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RESUMO 

 

Em algumas regiões, como nos municípios de Corumbá e Ladário, no Estado de 

Mato Grosso do Sul, existem evidências ecológicas e epidemiológicas de que 

Lutzomyia (Lutzomyia) cruzi (Mangabeira, 1938) seja a principal responsável pela 

transmissão do protozoário Leishmania (Leishmania) infantum Nicolle, 1908 (ou 

subespécie de L. (L.) infantum chagasi Cunha & Chagas, 1937 segundo alguns 

autores), agente etiológico da leishmaniose visceral (LV). A ausência de Lutzomyia 

(Lutzomyia) longipalpis (Lutz & Neiva, 1912), principal vetor do parasito, reforçam 

esta hipótese. Este estudo teve por objetivo avaliar os parâmetros e estimar a 

capacidade vetorial de Lu. cruzi para L. (L.) infantum e Leishmania (Leishmania) 

amazonensis Lainson & Shaw, 1972. Para este último, apenas foram avaliados os 

parâmetros, sem a estimativa numérica da capacidade vetorial. A avaliação da 

capacidade vetorial foi realizada a partir de experimentos laboratoriais (infecção 

experimental) e de campo (atratividade aos flebotomíneos). Por intermédio da 

infecção experimental de Lu. cruzi pelo parasito, foi possível estimar a expectativa 

de sobrevida diária de fêmeas infectadas (estimativa vertical e laboratorial), avaliar o 

período de incubação extrínseco do parasita e obter duração do ciclo gonotrófico. 

Para a avaliação da competência vetorial do inseto, foram realizadas tentativas de 

transmissão experimental e natural de Leishmania, a partir de fêmeas provenientes 

de colônia cujos indivíduos foram alimentados durante o xenodiagnóstico e de 

fêmeas selvagens capturadas em campo, respectivamente. A distribuição sazonal 

de Lu. cruzi foi avaliada por meio da instalação semanal de armadilhas luminosas no 

peridomicílio de cinco residências na área urbana do Município de Corumbá. 

Variáveis meteorológicas obtidas junto ao Centro de Monitoramento do Tempo, do 

Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul, índices radiométricos 

calculado a partir de imagens de resolução espacial (GeoEye) e o percentual de 

cobertural vegetal foram utilizados neste estudo. Os resultados obtidos permitiram 

estimar a capacidade vetorial de Lu. cruzi para L. (L.) infantum, que foi de 0,24, ou 

seja, espera-se que a população de fêmeas da área produzam 0,24 novas infecções 
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por dia de exposição de uma infecção. A competência vetorial de Lu. cruzi para L. 

(L.) infantum e L. (L.) amazonensis, via picada, foi demonstrada por meio de 

transmissão natural e experimental dos parasitos, respectivamente. Também foi 

identificada a infecção natural de Lu. cruzi por L. (L.) amazonensis. Com relação à 

distribuição mensal, embora não tenha sido observada a presença de associação 

entre essas espécies e as variáveis ambientais de vegetação e clima, foi possível 

observar picos elevados populacionais na estação chuvosa e picos menores na 

estação seca. O padrão da distribuição sazonal das espécies de flebotomíneos 

demonstrado neste estudo foi determinado basicamente pelos espécimes de Lu. 

cruzi capturados, uma vez que eles representam 93,94%. A variação mensal 

demonstrou que a espécie Lu. cruzi tem grande plasticidade, tendo sido observada 

em todos os meses de coleta. 

 

Palavras-chave: capacidade vetorial, competência vetorial, Lutzomyia cruzi, 

leishmaniose visceral, flebotomíneos, epidemiologia.  
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ABSTRACT 
 

In some regions such as in the municipalities of Corumbá and Ladário in Mato 

Grosso do Sul state, there are ecological and epidemiological evidence that 

Lutzomyia (Lutzomyia) cruzi (Mangabeira, 1938) is the vector of Leishmania 

(Leishmania) infantum Nicolle, 1908 (or subspecies of L. (L.) infantum chagasi 

Cunha & Chagas, 1937 according to some authors), the etiologic agent of visceral 

leishmaniasis (VL). The absence of Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis (Lutz & Neiva, 

1912), the main vector of the parasite, supports this hypothesis. This study aimed to 

evaluate the parameters and estimate the vectorial capacity of Lu. cruzi for L. (L.) 

infantum and Leishmania (Leishmania) amazonensis Lainson & Shaw, 1972. For the 

latter, only parameters was evaluated without numerical estimation of the vectorial 

capacity. The evaluation of the vectorial capacity was carried out from laboratory 

experiments (experimental infection) and field (attractiveness to sandflies). Through 

experimental infection by the parasite, it was possible to estimate the expected daily 

survival of infected females (vertical and laboratory estimate), evaluate the extrinsic 

incubation period of the parasite and get the length of gonotrophic cycle. To evaluate 

the insect vector competence, attempts have been made of experimental and natural 

transmission of Leishmania from females from colony whose subjects were fed for 

xenodiagnosis and wild females captured in the field, respectively. Monthly and 

seasonal distribution of Lu. cruzi was evaluated by weekly installation of light traps in 

the peridomicile of five residences in the urban area of the Municipality of Corumbá. 

Meteorological variables obtained from the Weather Monitoring Center, Climate and 

Water of Mato Grosso do Sul Resources, radiometric indices calculated from spatial 

resolution images (GeoEye) and the percentage of plant cobertural were used in this 

study. Results allowed estimating the vectorial capacity of Lu. cruzi for L. (L.) 

infantum, which was 0.24, i.e., it is expected that the female population in the region 

produce 0.24 new infections per day of exposure to an infection. Vector competence 

of Lu. cruzi for L. (L.) infantum and L. (L.) amazonensis by biting, was demonstrated 

by natural and experimental transmission of both parasites, respectively. Natural 

infection of Lu. cruzi by L. (L.) amazonensis was identified. Regarding the monthly 
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distribution, there was no significant association between of sandflies and the 

environmental and climate variables. It was observed high peaks population in the 

rainy season and lower peaks in the dry season. The pattern of seasonal distribution 

of species of sand flies demonstrated in this study was determined primarily by Lu. 

cruzi specimens, since this species represent 93.94% of the total captured. The 

monthly change showed that Lu. cruzi species has great plasticity and has been 

observed in all months of collection. 

 

Keywords: vectorial capacity, vector competence, Lutzomyia cruzi, visceral 

leishmaniasis, sandflies, epidemiology. 
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APRESENTAÇÃO 
 

O presente trabalho aborda aspectos que estão diretamente e indiretamente 

relacionados à capacidade vetorial de Lutzomyia (Lutzomyia) cruzi (Mangabeira, 

1938) para Leishmania (Leishmania) infantum Nicolle, 1908 [sinônimo Leishmania 

(L.) infantum chagasi (Cunha & Chagas, 1937)]. O estudo foi conduzido nos 

municípios de Corumbá (experimentos de campo) e Campo Grande (experimentos 

laboratoriais), Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, durante abril de 2012 a 

fevereiro de 2015.  

Os resultados apresentados foram estruturados no formato de artigos e 

compõem o capítulo “Resultados e Discussões” desta tese. O primeiro artigo, 

intitulado “Alternative method for the mass rearing of Lutzomyia (Lutzomyia) cruzi 

(Diptera: Psychodidae) in a laboratory setting” descreve os métodos, tradicional e 

adaptado, empregados para o estabelecimento de colônia de Lu. cruzi. O tempo 

médio de desenvolvimento das formas imaturas do inseto é brevemente discutido. 

Este manuscrito foi submetido ao periódico Journal of Medical Entomology e 

encontra-se em fase de revisão. 

O segundo artigo engloba todos os parâmetros envolvidos na estimativa 

numérica da capacidade vetorial de Lu. cruzi para L. (L.) infantum, tais como a taxa 

de infecção experimental, a taxa de alimentação sanguínea durante o 

xenodiagnóstico, o período de incubação extrínseco do parasito, a duração do 

primeiro ciclo gonotrófico, a sobrevida e a expectativa de vida de fêmeas infectadas. 

Ainda são apresentados dados referentes à infecção experimental de Lu. cruzi por 

Leishmania (Leishmania) amazonensis Lainson & Shaw, 1972. 

O terceiro artigo aborda a infecção natural de flebotomíneos selvagens 

(capturados no campo de abril de 2012 a março de 2014) por Leishmania. O quarto 

manuscrito descreve a competência vetorial de Lu. cruzi para L. (L.) infantum e L. 

(L.) amazonensis por meio da transmissão natural e experimental, respectivamente, 

dos parasitos para hamsters. 

Por fim, o último artigo apresenta a distribuição mensal e sazonal de 

flebotomíneos capturados em Corumbá durante dois anos, além de verificar a 

presença de associações entre a abundância de insetos e algumas variáveis 

ambientais bióticas e abióticas. Com exceção do primeiro artigo, já submetido, os 
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demais serão submetidos à publicação após a realização banca de defesa desta 

tese.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 LEISHMANIOSES: ASPECTOS ECOEPIDEMIOLÓGICOS 

 

As leishmanioses representam um complexo de doenças com variado 

espectro clínico e diversidade epidemiológica, configurando-se como um crescente 

agravo de saúde pública, não somente no Brasil, onde são consideradas endêmicas, 

mas em grande parte dos continentes americano, asiático, europeu e africano. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2010, 2014), essas protozooses 

estão entre as seis mais importantes doenças tropicais no mundo, sendo reportadas 

em 98 países e territórios, com aproximadamente 12 milhões de casos humanos. 

Estima-se que 350 milhões de pessoas estejam expostas à infecção (COSTA, 2005; 

WHO, 2010, 2014). 

Este cenário, com evidência da elevada e crescente incidência das 

leishmanioses, pode ser justificado pelas mudanças ambientais, resultantes das 

atividades humanas, que vêm modificando o perfil epidemiológico tanto nas áreas 

onde a transmissão é florestal, como em focos enzoóticos naturais e em áreas onde 

a transmissão é periurbana envolvendo reservatórios domésticos (DEANE e 

GRIMALDI, 1985; SHAW, 2002). 

 

1.1.1 Leishmaniose visceral 

 

A leishmaniose visceral (LV), enfermidade infecciosa sistêmica crônica, tem 

sido assinalada em aproximadamente 65 países e estima-se que 200.000 a 400.000 

novos casos são registrados anualmente, sendo que 90% desses estão 

concentrados em Bangladesh, Índia, Nepal, Sudão do Sul e Brasil (ALVAR et al., 

2012; DESJEUX, 2004; WHO, 2010, 2014).  

Nas Américas, o agente etiológico da forma visceral é a Leishmania 

(Leishmania) infantum, mas SHAW (2002) a classifica como a subespécie: L. (L.) 

infantum chagasi (Cunha & Chagas, 1937). No Brasil, a LV apresenta ampla 

distribuição geográfica e representa um sério problema de saúde pública, com 

registro de notificações em todas as regiões do país (WERNECK, 2010). Além da 

expansão territorial, o aumento da média anual casos notificados de 3.156 (até 

2006) para 3.730 (2007-2013) também deve ser considerado (BRASIL, 2006a; 
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BRASIL, 2015a). Em 2013, foram notificados ao Sistema de Informação de Agravos 

de Notificação (SINAN) do Brasil 3.470 novos casos da doença (BRASIL, 2015a). 

A apresentação clínica varia de formas assintomáticas até o quadro clássico 

da LV, caracterizado por febre alta, emagrecimento acompanhado de anemia, 

hepatoesplenomegalia, linfadenopatia, hipergamaglobulinemia e leucopenia. A 

debilidade progressiva e outras manifestações clínicas (diarréia, epistaxe, icterícia, 

vômito e edema periférico) podem ser observadas com a cronicidade da doença 

(DEANE e GRIMALDI, 1985; LAINSON e SHAW, 2005; MURRAY et al., 2005; 

OLIVEIRA et al., 2010). 

O ciclo de transmissão, que primariamente ocorria no ambiente silvestre e 

rural, passou a se desenvolver em centros urbanos, evidenciando o processo de 

expansão e urbanização desta enfermidade (GONTIJO; MELO, 2004). Na 

modalidade silvestre estão envolvidos, além do vetor Lutzomyia (Lutzomyia) 

longipalpis (Lutz & Neiva, 1912), reservatórios que habitam habitats ecológicos 

pouco visitados pelo homem, ocorrendo com maior frequência na floresta amazônica 

ou no sertão nordestino (COSTA et al., 1990; COSTA, 2005). Na transmissão 

doméstica ou peridoméstica, o ciclo epidemiológico geralmente ocorre no ambiente 

rural ou periurbano, envolvendo o homem, o cão doméstico e o inseto vetor 

(DEANE; DEANE, 1962). 

 

1.1.2 Leishmaniose tegumentar 

 

A leishmaniose tegumentar (LT) tem sido notificada em 88 países, distribuídos 

em quatro continentes (América, Europa, África e Ásia), com registro anual de 1 a 

1,5 milhões de casos (GONZÁLEZ et al., 2009; WHO, 2014). Devem-se considerar, 

também, os casos não notificados e os não diagnosticados.  

No Brasil, a LT encontra-se amplamente distribuída, sendo notificada em 

todos os estados brasileiros. A partir da década de 80, verificou-se aumento no 

número de casos registrados, variando de 3.000 (1980) a 35.748 (1995) com picos 

de transmissão a cada cinco anos (BRASIL, 2010, 2006b). Em 2013 ocorreram 

19.652 novas notificações de LT no Brasil (BRASIL, 2015b). Nos últimos anos, as 

regiões Norte e Centro-Oeste têm sido responsáveis pelos maiores coeficientes de 

detecção, especialmente nos estados de Mato Grosso, Amapá, Rondônia, Acre, 
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Pará, Amazonas, Tocantins e Roraima, além do Maranhão e Bahia, na Região 

Nordeste (BRASIL, 2010, 2015b; VALE; FURTADO, 2005). 

Cerca de 10 espécies são responsáveis pela infecção cuja doença resulta nas 

formas clínicas dermotrópicas. No Brasil, estas compreendem sete: Leishmania 

(Leishmania) amazonensis Lainson & Shaw, 1972, de ocorrência na região 

amazônica, Nordeste, Centro-Oeste e Sul do país; Leishmania (Viannia) guyanensis 

Floch, 1954; Leishmania (Viannia) lainsoni Silveira, Shaw, Braga & Ishikawa, 1987; 

Leishmania (Viannia) naiffi Lainson & Shaw, 1989, Leishmania (Viannia) shawi 

Lainson, Braga, Souza, Povoa & Ishikawa, 1989 e Leishmania (Viannia) lindenbergi 

Silveira, Ishikawa, De Souza & Lainson, 2002. As últimas cinco espécies são 

encontradas na região amazônica e Leishmania (Viannia) braziliensis (Vianna, 1911) 

Matta, 1916, encontra-se amplamente distribuída pelo Brasil (DORVAL et al., 2006; 

SHAW, 2002; SILVEIRA et al., 2002). 

Classicamente, a doença é classificada em duas formas: cutânea e mucosa, 

também conhecida como mucocutânea. O espectro clínico é polimórfico, atingindo 

pele e mucosas, e caracterizado pela presença de lesões ulcerosas indolores, 

únicas e de duração limitada (forma cutânea localizada), lesões papulares (forma 

cutânea disseminada), lesões nodulares não ulceradas (forma cutânea difusa) ou 

mucocutâneas que afetam a mucosa nasofaringeana após infecção cutânea inicial 

(forma mucocutânea) (BRASIL, 2010; LAINSON e SHAW, 2005; MURRAY et al., 

2005).  

A modalidade clássica de transmissão da LT é a silvestre, na qual o homem 

adquire a infecção ao adentrar o foco natural da parasitose, onde interagem seus 

reservatórios naturais e vetores (PESSOA; BARRETTO, 1948; RANGEL; LAINSON, 

2003; SHAW; LAINSON, 1987). Nesta circunstância, a doença atinge 

predominantemente o sexo masculino na faixa etária produtiva. Manifesta-se de 

forma endêmica em quase todos os estados brasileiros e, ocasionalmente, ocorre na 

forma de surtos epidêmicos (GOMES, 1992; JONES et al., 1987; NEGRÃO e 

FERREIRA, 2014; VALE; FURTADO, 2005). No entanto, em regiões do país com 

maior impacto de ações antrópicas, sobretudo no Sudeste e no Nordeste, o parasito 

L. (V.) braziliensis encontra-se adaptado a ecossistemas alterados e a sua 

transmissão vem ocorrendo em áreas urbanas (GOMES, 1992; MARZOCHI, 1992; 

MARZOCHI; MARZOCHI, 1994). NEGRÃO e FERREIRA (2014) sugerem que a 

expansão geográfica da doença tem ocorrido em decorrência dos movimentos 
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migratórios associados a diferentes processos de ocupação espacial, observados 

em escalas temporais e regionais, que modificaram a ecoepidemiologia da 

parasitose em várias regiões do Brasil. 

 

1.1.3 Leishmanioses em Mato Grosso do Sul 

 

A LV tem sua ocorrência registrada em Mato Grosso do Sul desde 1911, com 

casos esporádicos até a década de 80. Acredita-se que o primeiro caso humano 

autóctone dessa parasitose, com comprovação parasitológica, no Continente 

Americano tenha sido registrado na região de Porto Esperança, Município de 

Corumbá (DEANE, 1956; MIGONE, 1913). Na década de 40, foram registrados dois 

casos humanos, um em uma criança residente no Município de Rio Brilhante e o 

outro em um adulto que na época trabalhava na ferrovia Bolívia-Brasil, também em 

Corumbá (ARRUDA et al., 1949). 

A partir de 1980, neste município, iniciou-se a notificação dos primeiros casos 

humanos de LV. Este fato, aliado à ocorrência de cães com aspectos sugestivos da 

doença, estimulou estudos na área com o intuito de esclarecer componentes 

epidemiológicos importantes da parasitose na região. Na ocasião, a infecção canina 

já estava disseminada e foi diagnosticada em 8,7% de 481 cães examinados. O 

parasito isolado foi L. (L.) infantum (NUNES et al., 1988). Na ocasião, a fauna 

flebotomínea era composta por oito espécies, com predomínio de Lutzomya 

(Lutzomya) cruzi (Mangabeira 1938), seguida de Lutzomyia (Lutzomya) forattinii 

Galati, Rego Jr., Nunes & Oshiro, 1985 e Evandromyia corumbaensis (Galati, Nunes, 

Oshiro & Rego, 1989). Todas as espécies foram capturadas nas áreas peri e 

intradomiciliar, demonstrando, as duas primeiras, elevada antropofilia e alta 

densidade populacional. Com base neste cenário, foi sugerido que essas espécies 

pudessem participar da transmissão do parasito em Corumbá (GALATI et al., 1985; 

1997). Posteriormente, SANTOS et al. (1998) encontraram Lu. cruzi naturalmente 

infectada e a incriminaram como espécie vetora do agente da leishmaniose visceral 

na cidade.  

A doença permaneceu restrita a esta área até 1995 e a partir de então, iniciou 

lentamente a sua expansão para municípios adjacentes. No ano de 1999, foram 

notificados 61 casos de LV, com nove óbitos e 54% das notificações em crianças 

menores de 10 anos. Nesse período a LV abrangia 11 municípios, dentre os quais, 
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Aquidauana e Anastácio, distantes 270 km de Corumbá (CORTADA et al., 2004; 

MATO GROSSO DO SUL, 2006).  

A parasitose continuou seu processo de expansão e urbanização, atingindo, 

nos anos subsequentes, 58 dos 78 municípios de Mato Grosso do Sul até dezembro 

de 2014 (MATO GROSSO DO SUL, 2015). Ressalta-se a ocorrência de uma 

epizootia canina, com diagnóstico conclusivo de casos autóctones de LV em cães na 

cidade de Campo Grande em 1999 (SILVA et al., 2000) e o caráter epidêmico da 

doença na cidade de Três Lagoas, município vizinho ao Estado de São Paulo em 

2000 (OLIVEIRA ALL et al., 2006).  

Em Campo Grande, OLIVEIRA et al. (2003) assinalaram pela primeira a 

presença de Lu. longipalpis, espécie comprovadamente vetora de L. (L.) infantum, 

na área urbana da cidade no ano de 1999, chamando a atenção para a ocorrência 

em simpatria com Lu. cruzi, espécie apontada como vetora do protozoário em 

Corumbá e Ladário (GALATI et al., 1997; SANTOS et al., 1998) e também em 

Jaciará, Estado de Mato Grosso (BRITO et al., 2014; MISSAWA et al., 2006, 2011). 

Atualmente, a LV mantém-se em expansão geográfica acometendo 

populações rurais e urbanas, indivíduos jovens e adultos, em qualquer faixa etária 

(BOTELHO e NATAL, 2009; OLIVEIRA ALL et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2010). De 

1999 até dezembro de 2014 foram registrados no Estado 3.245 casos humanos da 

doença. Destes, 115 foram notificados em Corumbá, correspondendo a 3,54% do 

total confirmado para o Estado no mesmo período (MATO GROSSO DO SUL, 2015). 

Quanto a LT, a parasitose é endêmica com ampla distribuição e crescente 

número de casos. Pouco se conhece a respeito de várias características clínicas, 

biológicas e epidemiológicas da doença no Estado. Apesar da existência dos 

trabalhos de NUNES et al. (1995) e de DORVAL et al. (2006) que identificaram L. 

(V.) braziliensis e L. (L.) amazonensis, respectivamente, desconhece-se a real 

etiologia dos casos da doença em Mato Grosso do Sul.  

De 1983 a 2014, foram confirmados 6.812 casos da doença, distribuídos em 

praticamente todos os seus 78 municípios, devendo-se, portanto, reconhecer a 

importância dessa parasitose no Estado (BRASIL, 2007; MATO GROSSO DO SUL, 

2015). A elevada prevalência da doença é justificada por ser uma região com 

altitude, clima e vegetação favoráveis à ocorrência de vetores e reservatórios, além 

de se verificar constante abertura de novas estradas, intenso fluxo migratório, 
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implantação de projetos agropecuários e de assentamentos de trabalhadores rurais 

sem terra (DORVAL et al., 2006). 

A doença predomina no sexo masculino, na faixa etária acima de 15 anos, em 

indivíduos procedentes de área rural, sugerindo que o perfil epidemiológico da LT no 

Estado é de transmissão silvestre, no qual o homem adquire o parasito quando 

adentra o foco natural da parasitose onde interagem seus reservatórios naturais e 

vetores (NOGUCHI, 2001; NUNES et al., 1995, 2001).  

