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Minas não é palavra montanhosa 
É palavra abissal. Minas é dentro e fundo. 

As montanhas escondem o que é Minas. 
No alto mais celeste, subterrânea. 

É galeria vertical varando o ferro 
Para chegar onde ninguém sabe onde. 

Ninguém sabe Minas 
A pedra 
O buriti 

A carranca 
O nevoeiro 

O raio 
Selam a verdade primeira, sepultada em eras 

geológicas de sonho. 

Só os mineiros sabem. E não dizem nem a si 
mesmos o irreveláyel segredo chamado Minas 

Carfos (])rummond de jl.ndrade 
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RESUMO 



Loiola CF. EPIDEMIOLOGIA DAS LEISHMANIOSES NO SUL DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS, BRASIL: ASPECTOS REFERENTES À TRANSMISSÃO 

VETORIAL (DIPTERA, PSYCHODIDAE, PHLEBOTOMINAE). São Paulo, 

2003. [Tese de Doutorado- Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 

São Paulo]. 

O conhecimento da fauna flebotomínica é um importância fundamental 

para a compreensão da epidemiologia das Leishmanioses, pois, entre os 

fatores determinantes dessas zoonoses, encontra-se a interação deste grupo 

com os seus agentes etiológicos, com o ambiente e com os reservatórios 

silvestres e domésticos. Com o objetivo de se identificar a fauna destes 

dípteros hematófagos no sul do Estado de Minas Gerais, selecionou-se quatro 

municípios {Caldas, Conceição da Aparecida, Jacutinga e Machado) com 

incidência conhecida e posicionados em diferentes pontos em relação à Serra 

da Mantiqueira. Nestes foram realizadas as pesquisas entomológicas, que 

objetivaram, dentre outros, determinar a presença das espécies, frente aos 

casos humanos das enfermidades, com exceção do município de Caldas, onde 

não foi notificado nenhum caso de Leishmaniose, até a presente data. Outros 

objetivos foram relacionados ao estudo da ecologia das populações 

flebotomínicas amestradas e tentativa de relacionar aspectos comportamentais 

da mesma com os fatores climáticos e áreas de ocorrência da leishmaniose 

tegumentar. A pesquisa foi realizada em 18 meses, com capturas mensais nos 

quatro municípios, em ambiente domiciliar e extradomiciliar com armadilhas 

automáticas luminosas tipo CDC e a armadilha de Shannon. Como resultado 

foi capturado um total de 1.949 flebotomíneos, distribuídos em vinte espécies 



sendo elas: Nyssomyia whitmani; Nyssomyia intermedia; Nyssomyia neivai; 

Pintomyia monticola; Pintomyia fischeri; Pintomyia bianchigalatiae; Pintomyia 

misionensis; Psathyromyia brasiliensis; Psathyromyia aragaoi; Migonemyia 

migonei; Evandromyia lenti; Evandromyia sallesi; Evandromyia termitophila; 

Psychodopygus 1/oydi; Psychodopygus davisi; Lutzomyia longipalpis; 

Brumptomyia brumpti; Brumptomyia cardosoi; Brumptomyia nitzu/escui; e 

Brumptomyia sp. Além das pesquisas entomológicas foi realizada uma análise 

do Coeficiente de Incidência Acumulada de 128 municípios pertencentes aos 

Regionais de Saúde, componentes da região Sul do Estado de Minas Gerais. 

Dentre as espécies capturadas destaca-se a presença, pela primeira vez na 

região, da Lutzomyia /ongipa/pis. Outro fato é o encontro em simpatria, das 

espécies Ny. intermedia e Ny. neivai. Os resultados das capturas em Caldas 

foram negativos, corroborando com a inexistência de casos de leishmanioses 

neste município. Possivelmente, a ausência de flebotomíneos em Caldas esteja 

relacionada ao solo vulcânico da área onde se insere o município, levando a 

interferências no desenvolvimento das formas imaturas. Por fim, este estudo 

possibilitou a caracterização da distribuição das espécies e de vários outros 

aspectos ecológicos da fauna na região, bem como de seus possíveis papéis 

como vetores no sul de Minas, frente aos Coeficientes de Incidência obtidos. 



SUMMARY 



Loiola CF. EPIDEMIOLOGY OF THE LEISHMANIASES IN THE REGION OF 

MINAS GERAIS ST ATE, BRAZIL: VECTORIAL ASPECTS OF 

TRANSMISSION (DIPTERA, PSYCHODIDAE, PHLEBOTOMINAE) São Paulo, 

2003 [Tese de Doutorado- Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 

São Paulo]. 

knowledge of the sand fly fauna is one of the main prerequisites for the 

understanding of the epidemiology of the Leishmaniases, since, among the 

determinants of these zoonoses are the interaction of this group of insects with 

the Leishmania, with the environment and with wild and domestic reservoirs. 

The may objectives were to identify the phlebotomine fauna and its relation to 

the occurrence of human cases of leishmaniases in the Southern region of 

Minas Gerais State, four counties: Jacutinga, Conceição da Aparecida, and 

Machado, ali with known incidence of cutaneous leishmaniasis and Caldas, 

where no case of leishmaniasis has so far been notified, were sampled. 

Jacutinga county is located to the south and Conceição da Aparecida and 

Machado to the north of the Mantiqueira mountain while Caldas is on the top of 

the range. Monthly captures were made during 18 months, with CDC light traps 

and the Shannon traps. A total of 1 ,949 sand flies was captured, belonging to 

20 species: Nyssomyia whitmani; Nyssomyia intermedia; Nyssomyia neivai; 

Pintomyia montico/a; Pintomyia fischeri; Pintomyia bianchigalatiae; Pintomyia 

misionensis; Psathyromyia brasiliensis; Psathyromyia aragaoi; Migonemyia 

migonei; Evandromyia lenti; Evandromyia sal/esi; Evandromyia termitophila; 

Psychodopygus 1/oydi; Psychodopygus davisi; Lutzomyia longipalpis; 

Brumptomyia brumpti; Brumptomyia cardosoi; Brumptomyia nitzulescui; e 



Brumptomyia sp. Besides the entomological studies the Accumulated lncidence 

Coefficient of cutaneous leishmaniasis in the 128 cities included in the 

administrative health district of the southn region of the State of Minas Gerais 

was analysed. Lutzomyia longipalpis was captured in the region for the first time 

and the occurrence in sympatry of Ny. intermedia and Ny. neivai. is recorded. 

No sandflies were captured in Caldas. This results is in keeping with the lack of 

any record of leishmaniasis in the county. The absence of phlebotomines in 

Caldas is probably due to the volcanic soil of the area in which this county is 

situated, which may hinder the development of the their immature stages. The 

characterisation of the distribution of the species and severa! other ecological 

aspects of the sand fly fauna of the region was made, and suspicions raised as 

to possible vectors of Leishmania in the South of Minas Gerais, based on the 

recorded incidence of the disease. 
















































































































































































































