as 

autoridades específicas um estreitamento no programa de controle do estado.   

Neste sentido, este estudo contribui para a identificação das espécies de 

flebotomíneos vetores e caracterização da sazonalidade, contribuindo diretamente com a 

identificação do período em que poderá haver maior risco de transmissão e corroborando os 

conhecimentos atuais sobre a ecoepidemiologia da LV. Por outro lado, os resultados obtidos 

podem auxiliar os serviços de vigilância epidemiológica desta endemia na definição de 

estratégias de controle mais eficazes na região. 
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9 CONCLUSÕES 

 

 
a) A fauna de flebotomíneos é composta por quatro espécies: Lutzomyia longipalpis, 

Lutzomyia evandroi, Lutzomyia lenti e Lutzomyia sallesi; 

 

b) Lutzomyia longipalpis é a espécie com maior abundância nas quatro áreas trabalhadas 

neste estudo; 

 

c) O achado de infecção natural de L. longipalpis por L. infantum, somado à abundância de 

exemplares capturados, sugere a possível participação desta espécie no ciclo de 

transmissão da LV na área de estudo; 

 

d) A verificação de infecção natural em “pools” específicos de flebotomíneos, utilizando a 

técnica da PCR, mostrou-se eficaz, com a possibilidade de processar e identificar a 

presença específica de Leishmania, de forma mais rápida que a técnica de dissecção; 

 

e) Foi possível observar picos de densidade de flebotomíneos após os períodos chuvosos; 

 

f) A infecção natural em Galea spixii e Rattus rattus sugere a existência do ciclo enzoótico 

na região, indicando que mais estudos são necessários para elucidar o papel destes animais 

na manutenção do ciclo enzooótico; 
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