 

1.2 ESPÉCIES NEOTROPICAIS DE Leishmania spp.  

 

As espécies do gênero Leishmania Ross, 1903 são organismos unicelulares 

caracterizados pela presença de flagelo e de uma organela rica em DNA, o 

cinetoplasto. As formas evolutivas flageladas (promastigotas) são encontradas no 

hospedeiro invertebrado e as formas imóveis (amastigotas) no hospedeiro 

vertebrado. Neste último, comportando-se como parasito intracelular obrigatório 

(LAINSON e SHAW, 1987, 2005; SHAW, 2002). 

As classificações iniciais propostas para os parasitos pertencentes ao gênero 

Leishmania baseavam-se em critérios biológicos e ecológicos, como o ciclo de 

desenvolvimento no inseto vetor (hospedeiro invertebrado), distribuição geográfica, 

tropismo, propriedades antigênicas e manifestações clínicas (LAINSON e SHAW, 

1979, 1987; PRATT E DAVID, 1981). 

Em 1979, LAINSON e SHAW (1979) propuseram a classificação básica das 

espécies de Leishmania determinada pelo padrão do ciclo de vida e 

desenvolvimento nos flebotomíneos, agrupando-as em três seções: i) Hypopylaria: 

que engloba as espécies mais primitivas, encontradas apenas em lagartos do Velho 

Mundo, cujo desenvolvimento é restrito ao intestino posterior do flebotomíneo vetor e 

a transmissão ocorre quando o inseto infectado é ingerido pelo lagarto; ii) 

Peripylaria: que abriga as espécies que se desenvolvem obrigatoriamente no 

intestino posterior do flebotomíneo, porém também ocorre a migração para os 

intestinos médio e anterior, sendo a transmissão mediada pela picada do 

flebotomíneo infectado; e iii) Suprapylaria: neste grupo o desenvolvimento das 

formas evolutivas do parasito ocorre somente nas porções média e anterior do 

intestino do hospedeiro invertebrado e a transmissão também se da por via 

inoculativa. 
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A seção suprapylaria foi ainda dividida em quatro complexos: i) Complexo L. 

donovani que incluía Leishmania donovani (Laveran & Mesnil, 1903) Ross, 1903 

(Velho Mundo); Leishmania infantum Nicolle, 1908 (Velho Mundo); Leishmania 

chagasi Cunha & Chagas, 1937 (Novo Mundo); ii) Complexo L. mexicana que incluía 

L. mexicana mexicana (Biagi, 1953) Lainson & Shaw, 1979; L. mexicana 

amazonensis Lainson & Shaw, 1972; L. mexicana pifanoi (Medina & Romero 1959) 

Medina & Romero, 1962; L. mexicana aristidesi Lainson & Shaw, 1979; L. mexicana 

enriettii Muniz & Medina, 1948 (todas as espécies pertencem ao Novo Mundo); iii) 

Complexo L. hertigi que incluía L. hertigi hertigi Herrer, 1971; L. hertigi deanei 

Lainson & Shaw, 1977 (Novo Mundo); e iv) Complexo L. tropica que incluía 

Leishmania tropica (Wright, 1903) Lühe, 1906; Leishmania major Yakimov & 

Schockov, 1914; Leishmania aethiopica Bray, Ashford & Bray, 1973 (todas as 

espécies pertencem ao Velho Mundo). 

Diferenças na distribuição geográfica e a análise do perfil de isoenzimas 

(MILES et al., 1980), além do desenvolvimento das formas evolutivas de Leishmania 

no inseto vetor, induziram LAINSON e SHAW (1987) a revisarem a antiga 

classificação, subdividindo o gênero Leshmania em dois subgêneros: Leishmania 

Ross, 1903 e Viannia Lainson & Shaw, 1987. De acordo com COX (2005) e 

LAINSON e SHAW (2005), a classificação atualmente aceita das espécies 

neotropicais de Leishmania é a apresentada abaixo: 

Reino: Protozoa Goldfuss, 1818 

Filo: Euglenozoa Cavalier-Smith, 1998 

Classe: Kinetoplastea: Honigberg, 1963 

Ordem: Trypanosomatida Kent, 1880 

Família: Trypanosomatidae Doflein, 1901 

Gênero: Leishmania Ross, 1903 

Subgênero: Leishmania Ross, 1903  

Subgênero: Viannia Lainson & Shaw, 1987 

As espécies do subgênero Leishmania apresentam ciclo de vida no inseto 

hospedeiro limitando-se ao intestino médio e anterior. Ocorrem tanto no Velho 

Mundo como no Novo Mundo. A espécie tipo é Leishmania (Leishmania) donovani. 

As espécies neotropicais conhecidas são: Leishmania (L.) chagasi Cunha & Chagas, 

1937; L. (L.) enriettii Muniz & Medina, 1948; L. (L.) mexicana (Biagi, 1953) Garnham, 

1962; L. (L.) amazonensis Lainson & Shaw, 1972; L. (L.) aristidesi Lainson & Shaw, 
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1979; L. (L.) venezuelensis Bonfante-Garrido, 1980; L. (L.) garnhami Scorza et al, 

1979; L. (L.) pifanoi (Medina & Romero, 1959) Medina & Romero, 1962; L. (L.) hertigi 

Herrer, 1971; L. (L.) deanei Lainson & Shaw, 1977 (LAINSON, 2010; LAINSON e 

SHAW, 1987, 2005). 

O subgênero Viannia engloba espécies cujo ciclo de vida no flebotomíneo 

ocorre na porção posterior do trato alimentar e é representado por uma fase de 

proliferação com formas paramastigotas arredondadas e ovoides, bem como 

algumas formas promastigotas aderidas à parede do intestino posterior (piloro e/ou 

íleo) por meio de hemidesmossomos flagelares. No entanto, ocorre uma migração 

dos parasitas para os intestinos médio e anterior. A espécie-tipo é Leishmania 

(Viannia) braziliensis (Vianna, 1911) Matta, 1916. Somente espécies neotropicais 

são conhecidas para este subgênero: L. (V.) braziliensis; L. (V.) peruviana Velez, 

1913; L. (V.) guyanensis Floch, 1954 e L. (V.) panamensis Lainson & Shaw, 1972. 

A origem, evolução e dispersão destes protozoários ainda não foram 

completamente elucidadas. Dados referentes à biogeografia histórica, incluindo 

registros fósseis, à ecologia e filogenia dos organismos envolvidos devem ser 

considerados e testados contra dados independentes durante a construção de 

possíveis cenários e hipóteses para explicar a origem do parasito (NOYES et al., 

2000). 

Duas hipóteses têm sido propostas para a evolução do gênero Leishmania 

envolvendo a origem Neotropical (NOYES, 1998; NOYES et al., 2000) e Paleártica 

(KERR, 2000). NOYES (1998) considerou a origem Neotropical para o gênero 

sustentando-se em análises de sequências filogenéticas. Com base em dados 

bioquímicos, moleculares, biogeográficos, entomológicos e ecológicos, KERR (2000) 

propôs uma origem Paleártica no início da Era Cenozóica, seguida pela dispersão 

ao Neártico no final do Eoceno e à região Neotropical durante o Plioceno, após a 

formação da ponte de terra panamenha há cerca de três milhões de anos. Outra 

hipótese sustenta a origem Neotropical para o subgênero Viannia, enquanto uma 

origem Africana é proposta para L. (Leishmania), como resultado de várias 

introduções de parasitas do gênero Leishmania no Novo Mundo (MOMEN e 

CUPOLILLO, 2000).  

As relações filogenéticas entre as espécies de Leishmania têm sido 

estudadas por meio de diferenças na história natural de seus hospedeiros 

vertebrados, especificidade do vetor, manifestações clínicas, distribuição geográfica 
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(LUKES et al., 2007) e pelo uso de abordagens moleculares com diferentes 

marcadores (BOITE et al., 2012; FRAGA et al., 2010; MAURICIO et al., 2004; 

MOTOIE et al., 2013). No entanto, as relações evolutivas continuam pouco 

esclarecidas, uma vez que muitos estudos incluem apenas as espécies do Novo ou 

do Velho Mundo, ou isolados e cepas de regiões geográficas específicas (MARCILI 

et al., 2014; HUGHES e PIONTKIVSKA, 2003; TUON et al., 2008). 

 

1.2.1 Leishmania (Leishmania) infantum  

 

Em 1937, o agente etiológico da leishmaniose visceral americana foi 

caracterizado com uma espécie distinta e nomeado como Leishmania (L.) chagasi 

por CUNHA e CHAGAS (1937) mediante a sua incapacidade de produzir, 

experimentalmente, a doença clínica sintomática no cão doméstico; diferindo de L. 

(L.) infantum, agente causal da leishmaniose visceral na Bacia do Mediterrâneo na 

Europa. 

Devido à igualdade morfológica entre as espécies do complexo Leishmania 

donovani, a identificação específica pode ser realizada por métodos moleculares, 

como a análise de isoenzimas pela eletroforese de enzimas multilocus, do inglês 

multilocus enzime electrophoresis (MLEE), considerada como método padrão ouro 

para caracterização e identificação de cepas de Leishmania (MOMEN e SALLES, 

1985; CUPOLILLO et al., 1994). 

A nomenclatura Leishmania (L.) chagasi e a hipótese de origem nativa ao 

Novo Mundo foram mantidas por muitos anos com base em diferenças identificadas 

nos perfis de fragmentos de kDNA de L. (L.) chagasi e L. (L.) infantum, 

demonstradas pela digestão por endonuclease de restrição (JACKSON et al., 1984), 

pela descoberta de que um anticorpo monoclonal contra promastigotas de um dos 

parasitas não reconhecia as do outro (SANTORO et al., 1986) e ainda por estudos 

comparativos de radiorrespirometria (DECKER-JACKSON e TANG, 1982). 

Entretanto, a classificação de L. (L.) chagasi tem sido contestada por estudos 

de cepas do complexo L. donovani isoladas de diferentes origens, utilizando 

marcadores moleculares que incluem: sequências codificantes e não-codificantes de 

DNA nuclear e/ou mitocondrial, espaçador transcrito interno do gene ribosomal (ITS) 

(CUPOLILLO et al., 1995; DÁVILA e MOMEN, 2000; KUHLS et al., 2005), 

amplificação aleatória de DNA polimórfico (RAPD) (HIDE et al., 2001), análise de 
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polimorfismo de fragmentos de restrição (RFLP) de minicírculo de kDNA (ALONSO 

et al., 2010; CORTES et al., 2006), tipagem de microssatélites multilocus (MLMT) 

(KUHLS et al., 2007, 2011), amplificação do gene mini-exon (SUKMEE et al., 2008) 

e da proteína de choque térmico 70 kDa (hsp70) (FRAGA et al., 2010), entre outros. 

A maioria desses estudos sugere que a taxonomia do complexo L. donovani 

necessita ser revisada, uma vez que o perfil de microssatélites, a filogenia baseada 

na proteína de choque térmico hsp70 e as sequências de DNA analisadas são 

idênticas para ambas as espécies e não há diferenças plausíveis que justificariam a 

separação entre L. (L.) chagasi e L. (L.) infantum (FRAGA et al., 2010; KUHLS et al., 

2007, 2011; LEBLOIS et al., 2011, MAURICIO et al., 2000, SCHONIAN et al., 2010). 

A história evolucionária de L. (L.) infantum, considerada como sinônimo sênior 

de L. (L) chagasi, também tem sido contestada. Diversos autores têm sugerido que 

L. infantum tenha sido importada da Europa durante a colonização portuguesa e 

espanhola a partir de cães e roedores infectados (KILLICK-KENDRICK, 1985; 

LEBLOIS et al., 2011; MOMEN e CUPOLILLO, 2000; RIOUX et al., 1990). Ao 

estudarem a estrutura populacional do parasito, KUHLS et al. (2011) identificaram 

duas populações principais de L. (L.) infantum tanto para o Novo quanto para o 

Velho Mundo, destacando a elevada semelhança das populações do Novo Mundo e 

do sudoeste Europeu. Outro ponto que suporta esta teoria é a baixo polimorfismo 

das cepas de L. (L.) infantum do Novo Mundo. 

Em 2002, ao considerar as diferenças descritas entre as espécies, SHAW 

(2002) propôs a denominação Leishmania (Leishmania) infantum chagasi, tornando 

L. (L.) chagasi uma subespécie de L. (L.) infantum. LAINSON e SHAW (2005), 

LAINSON e RANGEL (2005) e LAINSON (2010) defenderam a manutenção do 

parasita em um nível subespecífico ao ponderarem a especificidade de hospedeiros 

e reservatórios das espécies de Leishmania, as características etiológicas, como o 

habitat silvestre de seu principal vetor, Lu. longipalpis, e as distinções moleculares e 

antigênicas já mencionadas. SHAW (2006) justificou a manutenção da nomenclatura 

subespecífica ao ressaltar que espécies de Leishmania são compostas de 

populações clonais cuja estrutura varia de acordo com o método de caracterização e 

que mais de um táxon de parasitas viscerais pode ocorrer numa mesma área 

geográfica. Portanto, este pode ser um ponto potencial de confusão, dado que 

diferentes grupos de pesquisa podem ou não examinar os mesmos parasitas e, 

assim, chegar a conclusões conflitantes.  
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Recentemente, análises filogenéticas na região do SSU rDNA V7V8 

(sequência de DNA barcode de Trypanosomatidae) em agrupados de L. (L.) 

infantum e L. (L.) donovani de diferentes hospedeiros e origens geográficas foram 

capazes de separar os isolados do Novo e Velho mundo (MARCILI et al., 2014). 

Com base nesta e nas demais diferenças previamente identificadas, os autores 

sugerem a manutenção no nome L. (L.) infantum chagasi e revitalizam a discussão 

acerca da origem de L. (L.) chagasi. 

A ausência de um consenso na comunidade científica tem causado confusão 

na nomenclatura deste parasito e diferentes nomes têm sido utilizados (DANTAS-

TORRES, 2006). Considerando que até o presente momento ainda não há uma 

nova classificação proposta para o gênero Leishmania, neste trabalho será adotada 

a nomenclatura L. (L.) infantum. 

No Novo Mundo, L. (L.) infantum apresenta ampla distribuição geográfica 

estando presente em 15 dos 20 países da América Latina (Argentina, Bolívia, Brasil, 

Colômbia, Equador, El Salvador, Guadalupe, Guatemala, Honduras, Martinica, 

México, Nicarágua, Paraguai, Suriname e Venezuela) (LAINSON e SHAW, 2005; 

SHAW, 2002) e no norte dos Estados Unidos (ROSYPAL et al., 2003). 

A tipagem de microssatélites multilocus de cepas de L. (L.) infantum do Novo 

Mundo indicou a existência de duas populações principais: uma população contém 

cepas do Paraguai, Brasil, Colômbia e Honduras e é composta pelo zimodema 

MON-1; a segunda contém cepas de Venezuela, Panamá, Costa Rica e Honduras e 

está relacionada com o zimodema não-MON-1 (KUHLS et al., 2011). No Brasil, 

utilizando a mesma técnica, foram identificados 66 genótipos distribuídos em três 

populações, sendo que uma delas ocorre principalmente (75%) no Estado de Mato 

Grosso do Sul (FERREIRA et al., 2012). 

Lutzomyia longipalpis é o principal vetor associado à transmissão de L. (L.) 

infantum nas Américas (DEANE e GRIMALDI, 1985). No entanto, Pintomyia evansi 

(Nuñez-Tova, 1924) foi incriminada como principal vetor na Colômbia (TRAVI et al., 

1994) e como vetor alternativo na Venezuela (FELICIANGELI et al., 1999). Em 

Corumbá e Ladário, Mato Grosso do Sul, Lutzomya cruzi e Lutzomyia forattinii 

tornaram-se suspeitas de atuarem no ciclo de transmissão como vetor alternativo 

(GALATI et al., 1997; SANTOS et al., 1998; PITA-PEREIRA et al., 2008). No 

Município de Bonito, localizado na região da Serra de Bodoquena, também no 

Estado de Mato Grosso do Sul, Lutzomyia almerioi Galati & Nunes, 1999 parece 
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atuar na transmissão de L. (L.) infantum devido à elevada densidade populacional e 

ao encontro de exemplares infectados naturalmente pelo protozoário (SAVANI et al., 

2009). 

Os hospedeiros vertebrados conhecidos incluem os seres humanos e o cão 

doméstico, Canis familiaris Linnaeus, 1758. Entre os animais silvestres, a raposa 

Cerdocyon thous Linnaeus, 1766 parece ser um importante reservatório natural no 

Nordeste (Ceará), Norte (Pará), e Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul) (DEANE, 

1956; LAINSON e SHAW, 1987, 2005; MELLO et al., 1988).  

Há relatos do encontro de cepas do parasita em gambás do gênero Didelphis 

no Bahia (SHERLOCK et al., 1984). Na Colômbia, Didelphis marsupialis Linnaeus, 

1758 é considerado um importante reservatório (CORREDOR et al., 1989; TRAVI et 

al., 1994). HUMBERG et al. (2012) sugeriram que Didelphis albiventris Lund 1840 

possa estar envolvido no ciclo urbano de transmissão da LV em Campo Grande, 

Mato Grosso do Sul. 

 

1.2.2 Leishmania (Leshmania) amazonensis  

 

Inicialmente, L. (L.) amazonensis era considerada como uma subespécie de 

L. (L.) mexicana (LAINSON e SHAW, 1987; SAF'JANOVA, 1982). 

O parasito tem sido registrado na Bolívia, Brasil, Colômbia, Guiana Francesa 

e Paraguai. No entanto, acredita-se que também ocorra em outros países da 

América do Sul, onde o vetor flebotomíneo é encontrado. No Brasil, encontra-se 

presente em todas as regiões, com destaque para a Região Amazônica (BRASIL, 

2007; LAINSON e SHAW, 2005). 

Entre os hospedeiros invertebrados descritos, encontram-se os flebotomíneos 

Bichromomyia flaviscutellata (Mangabeira, 1942), principal vetor de L. (L.) 

amazonensis (LAINSON e SHAW, 1968; LAINSON et al., 1994), Bichromomyia 

olmeca nociva (Young & Arias, 1982) e Bichromomyia reducta (Feliciangeli, Ramirez 

Pérez & Ramirez, 1988) (FREITAS et al., 1989). Provavelmente, estes dois últimos 

têm um papel secundário na ecologia e transmissão do parasito (LAINSON e SHAW, 

2005). Na Bolívia, Pintomyia nuneztovari (Ortiz, 1954) [sinônimo de Lutzomyia 

nuneztovari anglesi Le Pont & Desjeux, 1984 (Young & Duncan 1994)] foi 

encontrada naturalmente infectada com L. (L.) amazonensis (MARTINEZ et al., 

1999). Em Mato Grosso do Sul, Lu. longipalpis também foi encontrada com infecção 
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natural pelo parasito áreas endêmica para leishmaniose cutânea e visceral canina 

(PAIVA et al., 2006; SAVANI et al., 2009).  

Roedores do gênero Proechimys são os hospedeiros primários do parasito. 

Outros roedores como Oryzomys, Neacomys, Nectomys, Dasyprocta, os marsupiais 

Marmosa, Metachirus, Didelphis e Philander e o canídeo silvestre Cerdocyon thous, 

são considerados hospedeiros secundários (ASHFORD, 2000; LAINSON et al., 

1994; LAINSON e SHAW, 2005). 

 

1.3 FLEBOTOMÍNEOS 

 

Os flebotomíneos são insetos pertencentes à ordem Diptera, família 

Psychodidae, subfamília Phlebotominae. Constituem um grupo de insetos com 

registros de fósseis de cerca de 120 milhões de anos, conferindo-lhes uma origem 

extremamente antiga. Estão distribuídos por todo o mundo, e na atualidade, nas 

Américas, são conhecidas pouco mais de 900 espécies e cerca de 60 delas estão 

implicadas (suspeitas ou comprovadas) na transmissão de Leishmania (GALATI, 

2014; GALATI et al., 2009; KILLICK-KENDRICK, 1990).  

Apesar do grande número de espécies descritas, ainda existe um importante 

déficit de conhecimento a respeito da biologia destes dípteros. Este fato pode ser 

explicado pelas dificuldades na descrição da biologia, visto que para estudar o ciclo 

biológico de uma espécie é necessário colonizá-la em laboratório (BRAZIL e 

BRAZIL, 2003). Apesar de haver uma metodologia básica de criação experimental 

para flebotomíneos, ainda existe necessidade de adaptações para a obtenção de 

sucesso na manutenção de diferentes colônias (KILLICK-KENDRICK, 1979). 

Como os demais dípteros, os flebotomíneos são holometábolos, ou seja, 

apresentam metamorfose completa com quatro estádios larvais e uma fase de pupa 

que dá origem ao adulto. A duração dos diferentes estágios imaturos de ovo a pupa 

varia entre as espécies, havendo também a influência de fatores, como a 

temperatura, a umidade e a disponibilidade de alimento (BRAZIL e BRAZIL, 2003; 

VOLF e VOLFOVA, 2011). 

As formas imaturas desenvolvem-se em criadouros constituídos por solos 

úmidos, ricos em matéria orgânica, ao abrigo da luz direta, entre raízes expostas, 

troncos de árvores, embaixo de folhas caídas e de pedras, em gretas de rochas, 

tocas de animais e ambientes antrópicos como chiqueiros, galinheiros, canis, 
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estábulos ou outros ecótopos nos quais as condições adequadas se fazem 

presentes. Muitas vezes o próprio criadouro funciona também como local de abrigo, 

sendo que estes variam de acordo com o microhábitat, estação do ano, umidade 

relativa do ar e também de acordo com a espécie. Pela fragilidade, as formas 

imaturas, necessitam de locais que as protejam de mudanças bruscas que ocorrem 

no meio ambiente (AGUIAR e MEDEIROS, 2003; FORATTINI, 1973).  

Ambos os sexos necessitam de açúcares em sua dieta. Embora tenha sido 

relatado o encontro de machos com sangue no tubo digestivo (SANTOS DA SILVA e 

GRÜNEWALD, 1999), apenas as fêmeas são consideradas hematófagas, sugando 

um largo espectro de animais como mamíferos, aves e animais de sangue frio 

(BAUM et al., 2015; BRITO et al., 2014; NGUMBI et al., 1992; OLIVEIRA et al., 2008; 

TESH et al. 1972).  

O sangue é necessário para o desenvolvimento ovariano e o número de ovos 

produzidos é diretamente proporcional à quantidade de sangue ingerido, porém, há 

também a possibilidade de autogenia, como já foi observado em alguns 

flebotomíneos, e de partenogênese, observada em laboratório para Pintomyia 

mamedei (Oliveira, Afonso, Dias & Brazil, 1994) (BRAZIL e OLIVEIRA, 1999; 

LEHANE, 1991) e Deanemyia maruaga (Alves, Freitas & Barrett, 2008) (ALVES et 

al., 2008). 

A existência de concordância gonotrófica tem sido relatada com frequência 

para estes dípteros, porém, em algumas espécies têm sido observados dois 

repastos precedentes à oviposição (BRAZIL et al., 1991). Uma das explicações para 

esse comportamento é o fato de que as fêmeas sofrem com variações climáticas, 

como altas temperaturas e baixos níveis de umidade, e ficam com a capacidade de 

oviposição prejudicada, necessitando deste segundo repasto para manutenção 

hídrica (BRAZIL e BRAZIL, 2003). 

A atividade hematofágica predominante é a noturna, porém, os flebotomíneos 

podem exercê-la durante o dia principalmente em ambientes com pouca 

luminosidade como cavernas e áreas florestais (INFRAN et al., 2014; GALATI et al., 

2006; GOMES et al., 1989).  

Em inquérito entomológico realizado na área urbana de 18 municípios do 

Estado de Mato Grosso do Sul com transmissão de LV, foram capturados 34.799 

espécimes de flebotomíneos pertencentes a 36 espécies, sendo Lu. longipalpis, Lu. 
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cruzi, Lu. forattinii e Nyssomyia whitmani (Antunes & Coutinho, 1939) as espécies 

mais prevalentes (ALMEIDA et al., 2010). 

Em Corumbá, a fauna flebotomínea descrita é composta por 12 espécies com 

destaque para Lu. cruzi e Lu. forattinii, que foram as mais abundantes na região 

urbana da cidade (GALATI et al., 1997, CASARIL et al., 2014). Embora SANTOS et 

al. (2003) tenham relatado a presença de Lu. longipalpis, os demais estudos 

apontam a ausência desta espécie e o predomínio de Lu. cruzi (ALMEIDA et al., 

2010; CASARIL et al., 2014; GALATI et al., 1997). Estes dados, associados ao 

estreito grau de parentesco entre ambas (SANTOS et al., 2013) e ao encontro de Lu. 

cruzi naturalmente infectada por Leishmania sustentam a hipótese de que está 

espécie seja responsável pela transmissão do agente da LV na região (SANTOS et 

al., 1998, PITA-PERREIA et al., 2008). Ainda merece atenção o fato de que Lu. 

forattinii, espécie antropofílica, que foi encontrada naturalmente infectada por 

Leishmania (PITA-PERREIA et al., 2008) esteja atuando no ciclo de transmissão da 

doença nas áreas rurais e urbanas da cidade (GALATI et al., 1997). 

 

1.4 INTERAÇÃO Leshmania (Leishmania) spp. E FLEBOTOMÍNEOS  

 

O desenvolvimento de Leishmania dentro do seu vetor (específico ou não) e, 

consequentemente, a interação parasito-vetor é um processo complexo que tem 

início quando uma fêmea de flebotomíneo se alimenta em um hospedeiro vertebrado 

infectado (KILLICK-KENDRICK, 1979). Para realizar a hematofagia, as fêmeas 

provocam microlesões com auxílio das peças bucais na pele dos hospedeiros 

vertebrados, dilacerando os tecidos e vasos sanguíneos superficiais para formar um 

pequeno poço de sangue que permite a alimentação (LANE, 1993; RIBEIRO et al., 

1986). 

Após este processo inicial, as amastigotas ingeridas serão submetidas a uma 

série de transformações estruturais e morfológicas induzidas pelas mudanças nas 

condições ambientais dentro do inseto vetor, como mudança de pH e temperatura 

(BATES e ROGERS, 2004; SANTOS et al., 2008). As transformações primárias 

(evolução para os morfotipos de promastigota) iniciam-se cerca de 6 a 12 h após o 

repasto e ocorrem dentro da matriz peritrófica, definida como uma matriz 

semipermeável de proteínas, glicoproteínas e quitina que permite a difusão de 

enzimas hidrolíticas do flebotomíneo para o interior do bolo alimentar e de nutrientes 
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provenientes da digestão para fora dele, mas impede a saída dos parasitos 

(PIMENTA et al., 2012; SECONDINO et al., 2005).  

O primeiro morfotipo observado após a ingestão de amastigotas é a 

promastigota procíclica, uma forma replicativa com pouca motilidade que está 

confinada à matriz peritrófica (BATES, 2007; LAWYER et al., 1987). Alguns autores 

relatam a ocorrência de uma taxa de mortalidade considerável de parasitas durante 

esta fase devido a mudanças na superfície do glicocálix presente na membrana 

celular do parasito, que o torna temporariamente vulnerável a ação da tripsina 

excretada pelo inseto como resposta a presença de alimento no intestino médio 

(FREITAS et al., 2012; PIMENTA et al., 1997; ROGERS et al., 2002).  

Entretanto, tem sido proposto que algumas espécies de Leishmania 

apresentam estratégias para inibir ou retardar os efeitos prejudiciais das enzimas 

digestivas (DILLON e LANE, 1993; SACKS e KAMHAWI, 2001). Entre os fatores 

descritos, destaca-se a modulação da atividade proteolítica do inseto pela expressão 

de moléculas superfície do parasito, tais como: lipofosfoglicanos (LPG), 

glicoinositolfosfolípides (GIPL), proteofosfoglicanos (PPG), proteínas ancoradas a 

GPI (GP63) (ILG et al., 1999; McCONVILLE e FERGUSON, 1993; TURCO e 

DESCOTEAUX, 1992). Além da expressão de moléculas superficiais como fator de 

modulação, também foi observado a secreção de fosfoglicanos (PG), 

proteofosfoglicanos (sPPG) e fosfatases ácidas (sAP) (ILG, 2000; ILG et al., 1999). 

Depois de alguns dias, os parasitas começam a diminuir a sua replicação e 

diferenciam-se em formas alongadas com intensa motilidade, as promastigotas 

nectomonas. Estas são formas migratórias que se acumulam e se fixam, via flagelo 

às microvilosidades do epitélio intestinal, ao intestino médio após a fuga da matriz 

peritrófica. Acredita-se que este escape seja mediado pela ação da enzima quitinase 

secretada pelo próprio parasita (SCHLEIN, et al., 1991, SHAKARIAN e DWYER, 

2000) e também pelo inseto (RAMALHO-ORTIGAO et al., 2005). Já adesão ao 

epitélio é desempenhada principalmente pelo LPG, entre outros fatores (PIMENTA 

et al., 1992; SOARES et al., 2002). 

A degeneração da matriz peritrófica é acompanhada pela excreção do bolo 

fecal via piloro e íleo. Nesta etapa, a fixação e/ou ancoramento das nectomonas ao 

epitélio intestinal são essenciais para evitar sua eliminação junto ao conteúdo fecal 

(KILLICK-KENDRICK, 1974; LAWYER et al., 1987, 1990; PIMENTA et al., 2012). 

Além disto, a fixação à microvilosidades permite a migração em direção à região 
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anterior do intestino médio, região torácia, imediatamente após a válvula estomodeal 

(cárdia), que é a junção entre os intestinos anterior e médio. Portanto, este período 

caracteriza a fase de estabelecimento da infecção em um vetor, ou seja, a 

persistência e manutenção do parasito dentro do flebotomíneo (BATES, 2007; 

SACKS e KAMHAWI, 2001; WALTERS et al., 1992). 

Muitos estudos têm debatido a importância da especificidade da adesão das 

nectomonas ao intestino, caracterizando uma relação espécie-específica que 

depende do polimorfismo da molécula LPG e está relacionado à sua função como 

ligante do parasito aos receptores do intestino do díptero. Em muitos casos, esta 

relação pode explicar a competência vetorial espécie-específica (COELHO-

FINAMORE et al., 2011; KAMHAWI, 2000; PIMENTA et al., 1992, 1994, 2012; 

SOARES et al., 2002). 

Ao atingirem a região torácica, as nectomonas transformam-se em 

promastigotas leptomonas, uma forma mais curta e replicativa. Estas são 

responsáveis pela secreção do promastigote secretory gel (PSG), uma substância 

gelatinosa que envolve os parasitos e exerce função essencial na transmissão do 

parasito (ROGERS et al., 2002). Outras formas podem ser observadas em menor 

quantidade nesta fase, como as promastigotas haptomonas (curtas e largas) e as 

promastigotas paramastigotas de corpo pequeno (PIMENTA et al., 2012).  

Conforme a espécie de flebotomíneo e condições ambientais, em 

aproximadamente cinco dias todo bolo fecal será excretado. Neste momento pode 

ser observada a formação do PSG plug, uma massa de parasitos envolta pelo PSG 

que se estende da porção anterior do intestino médio até o intestino anterior na 

região torácica (BATES, 2007; LAWYER et al., 1990; PIMENTA et al., 2012; SACKS 

e KAMHAWI, 2001; ROGERS et al., 2002, 2004). 

Finalmente, as formas promastigotas leptomonas diferenciam-se em 

promastigotas metacíclicas, forma evolutiva infectante ao hospedeiro vertebrado. As 

promastigota metacíclicas possuem corpo celular pequeno, flagelo longo, não se 

dividem e não apresentam capacidade de aderência ao epitélio intestinal (BATES, 

2007; PIMENTA et al., 1992). Também apresentam alta motilidade e estão livres no 

lúmen intestinal, podendo migrar ao longo do intestino anterior e alcançar a faringe, 

cibário e probóscida (PIMENTA et al., 2012; ROGERS et al., 2002, 2004). Para a 

combinação Lu. longipalpis e Leishmania (L.) infantum, formas progastigotas 
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metacíclicas podem ser observadas a partir do quatro dias após o repasto 

sanguíneo em uma fonte de infecção experimental (FREITAS et al., 2012). 

Duas hipóteses têm sido propostas para o processo de transmissão de 

formas promastigotas metacíclicas de Leishmania ao hospedeiro: a primeira diz 

respeito à inoculação do parasito de forma ativa e/ou passiva; a segunda refere-se à 

ocorrência de regurgitação do parasito durante a transmissão natural (KILLICK-

KENDRICK, 1986; WARBURG E SCHLEIN, 1986). A hipótese de inoculação baseia-

se principalmente no encontro de formas infectantes na probóscida (BATES, 2007). 

Estas migrariam até a probóscida, obstruindo-a mecanicamente e impedindo a 

ingestão de sangue. Consequentemente, a fêmea tentaria, sem sucesso, se 

alimentar repetidas vezes, inserindo o aparelho bucal na pele do hospedeiro por 

curtos períodos de tempo. Deste modo, os músculos do aparelho picador se 

relaxariam, o sangue ingerido seria regurgitado e as formas infectantes inoculadas 

na pele do mamífero hospedeiro (DOSTÁLOVÁ e VOLF, 2012; KILLICK-KENDRICK 

et al, 1977a). 

No entanto, vários fatores suportam a ideia de regurgitação do parasito, como 

a lesão tecidual da válvula estomodeal via quitinase excretada pelo parasita 

(SCHLEIN et al., 1992; VOLF et al., 2004), o bloqueio físico causado pelo PSG plug, 

que seria removido por regurgitação, liberando assim o fluxo para um novo repasto 

sanguíneo (ROGERS et al., 2002; ROGERS e BATES, 2007) e a comparação entre 

o número de parasitas transmitidos por insetos infectados e os presentes no 

intestino anterior deste flebotomíneos (ROGERS et al., 2004). Discute-se ainda que 

o papel do parasita na modelação e manipulação do tempo de alimentação 

sanguínea para que este coincida com o pico de formas infectantes no PSG plug e 

com o bloqueio na porção anterior do intestino médio, o que levaria a múltiplas 

tentativas de repasto, como demonstrado para as combinações de L. (L.) mexicana 

e L. (L.) infantum em Lu. longipalpis (ROGERS e BATES, 2007). 

Embora as formas intermediárias de promastigotas presentes no inseto vetor 

(natural ou permissivo) infectado sejam conhecidas, com exceção da promastigota 

metacíclica, ainda permanece incerto como são originados e quais condições são 

determinantes ao surgimento de cada uma delas (PIMENTA et al., 2012). 

Algumas espécies de flebotomíneos suportam ou permitem a manutenção e 

desenvolvimento da infecção por mais de uma espécie de Leishmania, recebendo a 

denominação de vetores permissivos (KAMHAWI, 2006; PIMENTA et al., 1994; 
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ROGERS et al., 2002, 2004). Acredita-se que o mecanismo de adesão do parasito 

ao intestino médio desta categoria de vetores seja diferente, uma vez que a adesão 

via LPG é espécie-específica, como citado anteriormente (VOLF e MYSKOVA, 

2007). 

Em várias espécies de flebotomíneos permissivos, o ancoramento do parasito 

está relacionado à presença da fração terminal da glicoproteína N-acetil-

galactosamina no intestino médio e à ocorrência de lectinas na superfície de 

Leishmania; portanto, independente do LPG. Esta nova modalidade de ligação tem 

implicações importantes para a transmissão e evolução do parasita, uma vez que 

pode contribuir para a dispersão de Leishmania devido à sua adaptação em novos 

vetores (MYSKOVA et al., 2007).  

Com relação a possíveis benefícios aos flebotomíneos, resultantes da 

interação parasito-vetor, experimentos com L. (L.) mexicana e Lu. longipalpis 

demonstraram que a colonização bacteriana e fúngica reduziu o potencial de 

estabelecimento do parasito nos flebotomíneos. No entanto, flebotomíneos 

infectados com Leishmania sobreviveram a uma exposição bacteriana capaz de 

matá-los. Com base nos resultados obtidos, os autores sugeriram a ocorrência de 

pressão evolutiva para a manutenção da associação Leishmania-vetor (SANT’ANNA 

et al., 2014). 

 

1.4.1 Capacidade vetorial 

 

A capacidade vetorial de um inseto hematófago pode ser definida como o 

número esperado de picadas infectivas que eventualmente surgiria do total de 

mosquitos que picassem uma única fonte de infecção em um único dia (SMITH et 

al., 2012). Os modelos iniciais propostos para estimar a capacidade vetorial foram 

desenvolvidos para populações de mosquitos do gênero Anopheles a partir de 

estudos para o controle de malária quando GARRET-JONES (1964) e REISEN 

(1989a) desenvolveram um modelo que considerava a densidade do vetor em 

relação ao hospedeiro, a atratividade ao hospedeiro, a proporção de fêmeas que 

exerceram a hematofagia, a probabilidade de sobrevida estimada em campo, a 

duração do ciclo gonotrófico, a duração do período de incubação extrínseco e a 

proporção de fêmeas infectadas com formas infectivas. 
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Entre os parâmetros que norteiam a incriminação dos flebotomíneos como 

vetores de Leishmania para a população humana, destacam-se (1) o 

comportamento antropofílico, (2) a distribuição geográfica coincidente com a da 

doença, (3) a competência vetorial e a capacidade de infectar-se naturalmente pela 

mesma espécie responsável pela infecção humana, (4) o grau de relacionamento 

com os reservatórios e com o homem, (5) a densidade e a taxa de infecção natural 

pelo parasito, (6) a manutenção de todas as etapas do desenvolvimento parasitário 

nos espécimes infectados experimentalmente em laboratório e (7) a capacidade 

desses insetos se infectarem e transmitirem experimentalmente o parasita por meio 

da picada em modelos experimentais (KILLICK-KENDRICK, 1990; KILLICK-

KENDRICK; WARD, 1981). Após revisão destes critérios, READY (2013) propôs a 

inclusão de novos parâmetros para a comprovação vetorial de um flebotomíneo: 

modelagem matemática com o uso de dados retrospectivos para demonstrar que o 

vetor é essencial para manter a transmissão com ou sem o envolvimento de outras 

espécies e que a incidência da doença diminui significativamente com a redução da 

densidade do vetor específico. 

Aspectos gerais relacionados à interação que ocorre entre as diferentes 

espécies de Leishmania e os flebotomíneos são importantes e indicam se 

determinado inseto é refratário ou susceptível à infecção pelo protozoário, além de 

determinar a competência vetorial desses dípteros, tornando-os possíveis 

hospedeiros e vetores competentes. Dentre estes fatores, ganham importância a 

capacidade que os parasitas apresentam de (PIMENTA et al., 2003): 

a) resistirem às atividades enzimáticas digestivas presentes no intestino 

médio do inseto no momento da digestão sanguínea; 

b) escaparem da matriz peritrófica que envolve o bolo alimentar; 

c) aderirem ao epitélio intestinal do inseto no momento da excreção do 

resto alimentar; e 

d) completarem o ciclo de vida dentro do inseto vetor, finalizando com o 

desenvolvimento e diferenciação em formas infectantes. 

Para estudar a capacidade vetorial de flebotomíneos, OVALLOS (2011) 

adaptou o modelo proposto por REISEN (1989) de modo que a probabilidade de 

sobrevida, o período de incubação extrínseca e, consequentemente, a expectativa 

de vida infectiva, passaram a ser obtidas diretamente por meio do 

acompanhamento de uma coorte. Neste estudo, foi demonstrado que Lu. 
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longipalpis apresentou capacidade vetorial para L. (L.) infantum 18,7 vezes maior à 

de Pintomyia fischeri (Pinto, 1926), e esta, 45 vezes maior à de Migonemya migonei 

(França, 1920). Diante destes resultados, foi possível sugerir que Pi. fischeri estaria 

envolvida no ciclo epidemiológico da LV na região metropolitana de São Paulo, no 

Estado de São Paulo.  

 

1.5 DADOS AMBIENTAIS  

 

A relação entre a exposição ambiental a fatores de risco e condições de 

saúde tem sido estudada com o auxílio de geotecnologias, como o 

geoprocessamento e o sensoriamento remoto, que fornecem informações 

importantes para a vigilância, monitoramento e mapeamento de riscos de diversas 

doenças, em especial, as transmitidas por vetores (BARCELLOS; BASTOS, 1996; 

BECK; LOBITZ; WOOD, 2000). 

O geoprocessamento é o conjunto de técnicas de coleta, tratamento, 

manipulação, análise e apresentação de dados espaciais ou de informações 

geográficas georreferenciadas, no qual há utilização de diferentes sistemas. Os 

sistemas de digitalização de imagens, de conversão de dados, de modelagem 

espacial e o sistema de informações geográficas, usualmente denominado de SIG, 

são alguns exemplos. Outra ramificação do geoprocessamento com grande utilidade 

em saúde pública é o sensoriamento remoto (APARICIO, 2001; PARANHOS FILHO, 

2008; PINA, 1998). O geoprocessamento pode ser caracterizado como uma 

tecnologia interdisciplinar, pois permite a convergência de diferentes ramos da 

ciência para o estudo de fenômenos ambientais e urbanos (CÂMARA; MONTEIRO, 

2001). Já o termo sensoriamento remoto é entendido como a tecnologia que permite 

a aquisição de informações (dados ou imagens) de objetos sem o contato físico com 

auxílio de um sistema sensor e tem como objetivo estudar o ambiente terrestre por 

meio do registro e análise de interações entre a radiação eletromagnética e a 

superfície terrestre (NOVO, 2008; PARANHOS FILHO, 2008). 

Estudos entomológicos que analisam o comportamento de insetos vetores 

devem considerar, além das questões inerentes ao próprio vetor, as características 

ambientais específicas de cada região, como o nível de urbanização, a presença de 

matas ou de fragmentos remanescentes, as variações climáticas bem como a 
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variação temporal e espacial da incidência da enfermidade avaliada (MEDRONHO, 

1995). 

Com base no exposto, torna-se evidente a necessidade da adoção de 

metodologias capazes de demonstrar de modo eficiente a influência exercida pelo 

meio ambiente, como a vegetação e o clima, sobre o comportamento dos vetores de 

importância médica. Deste modo, a associação das geotecnologias aos estudos 

entomológicos pode auxiliar em pesquisas e avaliações em saúde pública, 

permitindo não só o mapeamento da região estudada, mas também a qualificação e 

quantificação de fatores ambientais e a extrapolação de uma escala local para outra 

escala regional (SCHOLTE e LEPPER, 1991; WASHINO e WOOD, 1994).  

A ocorrência de flebotomíneos está associada à presença de matas, embora 

também possam ser encontrados em áreas abertas e em ambientes urbanos 

(GALATI et al., 2003, 2006; LAINSON e RANGEL, 2005). Tanto em escala regional 

como local, os modelos espaciais e temporais das distribuições das populações de 

flebotomíneos são influenciados pela temperatura, umidade relativa do ar, 

luminosidade e elevação (FORATINI, 1973). Assim, ao analisar a vegetação, 

analisam-se indiretamente todos esses fatores (APARICIO, 2001). 

Diferentes índices de vegetação podem ser utilizados para o estudo e 

avaliação da cobertura vegetal. Dentre os já descritos na literatura, destaca-se o 

índice de vegetação por diferença normalizada, do inglês normalized difference 

vegetation index (NDVI), que apresenta relação direta com a biomassa vegetal da 

região estudada, permite caracterizar alguns aspectos biofísicos da vegetação e é 

indicativo da quantidade de fitomassa da região, ou seja, quanto maior o índice, 

maior será a densidade da vegetação (APARICIO, 2001; PONZONI e 

SHIMABUKURO, 2007; ROSA, 2003). 

Outra maneira de mensurar a quantidade de fitomassa presente em 

determinado espaço geográfico dá-se pela medição direta em campo do percentual 

de cobertura vegetal por meio de um densiômetro esférico. O densiômetro esférico é 

muito útil para obtenção de estimativas precisas e confiáveis de cobertura vegetal de 

áreas pequenas a um custo menor (STUMPF, 1993). 

A ecologia de paisagem estuda os conjuntos de hábitats situados numa 

mesma região, bem como as interações existentes entre eles. Os componentes 

espaciais da paisagem como a área, a complexidade e a heterogeneidade espacial 

influenciam de forma direta a diversidade e distribuição dos organismos afetando 
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variáveis como a presença e a abundância de espécies e suas interações bióticas 

(CHUST et al., 2003; DAJOZ, 2005; HIRAO et al., 2008). 

Considerando a importância das geotecnologias nos estudos de vetores, 

imagens de satélite foram utilizadas para estudar vetores do agente da leishmaniose 

tegumentar na cidade de Itapira, Estado de São Paulo, onde APARICIO e 

BITENCOURT (2004) delimitaram espacialmente as zonas de contato entre o 

homem e Nyssomyia intermedia (Lutz & Neiva, 1912) e Ny. whitmani, com auxílio de 

sensoriamento remoto e técnicas de geoprocessamento para analisar a cobertura 

vegetal por meio do NDVI. Foi sugerido um possível padrão paisagístico no qual a 

transmissão da doença estaria relacionada não apenas à presença de mata, mas 

também à outros tipos de vegetação ao redor dos fragmentos (fora da mata), desde 

que suficientemente densos. 

Em Mato Grosso do Sul, OLIVEIRA et at. (2012) demonstraram a associação 

entre a abundância de Lu. longipalpis e a presença de vegetação, quantificada por 

meio do NDVI e do percentual de fitomassa na área urbana de Campo Grande. 

 

1.6 JUSTIFICATIVA 

 

As diferenças geográficas regionais, a diversidade ecológica com muitas 

espécies de flebotomíneos como possíveis vetores e, aproximadamente, 100 

espécies de animais como potenciais reservatórios dificultam as medidas de controle 

das leishmanioses. A impossibilidade do acesso e produção de drogas ativas, 

prescrição incorreta e a pouca compreensão sobre a doença, impedem a atuação 

correta nos casos diagnosticados e perpetuam a infecção antroponótica, 

estimulando a resistência às drogas (GONTIJO e MELO, 2004; GUERIN et al., 2002; 

MURRAY et al., 2005). Este cenário demonstra a necessidade de uma demanda 

crescente por novas estratégias de prevenção e educação em saúde nas 

leishmanioses. 

Embora se conheçam muitos aspectos epidemiológicos e clínicos das 

leishmanioses (GONTIJO e MELO, 2004; GUERIN et al., 2002; OLVIERA ALL et al., 

2006), bem como o papel dos flebotomíneos na transmissão de várias espécies de 

Leishmania (GALATI et al., 1997, 2003; LAINSON e RANGEL, 2005), a capacidade 

e a competência vetorial dos insetos suspeitos ou comprovados têm sido pouco 

avaliadas (CASANOVA et al., 2009). 
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O encontro de flebotomíneos naturalmente infectados por L. (L.) infantum, 

exceto se vetor comprovado, os encaixam no conceito de vetores permissivos e 

reafirmam a necessidade de investigação de outras espécies que poderiam atuar na 

transmissão desse agente, principalmente em áreas com casos autóctones de LV 

notificados, porém sem o relato do encontro de Lu. longipalpis, como ocorre em 

Corumbá e Ladário. Portanto, é necessária a investigação da capacidade vetorial 

desse flebotomíneo na transmissão da L. (L.) infantum, comparando-a com a da 

espécie reconhecidamente vetora desse agente, para se dimensionar o risco de 

transmissão dessa parasitose em uma dada área. De acordo com SECONDINO et 

al. (2012), estudos com as espécies de vetores brasileiros são, assim, necessários 

para compreender os mecanismos subjacentes de parasitas, vetor e hospedeiros 

vertebrados, bem como as complexas interações entre os três, que suportam o início 

da doença e persistência. 

O estudo da distribuição sazonal de flebotomíneos suspeitos de participarem 

do ciclo de transmissão do parasito é importante, uma vez que os picos de 

abundância representam um fator de risco, o que poderia influenciar diretamente o 

valor da capacidade vetorial calculada. De modo semelhante, o estudo dos atributos 

de paisagem como a cobertura vegetal fornecerá informações a respeito de 

possíveis condições que favoreçam a ocorrência e o aumento da abundância destes 

insetos.  

Essas informações são fundamentais para o conhecimento da disseminação 

da LV e para o planejamento das medidas de controle vetorial, uma vez que as 

ações preconizadas pelo Ministério da Saúde centram-se apenas no controle de Lu. 

longipalpis.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar em condições laboratoriais a capacidade e a competência vetorial de 

Lu. cruzi para L. (L.) infantum, provenientes de área com transmissão de 

leishmaniose visceral em Corumbá, Mato Grosso do Sul, assim como sua 

distribuição sazonal. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Com base no objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram 

elencados: 

a) estimar a capacidade vetorial para L. (L.) infantum; 

i. estimar a probabilidade de sobrevida diária e a expectativa média de 

vida das fêmeas após o xenodiagnóstico em hospedeiro infectado; 

ii. estimar a taxa de infecção experimental por L. (L.) infantum; 

iii. estimar o período de incubação extrínseco de L. (L.) infantum;  

iv. avaliar a atratividade do homem e do cão a Lu. cruzi; 

b) avaliar a competência vetorial de Lu. cruzi; 

c) investigar a infecção natural por L. (L.) infantum em fêmeas selvagens; 

d) avaliar a distribuição sazonal de Lu. cruzi; e 

e) verificar a associação entre a abundância de Lu. cruzi e os índices de 

cobertura vegetal. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 LOCAL E PERÍODO DA PESQUISA 

 

Este estudo foi realizado de abril de 2012 a março de 2014 no perímetro 

urbano do Município de Corumbá (19º 00’ 33” S; 57º 39’ 12” O; 118 m. a. n. m), que 

está localizado na porção noroeste do Estado de Mato Grosso do Sul, região do 

Pantanal Sul-mato-grossense, fazendo fronteira com a Bolívia (Figura 1). O 

município possui área total estimada de 64.962,8 km2, o que representa 18,19% da 

extensão territorial do Estado. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, em 2014 a população total estimada era de 108.010 habitantes, com 

densidade demográfica de 1.60 (hab/km2), sendo que 90% residem no perímetro 

urbano da cidade (IBGE, 2014). 

 

Figura 1 – Área de estudo: localização geográfica do Munícipio de Corumbá. 
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3.2 EXPERIMENTOS DE CAMPO 

 

3.2.1 Capturas de Lutzomyia cruzi para cultivo em laboratório 

 

Os espécimes de Lu. cruzi foram capturados em galinheiros localizados em 

duas residências na região periférica do Município de Corumbá (bairros Maria Leite, 

Centro e Nova Corumbá, Figura 2) com auxílio de aspiradores elétricos de sucção e 

armadilhas luminosas automáticas. Os insetos vivos foram transferidos para gaiolas 

de transporte em náilon (30 x 30 cm), cobertas com toalha umidecida e 

acondicionadas em caixas de isopor revestidas internamente com gesso. Para 

garantir a sobrevivência dos flebotomíneos durante o transporte ao Laboratório de 

Parasitologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo 

Grande, fatias de maça foram ofertadas no interior da gaiola como fonte de alimento 

e água. Posteriormente, os espécimes foram utilizados para estabelecimento e 

manutenção da colônia, conforme descrito no item 3.3.1. 

 

3.2.2 Distribuição sazonal  

 

A distribuição sazonal foi avaliada por meio da instalação semanal de 

armadilhas luminosas automáticas tipo CDC de abril de 2012 a março de 2014. 

Cinco residências foram selecionadas por conveniência com auxílio do Centro de 

Controle de Zoonoses (CCZ) de Corumbá em bairros com notificação de casos 

humanos de LV no ano anterior ao início das coletas (Figura 2). Em cada residência, 

foram instaladas duas armadilhas na área peridomiciliar das 17:00 às 7:00 h.  

Após o recolhimento das armadilhas, os espécimes foram eutanasiados com 

éter, triados para a remoção de outros insetos e mantidos a -20 °C até o transporte 

ao Laboratório de Parasitologia da UFMS para a identificação específica de acordo 

com GALATI (2003). Todos os machos foram clarificados e montados em lâmina 

para a identificação. Até o sexto mês de coleta (setembro/2012), as fêmeas também 

foram clarificadas e montadas. Após este período, as femêas capturadas sem 

resquícios de sangue no intestino, depois de identificadas pela morfologia da 

espermateca, foram acondicionas em microtubos de 1,5 mL com álcool isopropílico 

para investigação de infecção natural por Leishmania.  
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Figura 2 – Distribuição espacial dos pontos de coleta semanais para a avalição da 

distribuição mensal de flebotomíneos, Corumbá, MS, abril/2012 a março/2014. 

 
Número de 1 a 5 indicam os locais (bairros) de coletas de flebotomíneos. 1 = Centro; 2 = Maria Leite; 
3 = Cristo Redentor; 4 = Popular Nova; 5 = Nova Corumbá. A área urbana de Corumba está 
representa em uma imagem GeoEye (20/08/2012) na composição falsa-cor. 
 

3.2.3 Atratividade humana e canina aos flebotomíneos  

 

A atratividade humana e canina aos flebotomíneos foi avaliada por meio de 

experimentos mensais durante março de 2013 a fevereiro de 2014. Para tal, utilizou-

se uma adaptação do método descrito por PINTO et al. (2001), que consiste na 

utilização de barracas de poliéster impermeável (205 x 145 x 105 cm) com dois 

orifícios telados para a circulação do ar: um para a entrada e outro para a saída 

(Figura 3). No orifício para a entrada de ar foi acoplado um cooler com um 

dispositivo de controle da velocidade do ar introduzido na barraca. Do lado de fora, 

em frente ao outro orifício, o de saída do ar, foi instalada uma armadilha automática 

tipo CDC sem lâmpada para capturar os flebotomíneos atraídos pelo ar expelido. 

Em cada experimento foram utilizadas duas barracas que permaneciam 

montadas entre 18:00 e 6:00 h. No interior de uma, havia um humano e na outra, um 

cão com ração e água ad libidum durante as 12 h de execução do experimento.  
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Estas barracas foram armadas simultaneamente no mesmo peridomicílio 

(Bairro Maria Leite, Figura 2), distando aproximadamente 18 metros uma da outra, 

por duas noites consecutivas por mês. A posição de ambas foi alternada a cada 

noite. Foram feitas 24 repetições seguindo o método descrito acima para avaliar a 

atratividade canina e humana à espécie alvo do estudo. Ressalta-se que embora a 

residência utilizada para este experimento também tenha sido utilizada para a 

avaliação da distribuição mensal de flebotomíneos com armadilhas luminosas tipo 

CDC, as duas atividades (instalação de CDC e experimentos de atratividade) foram 

conduzidas em dias distintos. 

 

Figura 3 – Barraca utilizada nos experimentos de atratividade humana e canina aos 
flebotomíneos. 

 
A: vista frontal, número 1 indica o dispositivo (cano PVC 1000 mm telado) para saída de ar e 2 indica 
o dispositivo (cano PVC 1000 mm telado) para entrada de ar com cooler [não mostrado na figura] 
para ajuste de velocidade; B: vista em planta da barraca. 
 

Como alternativa ao este método inicial, a atratividade canina também foi 

avaliada por coletas (aspiração manual) realizadas diretamente sobre cães. Para 

minimizar a interferência da possível atratividade humana, realizou um ciclo de cinco 

min de coleta sobre o cão e arredores (canil) com 10 min de pausa. Foram feitas 

quatro coletas durante o período de estudo. 

Realizou ainda uma tentativa de coleta baseada no princípio utilizado pela 

armadilha tipo Disney (DORVAL et al., 2007). Discos metálicos (35 cm de diâmetro), 

semelhantes a assadeiras de pizza, lubrificados com óleo de rícino na superfície, 

foram fixados com auxílio de fita dupla face nas paredes internas de três canis 

durante três noites. Em cada canil foram utilizados três discos, ou seja, um em cada 
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parede interna. Ambos os métodos alternativos descritos acima (aspiração e coleta 

com os discos metálicos) foram realizadas no peridomicílio de residências da área 

urbana de Município de Corumbá. 

 

3.3 EXPERIMENTOS LABORATORIAIS 

 

3.3.1 Estabelecimento de colônia  

 

A partir de fêmeas capturadas nos locais acima discriminados, foram 

estabelecidas as colônias de acordo com protocolo de KILLICK-KENDRICK et al. 

(1977b) e RANGEL et al. (1986) no insetário do Laboratório de Parasitologia 

Humana da UFMS. As paredes, portas e janelas são vedadas, há um mata insetos 

elétrico e uma anteporta telada com uma cortina de ar para evitar a fuga dos 

espécimes criados nas colônias. 

Os adultos (machos e fêmeas) coletados em campo foram transferidos com o 

auxílio de um capturador individual adaptado para gaiolas de tecido montadas em 

armação de metal e providas de uma manga para introdução dos insetos, para o 

acasalamento e repasto sanguíneo; os adultos foram mantidos nas gaiolas por 48 h 

após o repasto, quando então as fêmeas foram ser transferidas individualmente para 

os frascos individuais para postura e obtenção da primeira geração (F1). Os insetos 

foram mantidos a 25-27 °C e umidade de 70 a 80%. 

Para a alimentação larval foi utilizado fígado liofilizado. A alimentação 

sanguínea dos adultos ocorreu em hamsters (Mesocricetus auratus Waterhouse, 

1839) sadios e jovens anestesiados com xilazina e quetamina em dosagem 

adequada ao peso. Fatias de maça foram oferecidas como fonte de açúcar aos 

insetos adultos.  

Modificações e adaptações realizadas neste método são apresentadas no 

artigo 1 desta tese (item 4.1).  

 

3.3.2 Infecção experimental com Leishmania  

 

As tentativas de infecção experimental de Lu. cruzi foram realizadas por meio 

de xenodiagnóstico em cães e em hamsters. 
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Nos experimentos de infecção experimental por L. (L.) infantum foram 

utilizados cães provenientes do Centro de Controle de Zoonoses do Município de 

Campo Grande. Todos os animais apresentavam sintomatologia específica para 

leishmaniose visceral canina, sorologia e exame parasitológico direto positivos para 

Leishmania.  

Para a infecção por Leishamnia (L.) amazonensis Lainson & Shaw, 1972, 

foram utilizados dois hamsters infectados experimentalmente (cepa 

IFLA/BR/1967/PH8 fornecida pelo Laboratório de Leishmanioses do Centro de 

Pesquisas René Rachou [CPqRR/FIOCRUZ-BH]) por via intradérmica no coxim 

plantar das patas traseiras. Durante o xenodiagnóstico os animais apresentavam 

lesões nodulares nas patas traseiras e no focinho. 

O experimento com cães foi repedido seis vezes, cada uma delas com um 

animal diferente, sempre das 18:00 às 19:00 h. Inicialmente, o cão sedado (tiopental 

sódico via intramuscular 40 a 80 mg/kg) foi colocado no interior de uma gaiola de 

náilon dividida em dois compartimentos (1,90 x 0,90 x 1,80 m) (Figura 4). Em 

seguida, machos e fêmeas de Lu. cruzi de primeira geração (F1) com três a quatro 

dias de vidas foram soltos no interior desta. A exposição do cão aos insetos durou 

cerca de uma hora em todas as tentativas. Decorridos os 60 min, os espécimes 

foram aspirados com capturador elétrico manual e transferidos para uma gaiola de 

náilon menor (30 x 30 cm), que foi envolta com uma toalha umedecida. Após 24h, as 

fêmeas foram individualizadas em potes de acrílico (2,50 x 3,50 cm) revestidos de 

gesso no fundo para a avaliação dos demais parâmentos descritos a seguir. Os 

potes foram vedados com tampa plástica que contem um orifício central (1,20 cm de 

diâmetro) revestido de tecido de náilon, sobre o qual foram colocados pequenos 

cubos de maça. Dois grupos foram obtidos e acompanhados: um grupo de fêmeas 

alimentadas com sangue e outro de não alimentadas. 

Os potes com as fêmeas individualizadas de ambos os grupos (alimentadas e 

não alimentadas) foram mantidos em um recipiente retangular de polietileno (34 x 14 

cm), forrado na base com papel filtro umedecido e mantido com a tampa entreaberta 

dentro de uma câmara incubadora biológica B.O.D. MA-414® (Marconi, São Paulo, 

BR), com temperatura de 27-28°C e umidade superior a 80%. Diariamente, os potes 

foram inspecionados três vezes ao dia (08:00, 14:00 e 20:00 h) para 

acompanhamento da mortalidade e oviposição, o que permitiu avaliar a sobrevida 
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diária (expectativa de vida após o xenodiagnóstico) e o ciclo gonotrófico (mediana do 

número de dias entre a alimentação sanguínea e a oviposição).  

Para os experimentos com os hamsters infectados com L. (L.) amazonensis, 

seguiu-se a mesma metodologia descrita acima, diferindo apenas no tamanho da 

gaiola utilizada (30 x 30 cm) usada para a exposição dos animais aos flebotomíneos. 

Foram realizadas três repetições, sendo as duas últimas com o mesmo animal. 

 

Figura 4 – Gaiola de náilon utilizada para o xenodiagnóstico em cães. 
 

 

 
A: vista em planta; B: vista lateral; C: visão tridimensional, pontos 1-2 e 3-4 são ligados 
por zíper de metro com curso de abertura duplo que permite manuseio pelo lado de fora 
e de dentro da gaiola. 
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3.3.3 Taxa de infecção experimental e período de incubação extrínseco  
 

A taxa de infecção foi obtida por meio da dissecção das fêmeas que morriam 

diariamente e da positividade para o DNA de Leishmania na reação em cadeia da 

polimerase (PCR). No entanto, na ausência de fêmeas mortas naturalmente, uma 

amostra de duas a três fêmeas alimentadas foi sedada e dissecada para avaliar o 

período de incubação extrínseco em relação ao parasito. A técnica de dissecção foi 

realizada de acordo com JOHNSON et al. (1963) para expor o intestino e a 

espermateca das fêmeas e, consequentemente, pesquisar a presença de flagelados 

e confirmar a espécie de flebotomíneo. Após a dissecção e pesquisa de flagelados, 

o conteúdo da lamínula e do tubo digestivo dos espécimes, com presença ou não de 

flagelados, foi transferido e conservado individualmente em microtubos de 1,5 mL 

com álcool isopropílico. Em algumas ocasiões, especialmente na ocorrência de 

infecção maciça, após a transferência do material para o microtubo, tentou-se fixar 

solução de Errecart e corar com Giemsa o conteúdo residual presente na lâmina. 

A taxa de infecção de Lu. cruzi para cada espécie de Leishmania foi calculada 

pela razão entre número de fêmeas positivas na PCR e o total de fêmeas 

alimentadas. As frequências de fêmeas potencialmente infectadas foram obtidas 

pela razão do número de fêmeas com pelo menos uma forma infectante entre os 

morfotipos observados de promastigota nos intestinos anterior e/ou torácico e total 

de fêmeas infectadas. A identificação das formas infectantes, as promastigotas 

metacíclicas, foi realizada considerando-se a localização (intestino anterior e região 

anterior do intestino médio) e a morfologia dos flagelados (corpo alongado com 

flagelo três ou mais vezes maior que o corpo) (BATES, 2007; KAMHAWI, 2006; 

ROGERS et al., 2002). 

 
3.3.4 Sobrevida  

 

As funções de sobrevida para os grupos de fêmeas alimentadas com sangue 

e não alimentadas, infectadas e não infectadas foram estimadas utilizando-se o 

estimador não paramétrico de Kaplan-Meier. E, a partir das curvas estimadas, foram 

calculadas as medidas descritivas média e mediana. Adicionalmente, as curvas de 

sobrevivência foram comparadas utilizando o teste logrank. 
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O estimador não paramétrico de Kaplan-Meier é, conforme COLOSIMO e 

GIOLO (2006), definido por: 

 

����� = ∏ �	
��
	
  =�:�
�� ∏ �1 − �
	
�:�
�� , 

em que: 

• �� < �� < ⋯ < �� são os � tempos distintos e ordenados em que ocorreram 

falhas (morte de fêmeas); 

• �� é o número de falhas em ��, � = 1, 2, … , �; e 

•  � é número de fêmeas vivas (sob risco) em ��, � = 1, 2, … , �, ou seja, as 

fêmeas que não morreram ou não tiveram morte induzida até o dia anterior 

a ��. 

Na presença de observações censuradas (fêmeas anestesiadas para 

dissecção), a estimativa mais adequada para a mediana é obtida por meio de 

interpolação linear da curva de Kaplan-Meier e a estimativa do tempo médio de 

sobrevivência é dada por (COLOSIMO e GIOLO, 2006): 

 �!" = �� + ∑ ������%��&� − ��'����(� , 

em que: 

• �� < �� < ⋯ < �� são os � tempos distintos e ordenados em que ocorreram 

falhas (morte de fêmeas); 

• ����� é o estimador de Kaplan-Meier. 

 

3.3.5 Capacidade vetorial  

 

A capacidade vetorial (V) foi estimada por meio da adaptação da fórmula 

proposta por REISEN (1989b) que considera: 

 

) =  + ∗ -� ∗ . ∗ /	
− ln /  

 

onde:  

• + =  densidade dos flebotomíneos em relação ao hospedeiro. Variável obtida 

por meio da captura de fêmeas de Lu. cruzi conforme metodologia descrita no 

item 3.2.3 (atratividade humana e canina aos flebotomíneos); 
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• - = proporção de fêmeas alimentadas durante o xenodiagnóstico dividido pela 

duração do ciclo gonotrófico (mediana do número de dias entre a alimentação 

sanguínea e a oviposição das fêmeas mantidas em colônia); 

• . = proporção de fêmeas que se infectaram após o xenodiagnóstico e que 

permitiram o desenvolvimento de formas infectantes do parasita; 

•  = período de incubação extrínseco (tempo em dias entre o repasto 

sanguíneo e o aparecimento das formas metacíclicas do parasita, localizadas 

na parte anterior do tubo digestório médio, na região torácica logo após à 

válvula estomodeal); e  

• / = probabilidade diária de sobrevida: após o xenodiagnóstico, obtida a partir 

do seguimento diário das fêmeas, com observação no início da manhã, meio 

da tarde e início da noite para a obtenção curva de sobrevida das fêmeas 

infectadas.  

 

3.3.6 Infecção natural por Leishmania spp. 

 

Fêmeas de flebotomíneos coletadas entre outubro de 2012 a março de 2014 

foram submetidas à análise molecular para pesquisa de DNA de Leishmania. Os 

exemplares que não foram possíveis de identificar somente pela espermateca foram 

clarificados e, junto com as fêmeas ingurgitadas, não foram incluídas nesta análise. 

Nos seis primeiros meses de análise (outubro/2012 a março/2013) as fêmeas foram 

agrupadas em pools de até dez insetos, de acordo com a espécie, local e data de 

coleta. As demais foram acondicionadas individualmente em microtubos de 1,5 mL 

com isopropanol e armazenadas sob refrigeração de -20 °C para serem submetidas 

à reação em cadeia da polimerase (PCR).  

Além das fêmeas capturadas durante as coletas semanais regulares, uma 

amostra de 126 fêmeas foi capturada a parte e dissecada de acordo com JOHNSON 

et al. (1963). Estes exemplares foram capturados por aspiração em um galinheiro 

(mesmo local de coleta com armadilhas luminosas localizado no Bairro Maria Leite) 

durante três noites, das 19:00 às 21:00 h. Após expor o intestino e as espermatecas 

das fêmeas para a pesquisa de flagelados e identificação da espécie, 

respectivamente, o conteúdo da lamínula (tubo digestivo, tórax e cabeça) foi 

transferido e armazenado em microtubos de 1,5 mL com isopropanol a -20°C para a 
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realização da PCR. Pools de até dez espécimes foram realizados para as fêmeas 

negativas ao exame direto para pesquisa de flagelados. 

 

3.3.7 Reação em cadeia da polimerase (PCR) e análise de polimorfismo de 

fragmentos de restrição (RFLP) 

 

Para confirmar a infecção por Leishmania, todas as fêmeas utilizadas nos 

experimentos de infecção experimental pelo xenodiagnóstico foram submetidas à 

PCR. 

O conteúdo da lamínula e do tubo digestivo dos espécimes foi triturado com 

auxílio de pistilo plástico em microtubos de 1,5 mL com 300 μL da solução de resina 

Chelex® (Bio-Rad, Hercules, USA) a 5%. A solução foi misturada em vortex por 15 

seg e centrifugada por 60 seg a 13000 rpm. Em seguida, a mistura foi colocada em 

banho-maria a 80 °C por 30 min. Decorrido este tempo, os procedimentos de mistura 

em vortex e centrifugação foram repetidos para a posterior retirada e transferência 

do sobrenadante com DNA para outro microtubo estéril. O produto da extração foi 

acondicionado a – 20 °C. 

A PCR foi realizada tendo como alvo uma região do espaçador transcrito 

interno do gene ribossomal (ITS1) de aproximadamente 300 pares de base (pb) de 

Leishmania. Para um volume final de 25 μL de reação foram adicionadas 5 μL de 

amostra, 12,5 μL de GoTaq® Green Master Mix (Promega, Madison, WI), 5,5 μL de 

água  e 1 μL de cada oligonucleotídeo: LITSR (5’-CTGGATCATTTTCCGATG-3’) e 

L5.8S (5’-TGATACCACTTATCGCACTT-3’) (EL TAI et al., 2000).  

As condições de amplificação foram: 95 °C por 3 min, seguido de 35 ciclos de 

95 °C por 30 seg, 53 °C por 30 seg, 72 °C por 1 minuto, com pós-extensão a 72 °C 

por 5 min, em termociclador (BIOER, Hangzhou, CHN). Como controles negativos da 

reação foram utilizados uma reação sem DNA contendo água e DNA de fêmeas F1 

não alimentadas, e como controle positivo os DNA de L. (L.) infantum 

(MHOM/BR/1972/BH46) e de L. (L.) amazonensis (IFLA/BR/1967/PH8) extraídos de 

cultura. 

Os produtos da PCR obtidos foram visualizados em eletroforese com gel de 

agarose a 1,5% em Tris-Borato de EDTA (TBE), corados com GelRedTM (Biotium, 

Hayward, USA) e submetidos à corrida eletroforética a 100 v por 100 min em tampão 
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TBE. A visualização das bandas foi realizada sob incidência de luz ultravioleta, com 

filtro de 300 nm. 

Os produtos das amostras positivas foram submetidos à digestão com 

enzimas de restrição HaeIII, que cliva fragmentos nos segmentos onde têm a 

sequência 5’....GG▼CC....3’  ou  3’....CC▲GG....5’, para identificar a espécie de 

Leishmania (SCHÖNIAN et al. 2003). Foi adicionado 1 µL de buffer 10x, uma 

unidade (1U) de enzima Hae III, 1 µg de DNA da PCR, completando-se o volume de 

10 µL com água ultrapura. Em seguida, a amostra foi incubada em banho-maria a 

37°C ‘overnight’. Após este período, o material foi submetido à eletroforese em gel 

de agarose a 2%, com tampão TBE por 3 h. 

 

3.3.8 Competência vetorial 

 

Na tentativa de demonstrar a competência vetorial de Lu. cruzi por meio da 

transmissão experimental de Leishmania sp., fêmeas F1 obtidas de colônia mantida 

em laboratório foram utilizadas em experimentos de infecção experimental 

(xenodiagnóstico) em cães e em hamster infectados naturalmente com Leishmania 

(L.) infantum e experimentalmente com Leishmania (L.) amazonensis 

(IFLA/BR/1967/PH8). 

Fêmeas selvagens capturadas conforme descrito no item 3.2.1 também foram 

utilizadas para a tentativa de demonstração da competência. Durante março de 2013 

a dezembro de 2014 fêmeas selvagens de flebotomíneos foram capturadas para a 

manutenção de colônia de Lu. cruzi e para fornecer as fêmeas de primeira geração 

(F1), que foram utilizadas nos experimentos de infecção experimental. Todos os 

hamsters utilizados para alimentar estas fêmeas foram acompanhados avaliar a 

suposta infecção por Leishmania transmitida naturalmente via picada. 

Os animais expostos às picadas de insetos, infectados ou não, foram 

mantidos em segurança em rack ventilado equipado com mini-isoladores, em caixas 

próprias (gaiolas) com serragem autoclavada, ração e água ad libidum. 

Semanalmente, as gaiolas eram limpas e os animais examinados fisicamente quanto 

ao estado geral (emagrecimento, integridade da pele e alteração na pelagem). O 

seguimento máximo para avaliar a possível infecção por Leishmania foi de seis 

meses. Na presença de sinais clínicos sugestivos de infecção por Leishmania, este 

acompanhamento foi interrompido. Após este tempo, os hamsters foram submetidos 
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à eutanásia com dióxido de carbono e necropsiado para a retirada do baço e de 

fragmentos de pele, que foram utilizados para a confecção de esfregaços por 

aposição (imprint) corados com Giemsa, para a semeadura em meio de cultura e 

para a pesquisa de DNA de Leishmania pela reação em cadeia da polimerase 

(PCR). Estes últimos foram transferidos para microtubos e mantidos sob refrigeração 

de – 20 °C. 

 

3.3.9 Isolamento do parasito e análise molecular 

 

Para o isolamento do parasito, os fragmentos obtidos a partir da necropsia 

foram semeados em meio artificial NNN (Mc Neal, Novy, Nicolle) com fase líquida de 

meio Schneider (Schneider’s Insect Medium, Sigma) suplementado com 20% de 

soro fetal bovino (SFB, Cultilab®) e 140 μg/mL de gentamicina (Sigma), mantidos a 

25 °C em câmara de incubação biológica B.O.D. MA-414® (Marconi, São Paulo, 

BR). Para a pesquisa de formas promastigotas, as culturas foram examinadas 

semanalmente durante quatro semanas consecutivas a partir do sétimo dia de 

semeadura. 

A análise molecular dos fragmentos e das culturas, quando positivas, foi 

realizada pela PCR e a identificação do parasito pela PCR-RFLP. 

O DNA das amostras foi extraído utilizando-se o Wizard DNA Purification Kit 

(Promega, Madison, WI) de acordo com as instruções do fabricante. A PCR e RFLP 

foram realizadas conforme descrito no item 3.3.7. 

 

3.4 DADOS AMBIENTAIS  

 

3.4.1 Índices de cobertura vegetal e área de superfície impermeável 

 

Como base cartográfica, foram utilizadas imagens GeoEye de 20 de agosto 

março de 2012, que são compatíveis com o ambiente urbano. As imagens 

adquiridas já estavam ortorreficadas e geometricamente corrigidas, com projeção e 

datum definidos. A projeção utilizada foi a Universal Transverse Mercator (UTM), 

hemisfério Sul, zona 21 e o datum WGS84.  

Com o auxílio do software PCI Geomatica versão 9.1 (PCI GEOMATICS, 

2003) foi realizada a combinação de bandas para a geração da imagem 
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multiespectral. A partir desta, foi realizada a correção atmosférica para então 

calcular os índices de vegetação e umidade por diferença normalizada, NDVI e 

NDWI, respectivamente, e a área de superfície impermeável (ISA) em torno dos 

pontos de coleta de flebotomíneos (buffers de 100 e 200 metros). A figura 5 

esquematiza as etapas realizadas para a obtenção do NDVI, que foram as mesmas 

para o cálculo dos demais índices. 

 

Figura 5 - Etapas de para o cálculo do NDVI a partir da correção atmosférica da 

imagem multiespectral (software PCI Geomatica). 

 
Fonte: OLIVEIRA, 2011. 
 

Os valores de NDVI são normalizados para o intervalo de -1 a +1 (PONZONI; 

SHIMABUKURO, 2007), sendo calculado pela seguinte relação: 

 

23)4 = �245 − 5��245 + 5� 

onde: 

• 245 = reflectância da vegetação na banda do infravermelho próximo; e  

• 5 = reflectância da vegetação na banda do vermelho. 

As informações dos valores de NDVI para cada local de coleta foram 

estratificadas para a obtenção de variáveis de paisagem de diferentes escalas, como 
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a complexidade do hábitat (média de NDVI) e a heterogeneidade do hábitat (desvio 

padrão do NDVI – DP NDVI) (CORRÊA et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2012). 

O NDWI também possui valores normalizados para o intervalo de -1 a +1 e foi 

calculado de acordo com o proposto por McFEETERS (1996): 

 

2364 = �75882 − 245��75882 + 245� 

onde: 

• 245 = reflectância da vegetação na banda do infravermelho próximo; e  

• 75882 = reflectância da vegetação na banda do verde. 

A área de superfície impermeável (ISA), também entendida como o grau de 

impermeabilização do solo foi calculado de acordo com CARLSON e ARTHUR 

(2000), que utiliza-se o cálculo do NDVI na equação: 

 

4�9 = :1 − ; �23)4 − 23)4<��23)4= + 23)4<�>�?
�@A

 
onde: 

• 23)4< = representa os valores de NDVI para solo exposto; e  

• 23)4= = representa os valores de NDVI para vegetação densa. 

O termo �BC indica que a fórmula é apropriada somente para regiões 

classificadas como urbanas. Neste caso, quanto mais próximo do número um, mais 

impermeável será uma superfície avaliada. 

Os percentuais de cobertura vegetal foram estimados com auxílio de um 

densiômetro esférico. Este aparelho trata-se de um espelho convexo quadriculado 

com 36 vértices no qual são contados os vértices que refletem a cobertura da 

vegetação lenhosa sob quatro perspectivas diferentes (norte, sul, leste e oeste), 

sendo cada observação com uma rotação de 90° em relação à anterior para cada 

ponto. Foi calculada a média aritmética dos valores das quatro observações para 

então obter o percentual de cobertura vegetal com uma regra de três simples. Em 

cada local de coleta foram realizadas cinco medições em distribuições aleatórias no 

entorno no ponto. 

 

 

 



61 
 

 
 

3.4.2 Variáveis meteorológicas 

 

Os dados climáticos referentes ao período de estudo foram extraídos do 

banco de dados Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos 

Hídricos de Mato Grosso do Sul (Cemtec) que é vinculado ao Instituto Nacional de 

Meteorologia (Inmet). 

Foram obtidos os valores das aferições diárias de cada variável meteorológica 

utilizada neste estudo (temperatura, umidade relativa do ar, precipitação 

pluviométrica, velocidade do vento). 

 

3.4.3 Análise estatística  

 

O total de espécimes coletados e as três espécies mais abundantes foram 

avaliados pela média mensal geométrica de Williams (HADDOW, 1954, 1960) e 

também pela média mensal aritmética, uma vez que ambas são medidas de 

tendência central e refletem a frequência das espécies por coletas, bem como a 

regularidade nas mesmas. As demais medidas descritas (desvio padrão, mediana, 

valores máximo e mínimo) também foram calculadas. 

A proporção do total de espécimes e das três espécies mais abundantes, 

considerado a divisão por sexo, entre os locais de coleta foi comparada com o teste 

de Kruskal-Wallis e o p-valor foi utilizado para testar a hipótese de igualdade.  

As comparações das frequências absolutas do total de flebotomíneos e das 

três espécies mais abundantes entre os sexos e as estações climáticas (seca e 

chuvosa) foram feitas utilizando-se o teste de Wilcoxon. 

O grau de associação entre as variáveis meteorológicas e o número de 

exemplares de flebotomíneos foi avaliado pelo coeficiente de correlação de 

Spearman. A mesma análise foi empregada para as correlações entre número de 

espécimes e as demais variáveis ambientais avaliadas (vegetação e área 

impermeável).  

Em todos os casos, o valor de p usado para demonstrar a significância 

estatística foi de 0,05. As análises foram conduzidas no software R versão 3.1.2 (R 

CORE TEAM, 2014). 
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3.5 ASPECTOS ÉTICOS E DE BIOSSEGURANÇA 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e Uso Animal da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (CEUA/UFMS) sob o protocolo n°. 

491/2013 (ANEXO A) e o grupo de estudo possui a Licença Permanente para Coleta 

de Material Zoológico, emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA: SISBio 25952-1). 

Conforme mencionado, os flebotomíneos foram mantidos em local adequado 

e protegido contra a fuga. Após a alimentação em cães infectados por L. (L.) 

infantum, os insetos foram mantidos em gaiolas em uma área de isolamento e os 

cães, após a exposição às fêmeas, foram submetidos à eutanásia conforme a rotina 

do serviço (CCZ de Campo Grande, MS) e recomendação do Programa de Controle 

da Leishmaniose Visceral do Ministério da Saúde (BRASIL, 2006a). O alojamento, a 

alimentação, bem como as condições de conforto e higiene dos cães utilizados 

neste estudo foram de responsabilidade do CCZ.  

Os hamsters expostos a picadas de insetos, infectados ou não, foram 

mantidos em segurança em rack ventilado equipado com mini-isoladores, em caixas 

próprias com serragem autoclavada, ração e água ad libidum. A limpeza das gaiolas 

será realizada semanalmente. Após o término dos experimentos, os hamsters serão 

submetidos à eutanásia com dióxido de carbono e o descarte será feito segundo as 

normas de biossegurança preconizadas pela UFMS.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
4.1 ARTIGO 1: 
 

Alternative method for the mass rearing of Lutzomyia (Lutzomyia) cruzi 

(Diptera: Psychodidae) in a laboratory setting 

 

E. F. Oliveira1, W. S. Fernandes2, E. T. Oshiro2, A. G. Oliveira2, and E. A. B. Galati3 

 

Em avaliação no periódico Journal of Medical Entomology. 

 

Abstract 

 

The understanding of the transmission dynamics of Leishmania spp. Ross as well as 

the epidemiology and spread of leishmaniasis is related to parasite-vector-host 

interactions, which can be studied using specimens of a sandfly population reared in 

the laboratory, exposing individuals to experimental infection for the investigation of 

vector competence and parameters of the vectorial capacity of the species. The 

present study sought to describe an alternative method for the implantation of a Lu. 

cruzi colony with wild specimens captured in the municipality of Corumbá, Brazil. 

With Method 1, gorged females were individualized for oviposition. The eggs were 

transferred to an acrylic Petri dish with a layer of plaster on the bottom, on which food 

was placed after hatching of the first larvae. With Method 2, females were kept in 

groups for oviposition in flasks, in which soil and food were placed on their bottom for 

the larvae. In addition the exposure time of the larvae to light was reduced in 

comparison to Method 1. With Method 2, a significantly greater number of specimens 

of Lu. cruzi was obtained. The ratio between the number of emerged adults and the 

females followed for oviposition was 0.42 with Method 1 and 2.75 with Method 2. The 

optimization of the rearing conditions for Lu. cruzi will enable us the establishment of 

a colony providing a sufficient number of specimens to develop experimental 

                                                 
1Postgraduate Program in Public Health, School of Public Health, University of São Paulo – 
USP, Av. Dr. Arnaldo, 715 – São Paulo, SP, BRA 01246-904. 
2Center for Biological and Health Sciences, Laboratory of Parasitology, Federal University of 
Mato Grosso do Sul – UFMS, Cidade Universitária, s/n, Campo Grande, MS, BRA 79090-
900. 
3Department of Epidemiology, School of Public Health, University of São Paulo – USP, Av. 
Dr. Arnaldo, 715 – São Paulo, SP, BRA 01246-904. 
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infection by Leishmania as well as vectorial competence and some parameters of the 

vectorial capacity of this sandfly.  

 

Keywords: Lutzomyia cruzi, rearing, sandfly, colony. 

 

Sandflies are natural vectors of the protozoan Leishmania spp. Ross and also 

may transmit other pathogenic agents to humans and animals (Sherlock 2003). 

Among the types of leishmaniasis, the visceral form is the most severe and has 

expanded geographically throughout the world. The migration of rural populations to 

the periphery of urban centers, deforestation and environmental changes have 

contributed to the geographical spread of this disease (Desjeux 2001, Maia-Elkhoury 

et al. 2008). Data from the World Health Organization indicate that the disease had 

been notified in 81 countries by 2013 and is endemic in 74 of these countries, with 

estimates of 0.2 to 0.4 million of new cases of visceral leishmaniasis each year 

worldwide (WHO, 2014). In Brazil, 22,642 cases were notified between 2007 and 

2012 and the Northeastern region of the country accounted for approximately 59% of 

the notifications in this period (BRASIL, 2014). 

In the Americas, Lutzomyia longipalpis (Lutz & Neiva) is the main vector of the 

etiological agent of visceral leishmaniasis (Deane and Grimaldi 1985). Moreover, 

Pintomyia evansi (Nuñez-Tovar) has been incriminated as an important vector in 

Colombia (Travi et al. 1994) and as an alternative vector in Venezuela (Feliciangeli et 

al. 1999). In the Brazilian Pantanal wetland, in Corumbá city, where Lu. longipalpis 

was not found, Lutzomyia cruzi (Mangabeira) and Lutzomyia forattinii Galati, Rego 

Jr., Nunes & Oshiro have been suspected of acting in the transmission of Leishmania 

infantum based on ecological evidence (Galati et al. 1997) as well as the detection of 

natural infection by L. infantum through dissection (Santos et al. 1998) and molecular 

biological methods (Pita-Pereira et al., 2008). 

Understanding the dynamics of the transmission of Leishmania spp. as well as 

the epidemiology and expansion of leishmaniasis and, consequently, the planning 

and implementation of disease control measures should involve aspects inherent to 

parasite-vector and vector-vertebrate interactions, which can be studied through the 

laboratory rearing of sandflies for the investigation of experimental infection, vectorial 

competence and vectorial capacity (Volf and Volfova 2011). Moreover, the 

maintenance of sandfly colonies is indispensable to genetic, physiological and 
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behavioral studies (Endris et al. 1982). Although more than 900 species of sandflies 

are known (Galati 2014), less than 50 have been colonized in laboratory settings and 

only a few have been successfully reared continuously to provide enough specimens 

for experimental studies (Volf and Volfova 2011, Brazil & Brazil 2003, Killick-Kendrick 

1991). 

The establishment of a sandfly colony is of considerable importance, as this 

group of insects is of interest to public health. With rearing in the laboratory, studies 

on reproductive biology, morphological characteristics, behavior and parasite-vector-

host interactions can be performed (Killick-Kendrick et al. 1977, Killick-Kendrick 

1978). Thus, rearing has been performed in laboratory with different purposes, given 

the difficulty of finding natural sandfly breedings, which has hindered knowledge on 

the biology of many species (Brazil and Brazil 2003). 

Despite the existence of a basic experimental rearing method for sandflies 

(Killick-Kendrick 1977, Rangel et al. 1986, Modi and Tesh 1983), a number of 

researchers have stressed the difficulty in establishing sandfly colonies (Killick-

Kendrick 1978, Killick-Kendrick and Killick-Kendrick, 1991), demonstrating the need 

for adaptations to obtain the successful maintenance of different colonies. Thus, the 

aim of the present study was to describe an alternative method for the mass rearing 

of Lu. cruzi and the establishment of a colony in a laboratory setting.  

 

Materials and Methods 

 

Capture of sandflies  

 

Sandflies were captured in the municipality of Corumbá (19º 00’ 33” S; 57º 39’ 

12” W; 118 m above sea level), located in the northeastern of Mato Grosso do Sul 

state (central western Brazil) between September 2013 and April 2014. Collections 

were performed with electric aspirator (NATAL; MARUCCI 1984) between 6 and 

10:30 pm in and around a chicken coop located near the residence of a small ranch 

in urban area (18°59’44” S; 57°19’36” W). The insects were kept in cages with a 

metal frame and nylon mesh (30 x 30 cm), which were enveloped in moistened 

towels to maintain humidity. Apple slices were placed in the cages as a food source. 
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Rearing method 

 

Two rearing methods were performed. Method 1 followed the protocols 

proposed by Killick-Kendrick et al. (1977) and Rangel et al. (1986), as follows: 

Male and female adults captured in the field were transported to the 

Parasitology Laboratory of the Federal University of Mato Grosso do Sul (Brazil), 

approximately 450 km from the collection site. In the laboratory, males and females 

were kept in nylon mesh cages for mating. Blood feeding of the females occurred 

during one hour on a healthy hamster (Mesocricetus auratus Waterhouse, 1839) 

anesthetized with xyalzine and ketamine at a dose adjusted by weight. During 

feeding, the cage was covered with a dark fabric. Forty-eight hours after feeding, the 

females were placed individually in polyethylene vials (2.5 cm diameter x 3.5 cm) with 

plaster on the bottom and a mesh lid to allow the circulation of air. After oviposition, 

the eggs were transferred with the aid of a thin brush or distilled water to acrylic Petri 

dishes (6.2 cm diameter x 2.2 cm) lined with plaster. The dishes were kept in 

polystyrene foam cases lined with plaster, which was moistened. The cases were 

placed in a B.O.D. incubator with a temperature varying between 26 and 28 °C, 

relative humidity from 80 to 85% and a 6 h/18 h light/dark photoperiod. Small 

amounts of dehydrated, powdered bovine liver (Oxoid®) were added to the Petri 

dishes by aspersion as food when the first larvae (L1) were observed. On a daily 

basis, the dishes were examined for the larval count, recording of stages, addition of 

food and moistening of the plaster (when necessary) as well as the detection of fungi 

and mites, which were removed. This individualization of females for oviposition was 

maintained until December. However, modifications were deemed necessary due to 

the low oviposition rate, which led to the method described below.  

Method 2 involved the blood feeding of the females on a hamster immediately 

following the end of the collection period (between 11 pm and 12 am) under the 

same conditions described in Method 1. The following morning, approximately 8 to 

10 hours after feeding, males and females were grouped in larger plastic flasks (12.0 

x 8.0 x 9.5 cm) lined with plaster on the bottom, with a mesh lid to allow the 

circulation of air and having a cannula (diameter of 1 cm) to put the adults inside (Fig. 

1). Ten to 15 females and five to 10 males were put into the flask with the aid of a 

Castro’s capturator. Prior to transference of the specimens, each flask was 

moistened with up to 3.0 mL of water and a small amount of soil (approximately 1.5 
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g) from the collection site was added. Apple slices were placed at the mesh opening 

of the lid as a source of food and water. The flasks were kept in a polystyrene foam 

case lined with plaster and covered with a moistened towel until oviposition. The 

towel was moistened and the apple slices were exchanged daily. 

After oviposition, the dead insects were removed for identification and the 

eggs counted, except for dead females with eggs adhered to their bodies. The exact 

number of eggs was not possible to count, because ovipositions were performed on 

dark soil. After the removal of the dead adults, enough soil was added to cover the 

eggs (approximately 26.5 g), which corresponded to 0.5 cm of soil over the plaster 

layer on the bottom of the flask. The mesh lid used for the circulation of air and 

placement of the apple slices was covered with craft paper and sealed with adhesive 

tape. The flasks were kept in the same polystyrene foam case, which was placed in a 

B.O.D. incubator with a temperature of 26 to 28.5 °C and relative humidity of 80 to 

85%. Small amounts of dehydrated, powdered bovine liver (Oxoid®) were added 

inside the Petri dishes by aspersion as food when the first larvae (L1) were observed. 

Unlike what occurred with Method 1, the flasks were examined every two or three 

days to record the stages, add food and moisten the soil, when necessary. The 

amount of food offered periodically depended on the density of the larvae and 

consumption. On days when the flasks were examined, the photoperiod was 20 

min/23 h 40 min (L/D). The remaining days the recipients remained in the dark for 24 

hours. After the observation of the first pupa, the flasks were examined daily to 

removal the adults emerged.  

The duration of the biological cycle per larval instar could not be evaluated 

with Method 2 due to the difficulty in counting and observing all the larvae in each 

flask, which were hidden under the soil, especially in the presence of direct artificial 

light, and the fact that the recipients were only examined every two to three days. 

Therefore, the minimum duration of the cycle was determined from the observation of 

the first hatched larva (L1), the first pupa and the first adult emerged. 

The soil used in this method was previously kept in a hothouse at 60 °C for 

three hours in a hermetically sealed recipient to preserve the natural moisture. 

Chemical analysis was performed using the Mehlich extraction method for the 

determination of macronutrients and micronutrients. This analysis was conducted at 

the Soil Fertility Laboratory of the State of Mato Grosso do Sul Animal and Vegetal 

Sanitary Defense Agency (IAGRO/MS). 
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The plaster used to line all the recipients (individualized vials, larger flasks and 

polystyrene foam case) was the cream type (98.4% CaSO4 0.5 H20).  

A statistical test was used to compare and determine the significance of mean 

differences between the two methods to the 95% significance level, considering the 

number of wild females used and the number of adults obtained. The R software 

program, version 3.1.0 (R Core Team 2014) was used for the statistical analysis.  

This study received approval from the Animal Research Ethics Committee of 

the Federal University of Mato Grosso do Sul (Brazil) under process number CEUA-

491/2013. The research group retains a permanent license for the collection of 

zoological material granted by the Brazilian Institute of the Environment and 

Renewable Natural Resources – IBAMA (SISBio 25952-1). 

 

Results 

 

Successful mass rearing of Lutzomyia cruzi in the laboratory was achieved 

with Method 2. Table 1 displays the number of females followed for oviposition, eggs, 

emerged adults and minimum duration of the life cycle with the two rearing methods. 

A greater number of adults were obtained using Method 2. The ratio between the 

number of emerged adults and females followed for oviposition was 0.42 with Method 

1 and 2.75 with Method 2, which demonstrates the greater effectiveness of the 

second method. The mean difference test was statistically significant (Z = -14.23; P < 

0.001). With Method 2, a three-day reduction occurred in the minimum life cycle, 

which was the time in days between oviposition and the emergence of the first adult. 

A total of 55.8% and 48.8% of the emerged adults were female with Method 1 and 

Method 2, respectively. With both methods, males emerged before females. 

Table 2 displays the minimum duration of the life cycle and number of 

emerged adults for three different temperatures using Method 2. Mean duration from 

the emergence of the first instar larva (L1) to the emergence of the first adult was 

27.3 days, considering all temperatures. The minimum cycle at 27 °C was slightly 

shorter in comparison to the other temperatures. 

Considerable contamination and growth of fungi and a large number of mites 

were found with Method 1, in which only powdered liver was added into the Petri 

dishes. This fact reduced the viability of larvae hatching, especially those of first and 

second instars (L1 and L2), resulting in few emerged adults. However, a 
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considerable reduction in fungi and mites occurred with Method 2, in which soil was 

used as the substrate and a source of nutrients for the larvae. 

As mentioned above, the soil used in Method 2 was from the site where the 

wild sandflies were captured. This area contains litholic neosol and argiluvic 

chernosol soils. The pH of the collected sample was 6.70. Table 3 displays the 

macronutrients and micronutrients determined by the chemical analysis. The high 

quantities of organic matter and all essential chemical elements demonstrate the 

adequate fertility of the soil. 

 

Discussion 

 

There are no data on susceptibility to Leishmania for most sandfly species 

(Volf and Volfova 2011) and many species have been incriminated as vectors based 

on ecological/epidemiological evidence (abundance as well as spatial and temporal 

distribution of species coinciding with cases of the disease) or the detection of natural 

infection by Leishmania, as occurred for Lu. cruzi (Pita-Pereira et al. 2008, Santos et 

al. 1999, Galati et al. 1997). Thus, mass rearing and the establishment a colony are 

essential to studies aimed at understanding the transmission dynamics of 

Leishmania through experimental infection (Killick-Kendrick 1978, Volf and Volfova 

2011). 

The present findings demonstrate that adaptations and alterations to the basic 

experimental sandfly rearing method (Killick-Kendrick et al. 1977, Rangel et al. 1986, 

Modi and Tesh 1983) allowed the mass cultivation of Lu. cruzi in a laboratory setting. 

Such modifications included the use of soil from the site where the wild specimens 

were captured as substrate for oviposition as well as a source of nutrients for the 

larvae and the reduction in exposure to light of the rearing recipients, with a 

photoperiod of 20 min/23 h 40 min (L/D). Although Method 2 (grouping of various 

females for oviposition) achieved good results, the individualization of engorged 

females, albeit time consuming and labor intensive, should be performed whenever 

the first laboratory generation of a given species is reared, whether for the adequate 

separation of the eggs by species or for creation of a life table (Volf and Volfova 

2011). 

Although it was not possible to count the number of eggs with Method 2, the 

total number of emerged adults suggests that the oviposition rate was higher in 
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comparison to Method 1. Mann and Kaufman (2010) colonized Psathyromyia 

shannoni (Dyar) and also reported an increase in the oviposition rate directly 

influenced by cohabitation density with the grouping of specimens. The authors 

suggest that this effect may stem from the presence of specific pheromones that 

stimulate oviposition or a cumulative effect when the density of specimens per 

recipient is increased. Further studies are needed to draw more concrete conclusions 

on this matter. Another factor was the presence of soil in the recipients in the present 

experiment, which may have served as a sensory stimulus, thereby contributing to 

the increase in oviposition rate.  

The high mortality rate of engorged females before, during and after 

oviposition and the consequent low oviposition rate was one of the main drawbacks 

encountered during the rearing of Lu. cruzi with Method 1 (individualized females). 

Moreover, contamination by fungi and mites in the rearing dishes may have also 

contributed to the lower degree of success. These difficulties have also been 

reported during rearing and establishing of colonies for other species of sandfly. 

Killick-Kendrick (1978), Killick-Kendrick and Killick-Kendrick (1991) and Maroli et al. 

(1987) also report that a high female mortality rate after oviposition was one of the 

main difficulties. Under experimental conditions, this is a common phenomenon and 

females generally die from exhaustion after the first oviposition (Maroli 1987, 

Alarcón-Elbal et al. 2011). 

Contamination by fungi and mite is commonly reported. Marchais et al. (1991) 

describe the main problems related to the rearing of Phlebotomus perniciosus 

Newstead and suggest that the solution for the fungal contamination of rearing 

recipients resides in the use of aseptic methods and the prevention of over-feeding. 

Rangel et al. (1985) mention the proliferation of fungi as one of the causes that 

contributed to the loss of larvae in the first two instars (L1 and L2), which is in 

agreement with the findings of the present study, in which greater mortality in the first 

larval instar occurred due to fungal contamination using Method 1. However, a 

considerable reduction in fungi and mites was found with Method 2, even in 

recipients where some females were not removed after death due to the presence of 

eggs adhered to their bodies. Alarcón-Elbal et al. (2011) cite the maintenance of 

dead sandfly bodies as the main cause of fungal contamination in the rearing 

recipient, together with the excess of food for the larvae. It is believed that the 

addition of soil as substrate and a source of nutrients, combined with the intensive 
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activity and movement of larvae in the soil, favored the reduction in fungi and mites in 

the present study. 

The option of using soil as substrate and a source of nutrients for the larvae 

was based on the fact that immature forms develop in breedings having moist soils 

rich in organic matter and shielded from direct sunlight, between exposed roots, in 

tree trunks, under fallen leaves, under rocks, in crevices in rocks, in animal dens and 

in human-constructed facilities, such as pig pens, chicken coops, kennels and 

stables, or other ecotopes with favorable conditions for survival (Aguiar and Medeiros 

2003, Forattini 1973). 

The soil was collected from a chicken coop where the wild specimens of Lu. 

cruzi were captured. Prior its use, the soil was placed in a hothouse at 60 °C for three 

hours to eliminate possible organisms that could compete with or prey on the sandfly 

larvae. The chemical analysis demonstrated that the soil had a large amount of 

organic matter and essential chemical elements. Besides the physicochemical 

properties of the soil from the study area, which are inherent to the type of rock and 

pedogenic processes that formed it, there was also the presence of chicken waste, 

which possibly modified the chemical composition. Chicken waste is made up of 

complex substrates containing particulate and dissolved organic matter, such as 

polysaccharides, lipids, proteins and volatile fatty acids, as well as a large amount of 

inorganic components, such as nitrogen, phosphorus and potassium (Steil et al. 

2002).  

The larvae also received dehydrated, powdered liver as a food source 

throughout all larval instars. Chaniotis (1975) used powdered liver as food for the 

larvae of Nyssomyia trapidoi (Fairchild & Hertig) and found that the life cycle was 

accelerated and more synchronized than when lettuce was used. Gemetchu (1971) 

fed the larvae of Phlebotomus longipes Parrot & Martin with powdered liver and 

found that this diet was better than a diet based on rabbit feces. Rangel et al. (1986) 

used aquarium fish food and boiled lettuce (dried and ground) to feed the larvae of 

Nyssomyia intermedia (Lutz & Neiva) and Lu. longipalpis with good acceptance by 

both species. According to Souza et al. (1999), larval diet is important to the 

successful colonization of sandflies, as an inadequate diet can lead to excessive 

larval mortality. 

The photoperiod is an important factor during the rearing of sandflies, as light 

intensity increases the duration of the cycle. According to Barretto (1942), the cycle is 
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more regular in the absence of light. Indeed, the present findings demonstrate that 

the reduction in the exposure of the larvae to light with Method 2 reduced the 

minimum life cycle in comparison to Method 1, in which the photoperiod was 12 

hours of light and dark. Studying the chronobiology of Lu. longipalpis, Rivas et al. 

(2014) demonstrated the effects of photoperiod and temperature on the circadian 

rhythm and daily activity of adult specimens under laboratory conditions, suggesting 

that the species exhibits a behavioral response to these variables.  

With both rearing methods, males emerged before females. With Method 1, a 

greater percentage of females emerged, whereas males were more prevalent with 

Method 2. Studying Ny. intermedia and Nyssomyia neivai (Pinto) colonized in a 

laboratory at temperatures of 25 to 26 °C with the individualization of females for 

oviposition, Andrade Filho et al. (2004) also found that males emerged first, whereas 

females accounted for a greater percentage of the adults of both species.  

The minimum duration of the complete life cycle of Lu. cruzi under laboratory 

conditions was 30 days with Method 1 and 27 days with Method 2, using the same 

temperature and humidity, Brazil (2002) report a mean life cycle of 37 days for Lu. 

cruzi (minimum: 31 days; maximum: 56 days) at temperatures of 25 to 26 °C. For Lu. 

longipalpis, which is a sibling species of Lu. cruzi, Rangel et al. (1987) report a mean 

life cycle of 35 days at temperatures of 25 ± 1 °C and 33 days when the temperature 

ranged from 26 to 30 °C, whereas Brazil et al. (1997) describe a cycle of 29.5 days at 

temperatures of 26 to 28 °C. 

The possibility of the laboratory rearing of Lu. cruzi, which is one of the vectors 

of L. infantum, with the production of a sufficient number of females can contribute to 

the development of experiments aimed at obtaining information on parasite-vector-

host relationships necessary to the investigation of its vectorial capacity. 
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Table 1. Number of females captured, eggs, adults emerged and minimum life cycle 
according to rearing method. 
 
 Method 1 (individualized 

females) 
Method 2 (grouped 

females) 
Number of females 
followed for oviposition 

182 1,073 

Number of eggs 118 - 
Mean number of eggs per 
female 

0.65 - 

Number of emerged adults 
(male; female) 

77 (34; 43) 2,947 (1,506; 1,441) 

Minimum duration of life 
cycle (days)* 

30 27 

Ratio between emerged 
males/females and 
females followed 

0.18; 0.24 1.40; 1.34 

* Time in days between oviposition and emergence of first adult. 
 
 
Table 2. Number of females followed for oviposition, minimum duration of life cycle 
and number of emerged adults using Method 2 according to rearing temperature.  
 
 26 – 28 °C 27 °C 28.5 °C 
Number of females 
followed 416 541 116 

Time between 
blood feeding time 
and oviposition 
(days) 

6 7 6 

Time between 
oviposition and L1 
(days) 

7 5 7 

Time between L1 
and emergence of 
adult (days) 

23 20 20 

Total number of 
adults (male; 
female) 

1,207 (618; 589) 1,462 (746; 716) 278 (142; 136) 

Ratio between 
emerged 
adults/females and 
females followed  

2.90 (1.49; 1.41) 2.70 (1.38; 1.32) 2.40 (1.22; 1.17) 
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Table 3. Chemical analysis of macronutrients and micronutrients in soil used in 
Method 2. 
 

Macronutrients Values 
P (mg/dm3) 1620.00 
MO (g/kg) >5.00 
K (cmolc/dm3) 3.07 
Ca (cmolc/dm3) 17.10 
Mg (cmolc/dm3) 4.41 
Al (cmolc/dm3) 0.00 
H+Al (cmolc/dm3) 2.00 
S1 (cmolc/dm3) 24.50 
T2 (cmolc/dm3) 26.50 
  
Micronutrients  
Fe (mg/dm3) 5.99 
Mn (mg/dm3) 42.36 
Cu (mg/dm3) 0.49 
Zn (mg/dm3) 20.21 

1S = sum of bases (Ca + Mg+ K) 
2T = CTC at pH 7.0 [S + (H+ Al)] 

 

 

 

 

Fig. 1. Flask for oviposition and cultive of larvae and pupae. (a and b) Side view of 

flask and mesh lid, respectively. (c and d) Top view of the flask and mesh lid, 

respectively. 
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4.2 ARTIGO 2: 
 

Infecção experimental de Lutzomyia cruzi (Diptera: Psychodidae) por 

Leishmania: estimativa e parâmetros da capacidade vetorial 

 

E. F. Oliveira, E. T. Oshiro, W. S. Fernandes, P. G. Murat, M. J. Medeiros, A. G. 
Oliveira, E. A. B. Galati 

 

Artigo a ser submetido à publicação. 

 

RESUMO 

 

O encontro de flebotomíneos infectados naturalmente por Leishmania Ross, 1903 

demonstra a necessidade de estudos mais aprofundados para verificar a importância 

de determinada espécie na transmissão do parasito. Para que um inseto seja 

considerado vetor de Leishmania alguns parâmetros devem ser considerados, como 

a competência vetorial e a capacidade de infectar-se naturalmente pela mesma 

espécie responsável pela infecção humana, o grau de relacionamento com os 

reservatórios e com o homem, a densidade e a taxa de infecção natural pelo 

parasito, bem como a manutenção de todas as etapas do desenvolvimento 

parasitário nos espécimes infectados experimentalmente em laboratório. Este 

trabalho tem por objetivo avaliar estes parâmetros e estimar a capacidade vetorial de 

Lutzomyia cruzi para Leishmania (Leishmania) infantum. Experimentos de infecção 

experimental (xenodiagnóstico em cães com infecção comprovada por Leishmania e 

em hamster infectados com Leishmania (Leishmania) amazonensis) e coletas de 

flebotomíneos selvagens em hospedeiros (cães) foram realizados para a avaliação e 

estimativa dos parâmetros estudados. A proporção média de fêmeas alimentadas 

nos hospedeiros avaliados foi de 0,40. A taxa de infecção experimental de Lu. cruzi 

para Leishmania (L.) infantum e Leishmania (L.) amazonensis foi de 10,55 e 41,56%, 

respectivamente. Os experimentos de atratividade demonstraram que Lu. cruzi 

apresenta elevada atratividade tanto para cão, quanto para homem. A capacidade 

vetorial estimada foi de 0,24, sugerindo que a população de fêmeas da área 

produzam 0,24 novas infecções por dia de exposição à fonte de infecção. Estes 

resultados descrevem pela primeira vez aspectos relacionados à interação vetor-



79 
 

 
 

parasita envolvendo Lu. cruzi e reafirmam a necessidade de outros estudos 

envolvendo a espécie. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O gênero Leishmania Ross, 1903 apresenta um grupo importante de 

parasitas que são agentes etiológicos de um complexo de doenças denominado 

leishmanioses (WHO, 2010), que estão entre as principais doenças negligenciadas 

no mundo (ALVAR et al., 2012). Embora muitos aspectos epidemiológicos e clínicos 

das leishmanioses sejam conhecidos (GONTIJO e MELO, 2004; GUERIN et al., 

2002; READY, 2014; ROMERO; BOELAERT, 2010), bem como o papel dos 

flebotomíneos na transmissão de várias espécies de Leishmania (GALATI et al., 

1997, 2003; LAINSON e RANGEL, 2005), a capacidade e a competência vetorial de 

insetos suspeitos ou comprovados têm sido pouco avaliadas (CASANOVA et al., 

2009). 

A capacidade vetorial de um inseto hematófago pode ser definida como o 

número esperado de picadas infectivas que eventualmente surgiria do total de 

mosquitos que picassem uma única fonte de infecção em um único dia (SMITH et 

al., 2012). Os modelos iniciais propostos para estimar a capacidade vetorial foram 

desenvolvidos para populações de mosquitos do gênero Anopheles Meigen, 1818, a 

partir de estudos para o controle de malária, quando GARRET-JONES (1964) e 

REISEN (1989) desenvolveram um modelo que considerava para o vetor a 

densidade em relação ao hospedeiro, a atratividade ao hospedeiro, a proporção de 

fêmeas que exerciam a hematofagia neste hospedeiro, a probabilidade de sobrevida 

estimada em campo, a duração do ciclo gonotrófico, a duração do período de 

incubação extrínseco e a proporção de fêmeas infectadas com formas infectantes 

A incriminação de uma espécie de flebotomíneo como vetor de Leishmania 

deve obedecer alguns critérios que foram inicialmente propostos por KILLICK-

KENDRICK (1990) e revisados por READY (2013), entre os quais se destacam (1) o 

encontro de fêmeas selvagens naturalmente infectadas por Leishmania e o 

isolamento de formas promastigotas em fêmeas não alimentadas recentemente, (2) 

a competência vetorial e a capacidade de infectar-se naturalmente pela mesma 

espécie responsável pela infecção humana, (3) o grau de relacionamento com os 

reservatórios e com o homem, (4) a densidade e a taxa de infecção natural pelo 



80 
 

 
 

parasito, (5) a manutenção de todas as etapas do desenvolvimento parasitário nos 

espécimes infectados experimentalmente em laboratório e, mais recentemente, a 

modelagem matemática para demonstrar a influência da abundância vetorial sobre a 

incidência da doença. 

Frequentes encontros de flebotomíneos naturalmente infectados por 

determinada espécie de Leishmania, exceto se vetor comprovado, têm levado os 

estudiosos a encaixá-los no conceito de vetores permissivos, reafirmando a 

necessidade de investigação de outras espécies com potencial para atuarem na 

transmissão desse agente, principalmente em áreas com casos autóctones de 

leishmaniose visceral (LV) sem que o vetor comprovado, Lutzomyia longipalpis (Lutz 

& Neiva, 1912), tenha sido encontrado, como nos munícipios de Corumbá, Ladário e 

Jaciara, da região Centro-Oeste do Brasil (BRITO et al., 2014; CASARIL et al., 2014; 

GALATI et al., 1997; SANTOS et al. 1998; MISSAWA et al., 2006).  

Estudos com espécies vetoras ou suspeitas de participarem da transmissão 

do parasito são necessários para compreender as complexas interações que 

ocorrem na tríade Leishmania-vetor-hospedeiro vertebrado e suportam o início e 

persistência da infecção (SECONDINO et al., 2012). Adicionalmente, essas 

informações são fundamentais para o conhecimento da disseminação da LV e para 

o planejamento das medidas de controle vetorial, uma vez que as ações 

preconizadas pelos órgãos de saúde centram-se no controle de Lu. longipalpis.  

Portanto, este estudo tem por objetivo avaliar parâmetros envolvidos na 

interação parasito-vetor e, consequentemente, na capacidade vetorial de Lutzomyia 

cruzi (Mangabeira, 1938) apontada como um possível vetor do agente da LV em 

Corumbá e Ladário (GALATI et al., 1997; PITA-PEREIRA et al., 2008; SANTOS et 

al., 1998). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Para o estabelecimento de colônia e obtenção de adultos de primeira geração 

(F1), espécimes selvagens de Lu. cruzi foram coletados no perímetro urbano do 

Município de Corumbá (19º 00’ 33” S; 57º 39’ 12” O; 118 m. a. n. m), que está 

localizado na porção noroeste do Estado de Mato Grosso do Sul, região do Pantanal 

Sul-mato-grossense, e faz fronteira com a Bolívia (Figura 1). O município possui 

área total estimada de 64.962,8 km2, o que representa 18,19% da extensão 
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territorial do Estado. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 

2014 a população total estimada era de 108.010 habitantes, com densidade 

demográfica de 1.60 (hab/km2), sendo que 90% residem no perímetro urbano da 

cidade (IBGE, 2014). 

 

Estabelecimento de colônia de flebotomíneos  

 

A coleta de flebotomíneos foi realizada manualmente com auxílio de 

aspiradores elétricos de sucção (NATAL; MARUCCI, 1984), dentro e nos arredores 

do galinheiro localizado no peridomicílio de uma residência (19°0’45.49’’S; 

57°37’30.90’’O) e também com armadilhas luminosas tipo CDC, instaladas entre as 

18:00 h e 06:00 h. Para garantir a sobrevivência após a coleta, os insetos foram 

mantidos em gaiolas de náilon montadas em armação de metal (30 x 30 cm) que 

foram envolvidas com toalhas umedecidas para a manutenção da umidade. Fatias 

de maçã foram colocadas no interior das gaiolas como oferta de alimento até o 

momento do repasto sanguíneo em hamster (Mesocricetus auratus Waterhouse, 

1839). 

O estabelecimento e manutenção da colônia foram realizados no Laboratório 

de Parasitologia Humana da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), 

que dista aproximadamente 450 km do local de coleta dos flebotomíneos. Foram 

adotados os protocolos propostos por KILLICK-KENDRICK et al. (1977a) e RANGEL 

et al. (1986) com adaptações, previamente descritas por OLIVEIRA et al. (artigo 1 

submetido à publicação). 

 

Infecção experimental com Leishmania (L.) infantum e Leishmania (L.) 

amazonensis 

 

Para as tentativas de infecção experimental de Lu. cruzi, foram realizados 

xenodiagnóstico em cão e em hamsters. 

Nos experimentos de infecção experimental por Leishmania (L.) infantum 

Nicolle, 1908 (sin. sênior de Leishmania infantum chagasi Cunha & Chagas, 1937), 

foram utilizados cães provenientes do Centro de Controle de Zoonoses do Município 

de Campo Grande. Todos os animais apresentavam sintomatologia específica para 
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leishmaniose visceral canina, sorologia e exame parasitológico direto positivos para 

Leishmania.  

Para a infecção por Leishmania (L.) amazonensis Lainson & Shaw, 1972, 

foram utilizados dois hamsters infectados experimentalmente (cepa 

IFLA/BR/1967/PH8 fornecida pelo Laboratório de Leishmanioses do Centro de 

Pesquisas René Rachou [CPqRR/FIOCRUZ-BH]) por via intradérmica no coxim 

plantar das patas traseiras. Durante o xenodiagnóstico os animais apresentavam 

lesões nodulares nas patas traseiras e no focinho. 

O experimento com cães foi repedido seis vezes. Cada uma com um animal 

diferente, sempre das 18:00 às 19:00 h. Inicialmente, o cão sedado (tiopental sódico 

via intramuscular 40 a 80 mg/kg) foi colocado no interior de uma gaiola de náilon 

dividida em dois compartimentos (1,90 x 0,90 x 1,80 m, Figura 2). Em seguida, 

machos e fêmeas de Lu. cruzi de primeira geração (F1) com 3 a 4 dias de vida foram 

soltos no interior desta. A exposição do cão aos insetos durou cerca de uma hora 

em todas as tentativas. Decorridos os 60 min, os espécimes foram aspirados com 

capturador elétrico manual e transferidos para uma gaiola de náilon menor (30 x 30 

cm), que foi envolta com uma toalha umedecida. Após 24h, as fêmeas foram 

individualizadas em potes de acrílico (2,50 x 3,50 cm) revestidos de gesso no fundo 

para a avaliação dos demais parâmentos descritos a seguir. Os potes foram 

vedados com tampa plástica que contem um orifício central (1,20 cm de diâmetro) 

revestido de tecido de náilon, sobre o qual foram colocados pequenos cubos de 

maça. Dois grupos foram obtidos e acompanhados: um grupo de fêmeas 

alimentadas com sangue e outro de não alimentadas. 

Os potes com as fêmeas individualizadas de ambos os grupos (alimentadas e 

não alimentadas) foram mantidos em um recipiente retangular de polietileno (34 x 14 

cm), forrado na base com papel filtro umedecido e mantido com a tampa entreaberta 

dentro de uma câmara incubadora biológica B.O.D. MA-414® (Marconi, São Paulo, 

BR), com temperatura de 27-28 °C e umidade superior a 80%. Diariamente, os potes 

foram inspecionados três vezes ao dia (08:00, 14:00 e 20:00 h) para 

acompanhamento da mortalidade e oviposição, o que permitiu avaliar a sobrevida 

diária (expectativa de vida após o xenodiagnóstico) e o ciclo gonotrófico (mediana do 

número de dias entre a alimentação sanguínea e a oviposição).  

Para os experimentos com os hamsters infectados com L. (L.) amazonensis, 

seguiu-se a mesma metodologia descrita acima, diferindo apenas no tamanho da 
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gaiola utilizada (30 x 30 cm) usada para a exposição dos animais aos flebotomíneos. 

Foram realizadas três repetições, sendo as duas últimas com o mesmo animal. 

 

Taxa de infecção e período de incubação extrínseco  

 

A taxa de infecção foi obtida por meio da dissecção das fêmeas que morriam 

diariamente e da positividade para o DNA de Leishmania na reação em cadeia da 

polimerase (PCR). No entanto, na ausência de fêmeas mortas naturalmente, uma 

amostra de duas a três fêmeas alimentadas foi sedada e dissecada para avaliar o 

período de incubação extrínseco em relação ao parasito. A técnica de dissecção foi 

realizada de acordo com JOHNSON et al. (1963) para expor o intestino e a 

espermateca das fêmeas e, consequentemente, pesquisar a presença de flagelados 

e confirmar a espécie de flebotomíneo. Após a dissecção e pesquisa de flagelados, 

o conteúdo da lamínula e do tubo digestivo dos espécimes, com presença ou não de 

flagelados, foi transferido e conservado individualmente em microtubos de 1,5 mL 

com álcool isopropílico. Em algumas ocasiões, especialmente na ocorrência de 

infecção maciça, após a transferência do material para o microtubo, tentou-se fixar e 

corar com solução de Errecart e Giemsa, respectivamente, o conteúdo residual 

presente na lâmina. 

A taxa de infecção de Lu. cruzi para cada espécie de Leishmania foi calculada 

pela razão entre número de fêmeas positivas na PCR e o total de fêmeas 

alimentadas. A frequência de fêmea potencialmente infectadas fori obtida pela razão 

do número de fêmeas com pelo menos uma forma infectante entre os morfotipos 

observados de promastigota nos intestinos anterior e/ou torácico e total de fêmeas 

infectadas. A identificação de flagelados sugestivos de formas infectantes, as 

promastigotas metacíclicas, foi realizada considerando-se a localização (intestino 

anterior e região anterior do intestino médio) e a morfologia dos flagelados (corpo 

alongado com flagelo três ou mais vezes maior que o corpo) (BATES, 2007; 

KAMHAWI, 2006; ROGERS et al., 2002). 
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Reação em cadeia da polimerase (PCR) e análise de polimorfismo de 

fragmentos de restrição (RFLP) 

 

Para confirmar a infecção por Leishmania, todas as fêmeas utilizadas nos 

experimentos de infecção experimental pelo xenodiagnóstico foram submetidas à 

reação em cadeia da polimerase. 

O conteúdo da lamínula e do tubo digestivo dos espécimes foi triturado com 

auxílio de pistilo plástico em microtubos de 1,5 mL com 300 μL da solução de resina 

Chelex® (Bio-Rad, Hercules, USA) a 5%. A solução foi misturada em vortex por 15 

seg e centrifugada por 60 seg a 13000 rpm. Em seguida, a mistura colocada em 

banho-maria a 80 °C por 30 min. Decorrido este tempo, os procedimentos de mistura 

em vortex e centrifugação foram repetidos para a posterior retirada e transferência 

do sobrenadante para outro microtubo estéril. O produto da extração foi 

acondicionado sob refrigeração de – 20 °C. 

A reação em cadeia da polimerase (PCR) foi realizada tendo como alvo uma 

região do espaçador transcrito interno do gene ribossomal (ITS1) de 

aproximadamente 300 pares de base (pb) de Leishmania. Para um volume final de 

25 μL de reação foram adicionadas 5 μL de amostra, 12,5 μL de GoTaq® Green 

Master Mix (Promega, Madison, WI), 5,5 μL de água  e 1 μL de cada 

oligonucleotídeo: LITSR (5’-CTGGATCATTTTCCGATG-3’) e L5.8S (5’-

TGATACCACTTATCGCACTT-3’) (EL TAI et al., 2000).  

As condições de amplificação foram: 95 °C por 3 min, seguido de 35 ciclos de 

95 °C por 30 seg, 53 °C por 30 seg, 72 °C por 1 min, com pós-extensão a 72 °C por 

5 min, em termociclador (BIOER, Hangzhou, CHN). Como controles negativos da 

reação foram utilizados uma reação sem DNA contendo água e DNA de fêmeas F1 

não alimentadas, e como controle positivo os DNA de L.(L.) infantum 

(MHOM/BR/1972/BH46) e de L. (L.) amazonensis (IFLA/BR/1967/PH8) extraídos de 

cultura. 

Os produtos de PCR obtidos foram visualizados em eletroforese com gel de 

agarose a 1,5% em Tris-Borato de EDTA (TBE), corados com GelRedTM (Biotium, 

Hayward, USA) e submetidos à corrida eletroforética a 100 v por 100 min em tampão 

TBE. A visualização das bandas foi realizada sob incidência de luz ultravioleta, com 

filtro de 300 nm. 



85 
 

 
 

Os produtos das amostras positivas foram submetidos à digestão com 

enzimas de restrição HaeIII, que cliva fragmentos nos segmentos onde têm a 

sequência 5’....GG▼CC....3’  ou  3’....CC▲GG....5’, para identificar a espécie de 

Leishmania (SCHÖNIAN et al. 2003). Foi adicionado 1 µL de buffer 10x, uma 

unidade (1U) de enzima HaeIII, 1 µg de DNA da PCR, completando-se o volume de 

10 µL com água ultrapura. Em seguida, a amostra foi incubada em banho-maria a 

37°C ‘overnight’. Após este período, o material foi submetido à eletroforese em gel 

de agarose a 2%, com tampão TBE por 3 h. 

 

Sobrevida  

 

As funções de sobrevida para os grupos de fêmeas alimentadas com sangue 

e não alimentadas, infectadas e não infectadas foram estimadas utilizando-se o 

estimador não paramétrico de Kaplan-Meier. E, a partir das curvas estimadas, foram 

calculadas as medidas descritivas, média e mediana. Adicionalmente, as curvas de 

sobrevivência foram comparadas utilizando o teste logrank. 

O estimador não paramétrico de Kaplan-Meier é, conforme COLOSIMO e 

GIOLO (2006), definido por: 

 

����� = ∏ �	
��
	
  =�:�
�� ∏ �1 − �
	
�:�
�� , 

em que: 
• �� < �� < ⋯ < �� são os � tempos distintos e ordenados em que ocorreram 

falhas (morte de fêmeas); 

• �� é o número de falhas em ��, � = 1, 2, … , �, e 

•  � é número de fêmeas vivas (sob risco) em ��, � = 1, 2, … , �, ou seja, as 

fêmeas que não morreram ou não tiveram morte induzidas até o dia anterior 

a ��. 

Na presença de observações censuradas (fêmeas anestesiadas para 

dissecção), a estimativa mais adequada para a mediana é obtida por meio de 

interpolação linear da curva de Kaplan-Meier e a estimativa do tempo médio de 

sobrevivência é dada por (COLOSIMO e GIOLO, 2006): 

 

�!" = �� + ∑ ������%��&� − ��'����(� , 
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em que: 
• �� < �� < ⋯ < �� são os � tempos distintos e ordenados em que ocorreram 

falhas (morte de fêmeas); 

• ����� é o estimador de Kaplan-Meier. 

 

Atratividade humana e canina aos flebotomíneos  

 

A atratividade humana e canina aos flebotomíneos foi avaliada por meio de 

experimentos mensais durante março de 2013 a fevereiro de 2014. Para tal, utilizou-

se o método descrito por PINTO et al. (2001) que consiste na utilização de barracas 

de poliéster impermeável (205 x 145 x 105 cm) com dois orifícios telados para a 

circulação do ar: um para a entrada e outro para a saída (Figura 3). No orifício para 

a entrada de ar foi acoplado um cooler com um dispositivo de controle da velocidade 

do ar introduzido na barraca. Do lado de fora, em frente ao outro orifício de saída do 

ar, foi instalada uma armadilha automática tipo CDC sem luz para capturar os 

flebotomíneos atraídos pelo ar expelido. 

Em cada experimento foram utilizadas duas barracas que permaneciam 

montadas entre 18:00 e 6:00 h. No interior de uma, permanecia um humano e na 

outra, um cão. Ambas foram armadas simultaneamente dentro do mesmo 

peridomicílio, distando aproximadamente 18 m uma da outra, por duas noites 

consecutivas, alternando a posição de ambas a cada noite. Foram feitas 48 

repetições seguindo o método descrito acima para avaliar a atratividade canina e 

humana à espécie alvo do estudo.  

Como alternativa ao método inicial, a atratividade canina foi avaliada também 

por coletas (aspiração manual) realizadas diretamente sobre os cães. Para 

minimizar a interferência da possível atratividade humana, realizou-se um ciclo de 5 

min de coleta sobre o cão e arredores (canil) com 10 min de pausa. Ainda foi 

realizada uma tentativa de adaptação do método de coleta da armadilha tipo Disney 

(DORVAL et al., 2007), com auxilio de discos metálicos (35 cm de diâmetro), 

semelhantes a assadeiras de pizza, lubrificados com óleo de rícino na superfície. 

Três discos foram fixados com auxílio de fita dupla face nas paredes internas de três 

canis durante três noites. Ambos os métodos alternativos descritos acima (aspiração 

e coleta com os discos metálicos) foram realizados no peridomicílio de residências 

da área urbana de Município de Corumbá. 



87 
 

 
 

Capacidade vetorial  

 

A capacidade vetorial (V) foi estimada por meio da adaptação da fórmula 

proposta por REISEN (1989b) que considera: 

) =  + ∗ -� ∗ . ∗ /	
− ln /  

onde:  

• + =  densidade de flebotomíneos em relação ao hospedeiro; 

• - = razão entre proporção de fêmeas alimentadas durante o xenodiagnóstico 

e a duração ciclo gonotrófico (mediana do número de dias entre a 

alimentação sanguínea e a oviposição das fêmeas mantidas em colônia); este 

parâmetro é elevado ao quadrado porque para que haja a transmissão são 

necessários pelo menos dois repastos sanguíneos; 

• . = proporção de fêmeas que se infectaram após o xenodiagnóstico e que 

desenvolveram formas infectantes do parasita; 

•  = período de incubação extrínseco;  

• / = probabilidade diária de sobrevida: após o xenodiagnóstico, obtida a partir 

do seguimento diário das fêmeas para a obtenção curva de sobrevida das 

fêmeas infectadas. 

O termo 
DE

� FG D presente no modelo proposto por REINSEN (1989b) refere-se à 

expectativa de sobrevida no tempo (em dias) em que foi completado o ciclo de 

desenvovimento do parasita em uma população de fêmeas após o repasto 

sanguíneo em uma fonte de infecção. Portanto, o valor da expectativa de sobrevida 

no tempo mediano do ciclo gonotrófico foi utilizado para estimar a capacidade 

vetorial, conforme proposto por OVALLOS (2011). 

 

Aspectos éticos 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e Uso Animal da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (CEUA/UFMS: 491/2013). O grupo de 

estudo possui Licença Permanente para Coleta de Material Zoológico emitida pelo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA: 

SISBio 25952-1). 
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RESULTADOS 

 

Infecção experimental, ciclo gonotrófico e período de incubação extrínseco 

 

As tentativas de infecção experimental pelo xenodiagnóstico foram realizadas 

em nove ocasiões: seis em cães e três em hamsters infectados com L. (L.) 

amazonensis. No total, 832 fêmeas foram expostas aos hospedeiros infectados e 

333 alimentaram-se durante os experimentos, conforme a tabela 1. Para os 

experimentos realizados com cães, a proporção de fêmeas alimentadas variou de 

0,33 a 1,00, com valor total de 0,40 e médio de 0,68. Observou-se que esta 

proporção variou diretamente conforme o número de espécimes utilizado em cada 

repetição, diminuindo consideravelmente nas duas últimas. A proporção de 

alimentação durante os experimentos com hamsters infectados com L. (L.) 

amazonensis variou entre 0,39 e 0,43, com proporção total e média de 0,40. 

Considerando todas as fêmeas alimentadas, independente da fonte alimentar, 

a mediana do ciclo gonotrófico foi de seis dias (n = 37), com valor mínimo de três e 

máximo de 15 dias. Para as fêmeas alimentadas apenas no cão (n = 25), a mediana 

do ciclo também foi de 6 dias, com valor mínimo de 3 e máximo de 15 dias. No 

entanto, para as fêmeas alimentadas nos hamsters, o ciclo foi de cinco dias (n = 11; 

mínimo = 4; máximo = 9). 

A tabela 2 apresenta o número de fêmeas alimentadas, dissecadas, 

infectadas e potencialmente infectadas segundo hospedeiro e espécie de 

Leishmania. Das 333 fêmeas alimentadas em todos os experimentos, foi possível 

observar formas flageladas em 43. A análise molecular demonstrou a presença de 

DNA do parasito em 59 espécimes. 

Nos experimentos realizados em cães, a taxa infecção obtida a partir da 

análise molecular (PCR) foi de 10,55% (27/256). Considerando apenas o exame 

microscópico direto, a taxa de infecção foi 7,42% (19/256) e todas fêmeas 

apresentavam formas compatíveis com promastigotas metacíclicas. Em apenas uma 

das seis repetições as fêmeas infectaram-se experimentalmente, ou seja, dos seis 

cães utilizados, em apenas um foi possível obter a infecção experimental de Lu. 

cruzi. Nesta ocasião, a taxa de infecção foi de 35,53% (27/76). Até o quinto dias 
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após o repasto sanguíneo foi possível observar sangue no intestino médio de 

algumas fêmeas.  

Com relação aos três experimentos realizados em hamsters infectados com L. 

(L.) amazonensis, a taxa de infecção encontrada foi de 41,56% (32/77). Nas três 

repetições foi possível obter a infecção experimental dos flebotomíneos. Das 24 

fêmeas visualizadas com formas flageladas, três não apresentavam formas 

infectantes. Fêmeas com sangue no trato intestinal foram observadas até o quarto 

dia, com destaque para uma fêmea, que apesar de apresentar sangue no intestino, 

foi visualizada com formas flageladas na cabeça e na porção anterior do intestino 

médio no terceiro dia pós-alimentação. Outro ponto importante foi o encontro de 

duas fêmeas com infecção maciça de flagelados compatíveis com formas 

infectantes ao longo do tubo intestinal, da cabeça até a porção final do intestino 

médio, após o quinto dia da infecção experimental. Na figura 4 é possível visualizar 

uma promastigota corada a partir do conteúdo residual presente na lâmina após a 

dissecção. 

O DNA de Leishmania foi detectado pela PCR em todas as fêmeas positivas 

ao exame microscópico direto para a pesquisa de flagelados. Entretanto, 16 

espécimes considerados negativos durante o exame direto foram positivos na PCR. 

A análise de polimorfismo de fragmentos de restrição realizada pela digestão das 

amostras positivas com a enzima HaeIII confirmou as espécies de Leishmania 

utilizadas para a infecção experimental, separando L. (L.) infantum e L. (L.) 

amazonensis (Figura 5). 

O período de incubação extrínseca no flebotomíneo para ambas as espécies 

de Leishmania foi de três dias, independente do hospedeiro. No entanto, formas 

promastigotas metacíclicas foram observadas no intestino anterior (cabeça) a partir 

do quarto dia. Até o décimo e décimo primeiro dia foi possível observar formas 

flageladas nas fêmeas alimentadas no cão e nos hamsters, respectivamente. 

 

Sobrevida 

 

As funções de sobrevida para os grupos analisados foram estimadas 

utilizando-se o estimador não paramétrico de Kaplan-Meier e estão apresentadas na 

figura 6. A partir das curvas estimadas foi possível obter as medidas descritivas, 

média e mediana, que estão apresentadas na tabela 3. Ambas as medidas indicam 
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que a sobrevida das fêmeas é menor para os grupos de fêmeas que realizaram o 

repasto sanguíneo, independente da fonte alimentar e/ou de infecção (cão ou 

hamster). Pelo teste logrank rejeita-se a hipótese de igualdade das funções de 

sobrevida dos grupos de fêmeas alimentadas e não alimentadas, com p-valor < 

0,001 e 0,0247, para a coorte exposta aos cães e aos hamsters, respectivamente. 

Com relação aos grupos de fêmeas infectadas e não infectadas, observou-se 

que a presença do parasito parece não influenciar a probabilidade diária de 

sobrevivência das fêmeas infectadas com L. (L.) infantum. Pelo teste logrank (p-

valor = 0,28) não se rejeita a hipótese de igualdade das funções de sobrevida destes 

grupos. No entanto, verificou-se que as fêmeas infectadas com L. (L.) amazonensis 

apresentaram probabilidade de sobrevivência significativamente maior em 

comparação com as alimentadas, mas não infectadas (p-valor = 0,02). 

A expectativa de sobrevida no tempo mediano em que fêmeas infectadas por 

L. (L.) infantum e L. (L.) amazonensis completaram o ciclo gonotrófico foi de 1,32 e 

0,43, respectivamente. 

 

Atratividade humana e canina aos flebotomíneos 

 

A atratividade dos hospedeiros aos flebotomíneos foi avaliada por meio de 

três metodologias diferentes (Tabela 4). Seguindo a metodologia proposta por 

PINTO et al. (2001), foram realizadas 24 repetições (12 para cada hospedeiro) para 

avaliar a atratividade canina e humana à Lu. cruzi. Destas, apenas cinco repetições 

apresentaram resultados positivos para Lu. cruzi, além de outras espécies de 

flebotomíneos, como Lutzomyia forattinii Galati, Rego Jr., Nunes & Oshiro, 1985, 

Evandromyia corumbaensis (Galati, Nunes, Oshiro & Rego, 1989), Evandromyia 

sallesi (Galvão & Coutinho, 1939) e Micropygomyia peresi (Mangabeira, 1942). Nas 

outras 43 tentativas não foram capturados exemplares de flebotomíneos. Destaca-se 

ainda que 81,56% do total de espécimes foram coletados em duas repetições 

realizadas simultaneamente, sendo 595 (578 machos e 17 fêmeas) na barraca com 

humano e 604 (574 machos e 30 fêmeas) na barraca com cão.  

Nas coletas realizadas diretamente sobre o cão foram capturados 209 

espécimes (45 machos e 164 fêmeas), todos da espécie Lu. cruzi. Na primeira 

tentativa foram capturadas 131 fêmeas durante uma hora e 30 min. (19:00 – 20:30 

h), 29 na segunda durante o mesmo período da primeira, 04 na terceira durante 
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cinco horas (18:00 – 23:00 h) e nenhum na quarta durante três (18:00 – 21:00 h). 

Somente nas duas primeiras ocasiões a coleta foi realizada na mesma residência e 

sobre o mesmo animal. Os resultados obtidos nesta metodologia foram 

considerados para a estimativa da capacidade vetorial, ou seja, 164 fêmeas 

coletadas em um cão durante quatro dias, o que gerou a densidade de 41 

fêmeas/cão/dia.  

As coletas com os discos metálicos, realizadas como uma tentativa de 

adaptação ao princípio de coleta da armadilha tipo Disney, foram executadas seis 

ocasiões. Em duas não foram coletados flebotomíneos. Nas demais, foram 

coletados 36 espécimes, sendo 31 de Lu. cruzi e 05 de Mi. peresi (Tabela 4).  

 

Capacidade vetorial  

 

Embora tenham sido desenvolvidos ensaios de infecção experimental para L. 

(L.) amazonensis, a capacidade vetorial será estimada apenas para L. (L.) infantum, 

uma vez que os parâmetros de densidade de flebotomíneos em relação ao 

hospedeiro e de atratividade necessitariam ser realizados em hospedeiros 

conhecidos de L. (L.) amazonensis na área de estudo. 

Portanto, considerando os resultados dos parâmetros apresentados, a 

capacidade vetorial de Lu. cruzi para L. (L.) infantum é de 0,24, ou seja, espera-se 

que a população de fêmeas da área produzam 0,24 novas infecções por dia de 

exposição de uma fonte de infecção. 

 

DISCUSSÃO 

 

Este trabalho se propôs a estudar alguns parâmetros envolvidos na 

capacidade vetorial de Lu. cruzi para o protozoário L. (L.) infantum. No Brasil, a 

distribuição geográfica deste flebotomíneo limita-se aos biomas Cerrado e Pantanal, 

com ocorrência nos estados de Mato Grosso do Sul (GALATI et al., 1985, 1997; 

CASARIL et al., 2014), Mato Grosso (BRITO et al., 2014; MISSAWA e LIMA, 2006; 

MISSAWA et al., 2011) e Goiás (AGUIAR e MEDEIROS, 2003; GALATI, 2003). 

Também há relatos da presença de Lu. cruzi na Bolívia (BRAZIL et al., 2010).  

A primeira suspeita da participação de Lu. cruzi na transmissão do parasito 

ocorreu com base em evidências eco-epidemiológicas, durante a década de 80 no 
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Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul (GALATI et al., 1997). Mais 

tarde, outros trabalhos realizados na região reforçaram esta hipótese, principalmente 

pelo encontro de flebotomíneo naturalmente infectado pelo parasito (PITA-PEREIRA 

et al., 2008; SANTOS et al., 1998) e ausência de Lu. longipalpis, vetor comprovado 

de L. (L.) infantum no Novo Mundo (CASARIL et al., 2014; GALATI et al., 1985, 

1997; SANTOS et al., 1998). SANTOS et al. (1998) incriminaram a espécie como 

vetor de L. (L.) infantum devido ao encontro de formas flageladas na região anterior 

do intestino médio de 14 fêmeas, de um total de 3575 espécimes dissecados. Ainda 

considerando apenas o encontro de infecção natural e a densidade populacional, 

outros autores têm incriminado Lu. cruzi como vetor no Município de Jaciara (BRITO 

et al., 2014; MISSAWA et a., 2011). No entanto, além da infecção natural pelo 

parasito, para que um inseto seja incriminado e comprovado como vetor, alguns 

preceitos devem ser obedecidos, entre os quais se destacam a capacidade de 

infectar-se naturalmente pela mesma espécie responsável pela infecção humana e a 

manutenção de todas as etapas do desenvolvimento parasitário nos espécimes 

infectados experimentalmente em laboratório (KILLICK-KENDRICK, 1990; KILLICK-

KENDRICK e WARD, 1981; READY, 2013).  

Poucos estudos têm avaliado questões inerentes à biologia e comportamento 

de Lu. cruzi. Consequentemente, para esta espécie ainda não foi relatado nenhum 

dos parâmetros da interação vetor-parasito, necessários para a comprovação 

vetorial. Os resultados demonstraram que L. (L.) infantum e L. (L.) amazonensis 

foram capazes de se desenvolver em Lu. cruzi, sendo esta a primeira descrição de 

aspectos relacionados a interação flebotomíneo-Leishmania envolvendo Lu. cruzi. 

A proporção de fêmeas alimentadas neste estudo variou entre 0,33 e 1,00, 

independente do hospedeiro utilizado nos experimentos. Apesar da taxa total de 

alimentação ter sido igual para ensaios realizados em cães e hamsters, observou-se 

uma maior variabilidade nas taxas individuais nos ensaios realizados em cães, 

sendo que a taxa de alimentação foi inversamente proporcional à quantidade de 

espécimes de flebotomíneos liberadas na gaiola para o xenodiagnóstico. Embora 

fatores ambientais, como temperatura e umidade, e o tempo de exposição possam 

influenciar a taxa de alimentação desses insetos, este fato também pode ser 

explicado pela competitividade por espaço para o pouso e, posterior, do repasto 

sanguíneo, dado o aumento da densidade de insetos no interior da gaiola (DINIZ et 

al., 2014). 
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A influência da temperatura deve ser cuidadosamente avaliada em estudos de 

infecção experimental, uma vez que insetos são poiquilotérmicos e a sua 

temperatura interna varia consideravelmente com a temperatura ambiente, o que 

pode afetar a interação vetor-parasito e a probabilidade de exposição à infecção, 

relacionada à preferência alimentar e à taxa de picadas no hospedeiro. Todavia, o 

papel do clima sobre desenvolvimento do parasita em insetos vetores tem recebido 

pouca atenção (PARHAM et al., 2015). Para L. (L.) infantum, RIOUX et al. (1985) 

observaram que o parasito se desenvolveu melhor no vetor Phlebotomus ariasi 

Tonnoir, 1921, em temperaturas elevadas. Ao avaliar o desenvolvimento de L. (V.) 

braziliensis e Leishmania (Viannia) peruviana Velez, 1913 em Lu. longipalpis e de L. 

(L.) infantum em Lu. longipalpis e em Phlebotomus perniciosus Newstead, 1911, 

HLAVACOVA et al. (2013) relataram que o desenvolvimento das fases inicias da 

infecção esteve relacionado à temperaturas mais elevadas. No entanto, L. (V.) 

peruviana demonstrou estar adaptada à temperaturas mais baixas. Neste estudo, 

durante os experimentos com cães, a temperatura e a umidade relativa do ar 

variaram entre 22,12 a 28,43 °C e 43,67 a 85,83%, respectivamente, e parece não 

ter influenciado significativamente as taxas obtidas de alimentação (dados não 

mostrados). 

Ao infectar experimentalmente fêmeas colonizadas de Lu. longipalpis, espécie 

filogeneticamente próxima de Lu. cruzi, com L. (L.) infantum, SECONDINO et al. 

(2012) relataram uma taxa de alimentação de 80,00% (640/800) utilizando um 

dispositivo artificial de alimentação com membrana de filhotes de galinha (pintinho) e 

sangue de camundongo. Para a combinação Lu. longipalpis e L. (L.) amazonensis, 

KILLICK-KENDRICK et al. (1977b), citaram uma taxa de 88,90% (8/9) e 9,10% 

(4/44) para o segundo e terceiro repasto sanguíneo, respectivamente, em hamsters 

experimentalmente infectados. 

Alguns autores sugerem que o parasita possa modelar e manipular o tempo 

de alimentação sanguínea de seus flebotomíneos hospedeiros para que este 

coincida com o pico de formas infectantes no bloqueio da porção anterior do 

intestino médio causado pelo promastigote secretory gel (PSG plug), o que levaria a 

múltiplas tentativas de repasto (ROGERS e BATES, 2007). O tempo estimado para 

novos repastos sanguíneos pode ser avaliado pela duração do ciclo gonotrófico. Os 

resultados deste trabalho demonstraram que a mediana do ciclo gonotrófico foi de 

seis dias, com valor mínimo de três e máximo de 15 dias. Estes dados assemelham-
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se aos de Lu. longipalpis descritos por OVALLOS (2011), cuja duração mediana do 

ciclo gonotrofico foi de cinco dias, variando entre três e 10 dias. Para as espécies 

Pintomyia fischeri (Pinto, 1926), Migonemyia migonei (França, 1920), Nyssomyia 

intermedia (Lutz & Neiva, 1912), Nyssomyia neivai (Pinto, 1926), Nyssomyia 

whitmani (Antunes & Coutinho, 1939) e Expapillata firmatoi (Barretto, Martins & 

Pellegrino, 1956), a mediana do ciclo gonotrófico descrita por DINIZ et al. (2014) 

variou de quatro a oito dias, com período mínimo de três para Ex. firmatoi, Ny. neivai 

e Ny. whitmani e o máximo de oito para Mg. migonei e Pi. fischeri.  

Muitos estudos têm utilizado dispositivos artificiais de alimentação com 

membranas, como pele de pinto, em experimentos de infeção experimental para 

diversas finalidades (FREITAS et al., 2012; MONTOYA-LERMA et al., 2003; 

ROGERS e BATES, 2007). Embora, através dessa metodologia, seja possível 

controlar e quantificar diversos fatores, tais como a carga parasitária exposta e a 

forma evolutiva do parasita utilizada durante a alimentação, outros fatores 

importantes são suprimidos, como as questões ambientais e imunológicas inerentes 

aos hospedeiros e ao parasito que estão envolvidas na dinâmica de transmissão. 

Em contrapartida, as metodologias realizadas com animais infectados estão mais 

próximas das condições naturais (LAINSON et al., 1979). 

Todos os cães utilizados neste estudo durante o xenodiagnóstico eram 

sintomáticos e com exame parasitológico direto positivo para Leishmania. Todavia, 

em somente uma ocasião foi possível obter a infecção experimental das fêmeas 

expostas. Fatores como o tempo de infecção, a carga parasitária cutânea, a 

condição da pele dos hospedeiros mamíferos e sua condição imunológica, 

separadamente ou em combinação, podem explicar a baixa taxa de infecção (SILVA 

et al., 1990) obtida neste estudo quando comparado aos estudos com uso de 

dispositivos artificias de alimentação. 

Os resultados demonstraram uma taxa de infecção para L. (L.) infantum de 

10,55% e de 41,56% para L. (L.) amazonensis. MONTOYA-LERMA et al. (2003) 

empregaram quatro metodologias para comparar a eficiência vetorial de Lu. 

longipalpis e Pintomyia evansi (Nuñez-Tovar, 1924) para L. (L.) infantum, sendo 

duas com os mesmos hospedeiros utilizados no presente estudo e outras duas com 

membranas artificiais de alimentação. Expondo somente a orelha ou a região 

abdominal próxima a virilha de cães poli e oligossintomóticos para leishmaniose 

visceral canina, as taxas médias de infecção variaram entre zero e 6,80% para Lu. 
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longipalpis e entre zero e 4,40% para Pi. evansi, durante 20 min de exposição. 

Adicionalmente, Lu. longipalpis alimentou com mais avidez e apresentou infecções 

massivas, enquanto Pi. evansi desenvolveu apenas infecções leves. Nos 

experimentos com hamster, as taxas de infecção foram significativamente menores 

para ambas as espécies de flebotomíneos, o que está em desacordo com os 

resultados atuais. 

Considerando somente fêmeas positivas durante a dissecção de coortes de 

seis espécies de flebotomíneos expostas a hamsters infectados com Leishmania 

(Viannia) braziliensis (Vianna, 1911) Matta, 1916, DINIZ et al. (2014) descreveram 

taxas de infecção que variaram de 6,20 a 34,40%. Para Lu. longipalpis, as taxas de 

infecção descritas baseadas apenas na dissecção e exame microscópico de fêmeas 

expostas a cães com leishmaniose visceral canina variam de zero (SHERLOCK, 

1996) a 42,00% (LARANGEIRA, 2008). As taxas de infecção apresentadas no 

presente trabalho foram calculadas com base na positividade encontrada na reação 

em cadeia da polimerase, que é uma técnica que apresenta alta sensibilidade e 

especificidade independentemente do número, forma evolutiva e localização do 

parasita no flebotomíneo (PEREZ et al., 1994; PITA-PEREIRA et al., 2005). 

Possivelmente, além da maior sensibilidade apresentada pela análise molecular, as 

14 amostras positivas na PCR, mas negativas ao exame microscópico direto após a 

dissecção morreram durante a noite e foram dissecados muito tempo após a morte. 

Embora as combinações parasita-vetor-hospedeiro sejam diferentes, este é um dos 

fatos que poderiam explicar as diferenças nas taxas de infecção em alguns estudos. 

Ao considerar somente a dissecção/exame microscópico direto, as taxas de infecção 

encontradas neste estudo foram de 7,42 e 31,17% para a coorte alimentada em 

cães naturalmente infectados com L. (L.) infantum e em hamsters 

experimentalmente infectados com L. (L.) amazonensis, respectivamente. 

Como relatado por MONTOYA-LERMA et al. (2003), resultados de 

experimentos de infecções experimentais devem ser interpretados com cautela, pois 

a infecção pode ser modulada por vários fatores e, mesmo em associações 

coevolutivas, graus variáveis de refratariedade ou permissividade podem ser 

esperados. A maior taxa de infecção obtida para na combinação Lu. cruzi/L. (L.) 

amazonensis pode ser explicada pelo grau de parasitismo cutâneo exibido pelos 

hamsters utilizados, quando comparado aos cães infectados com L. (L.) infantum. 

Mesmo não sendo possível quantificar o parasitismo cutâneo dos hospedeiros 
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utilizados, acredita-se que as lesões nodulares presentes nos hamsters continham 

um maior número de amastigostas, aumentando as chances de infecção das 

fêmeas. 

Embora ainda não existam relatos do encontro de Lu. cruzi naturalmente 

infectada por L. (L.) amazonensis, sua espécie irmã, Lu. longipalpis tem sido 

encontrada com infecção natural pelo parasito em regiões endêmicas para 

leishmaniose cutânea (PAIVA et al., 2006; SAVANI et al., 2009). A infecção 

experimental de Lu. longipalpis por L. (L.) amazonensis foi demonstrada inicialmente 

por KILLICK-KENDRICK et al. (1977b) e posteriormente por SILVA et al. (1990) e 

SHERLOCK (1996). Este último autor também relatou a transmissão do parasito 

para hamsters previamente sadios por meio da picada de fêmeas de Lu. longipalpis, 

alertando para o possível papel deste inseto na transmissão do parasito para outros 

hospedeiros vertebrados, incluindo a população canina. 

Neste estudo, Lu. cruzi permitiu o desenvolvimento e a manutenção de todas 

as fases de L. (L.) amazonensis. Adicionalmente, foi possível observar a infecção 

maciça em algumas fêmeas. Estes fatos sugerem que o mecanismo de adesão do 

protozoário ao epitélio intestinal do flebotomíneo não seja espécie-específico, sendo, 

portanto, independente do lipofosfoglicano (LPG) presente na superfície de 

Leishmania (MYSKOVA et al., 2007; VOLF e MYSKOVA, 2007), como ocorre em 

outros vetores considerados permissivos por permitirem a manutenção e 

desenvolvimento da infecção por mais de uma espécie de Leishmania (KAMHAWI, 

2006; PIMENTA et al., 1994; ROGERS et al., 2002, 2004). 

O período de incubação extrínseco ou o tempo em dias para o aparecimento 

de formas promastigota metacíclicas no intestino anterior e/ou na região anterior do 

intestino médio pode variar de acordo com a combinação espécie de 

Leishmania/flebotomíneo e com as condições ambientais (PIMENTA et al., 2012; 

ROGERS et al., 2002, 2004). Para as combinações de Lu. longipalpis com L. (L.) 

infantum (FREITAS et al., 2012) e L. (L.) mexicana (ROGERS et al., 2002), formas 

progastigotas metacíclicas podem ser observadas na porção anterior do intestino 

médio a partir do quarto dias após o repasto sanguíneo em uma fonte de infecção 

experimental. ROGERS et al. (2002) observaram promastigotas metacíclicas em 

baixas quantidades na porção média do intestino médio a partir do terceiro dia. No 

entanto, devido a sua localização, essas formas não desempenhariam um papel 

significativo na transmissão. Para as combinações de seis espécies de 
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flebotomíneos infectadas com L. (V.) braziliensis, o período de incubação extrínseco 

variou de quatro a seis dias. Neste estudo, promastigotas metacíclicas foram 

observadas na região anterior do intestino médio no terceiro dia e no intestino 

anterior a partir do quarto dia para ambas as combinações Leishmania/flebotomíneo. 

Acredita-se que o primeiro caso autóctone de leishmaniose visceral com 

comprovação parasitológica nas Américas tenha ocorrido no Distrito de Porto 

Esperança, Município de Corumbá (DEANE, 1956; MIGONE, 1913). Com base nesta 

relação temporal, alguns autorem sugerem que a interação entre Lu. cruzi e L. (L.) 

infantum seja antiga (FERREIRA et al., 2012). Estudos de filogenia de L. (L.) 

infantum demonstraram que no Brasil coexistem três populações do parasito, sendo 

que uma delas ocorre quase que predominantemente no Estado de Mato Grosso do 

Sul (FERREIRA et al., 2012). Devido à concentração e maior aptidão de dois 

genótipos na região Centro-Oeste do Brasil, foi considerada a hipótese de uma 

possível adaptação dessas populações de L. (L.) infantum aos componentes do ciclo 

de transmissão, como a participação de Lu. cruzi na transmissão. Os autores ainda 

sugerem que este flebotomíneo possa ter desempenhado um papel importante na 

formação da estrutura genética de uma população de L. (L.) infantum. Nesta 

situação, estudos sobre a filogeografia podem ser úteis para elucidar a diversidade 

da interação parasito-vetor, uma vez que ambos, parasito e flebotomíneos, 

apresentam biogeografias similares (READY, 2013). 

O efeito da infecção por Leishmania sobre a longevidade e fecundidade de 

flebotomíneos ainda é pouco conhecido (KAMHAWI, 2006). EL SAWAF et al. (1994) 

constataram que infecções com L. (L.) infantum e L. (L.) major diminuíram a 

longevidade e produção de ovos de Phlebotomus papatasi (Scopoli, 1786) e de 

Phlebotomus langeroni Nitzulescu, 1930, quando comparado a fêmeas alimentadas 

mas não infectadas. Embora o mecanismo pelo qual a sobrevida e a postura de 

ovos tenham diminuído não esteja claro, os autores levantaram a hipótese de que 

lesões na válvula estomodeal, induzidas pela quitinase produzida pelo parasita, 

possam estar relacionadas aos resultados encontrados. Alguns autores também 

citam o estresse causado pela infecção como uma possível causa de redução da 

longevidade (ROGERS e BATES, 2007). Em contrapartida, SANT’ANNA et al. 

(2014) constataram que a infecção de Lu. longipalpis por L. (L.) mexicana conferiu 

proteção contra infecções bacterianas, o que poderia influenciar indiretamente a 

sobrevida do insetos. Os dados deste trabalho demonstraram que houve diferença 
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significativa nas funções de sobrevivência dos grupos de fêmeas alimentadas e não 

alimentadas, sugerindo que o repasto sanguíneo, neste caso, diminuiu a 

probabilidade de sobrevivência diária. Este fato pode ser explicado pela oviposição, 

uma vez que devido à concordância gonotrófica, apenas fêmeas alimentadas com 

sangue seriam capazes de realizar maturação e postura de ovos, o que 

normalmente causa estresse e exaustão, culminando com a morte (KILLICK-

KENDRICK e RIOUX, 2002; LEHANE, 1991). Reforça esta hipótese a presença de 

quedas acentuadas em ambas as curvas de probabilidade de sobrevivência para 

fêmeas ingurgitadas no quinto dia após o repasto sanguíneo (Figuras 5A e 5B), ou 

seja, um dia antes da mediana do ciclo gonotrófico.  

Neste estudo, a infecção por L. (L.) infantum não influenciou a probabilidade 

diária de sobrevivência das fêmeas ingurgitadas. Em contrapartida, fêmeas 

infectadas por L. (L.) amazonensis apresentaram probabilidade de sobrevivência 

significativamente maior em comparação com as alimentadas, mas não infectadas. 

Estudos adicionais com número amostral maior de fêmeas seguidas se faz 

necessário para consolidar estes dados. 

Com relação à atratividade canina e humana aos flebotomíneos, as três 

metodologias utilizadas não apresentaram resultados semelhantes, diferindo tanto 

na quantidade e frequência de espécimes coletados. Os experimentos executados 

com as barracas tiveram o maior rendimento e diversidade de espécies. No entanto, 

em apenas cinco das 48 repetições apresentaram resultados positivos. Acredita-se 

que os 1199 espécimes capturados em duas repetições realizadas simultaneamente 

seja resultado de uma possível explosão populacional ocorrida naquele dia, uma vez 

que todas as fêmeas capturadas eram nulíparas e não estavam alimentadas. PINTO 

et al. (2001) avaliaram e compararam a atratividade de Nyssomyia intermedia (Lutz 

& Neiva, 1912) e Nyssomyia whitmani (Antunes & Coutinho, 1939) a odores 

humanos e ao dióxido de carbono (CO2) com a mesma metodologia utilizando 

barracas. Para ambas as espécies, a proporção de atratividade humana atribuível ao 

CO2 foi significativamente menor para os machos. A atratividade de outros 

hospedeiros como galinhas e canídeos para os flebotomíneos é descrita com 

frequência na literatura (LAINSON e RANGEL, 2005). Ao avaliar a atratividade de 

um hospedeiro a determinadas espécies de insetos hematófagos, avalia-se também 

a taxa de picadas do vetor no hospedeiro, que é um dos parâmetros utilizados para 

estimar a capacidade vetorial, entendida como a quantidade diária de picadas 
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potencialmente infectantes que uma população de vetores necessita para transmitir 

o agente para um determinado hospedeiro ao exercer a hematofagia (GARRETT-

JONES, 1964, REISEN, 1989).  

Devido à dificuldade para obter dados que representem atratividade e a taxa 

de picada de flebotomíneos em diferentes hospedeiros, dados referentes ao hábito e 

preferência alimentar destes insetos podem ser utilizados para avaliar estes 

parâmetros. Para Lu. cruzi, BRITO et al. (2014), realizaram a análise do hábito 

alimentar de fêmeas capturadas ingurgitadas e descreveram um percentual de 

27,90% de positividade para sangue de aves, 3,30% de cães e 1,60 de gambás. As 

combinações ave/gambá e cão/gambá representaram 1,60% cada uma. Não foram 

encontradas fêmeas com sangue humano no trato intestinal das fêmeas analisadas. 

Por fim, a estimativa da capacidade vetorial de Lu. cruzi para L. (L.) infantum 

foi de 0,24, o que é 8,41 vezes menor que a descrita por OVALLOS (2011) para Lu. 

longipalpis para L. (L.) infantum. Entretanto, a equação utilizada pelo autor não 

considera o parâmetro a (razão entre proporção de fêmeas alimentadas durante o 

xenodiagnóstico e a duração ciclo gonotrófico) elevado ao quadrado. Elevando-se 

ao quadrado o valor de a obtido por OVALLOS (2011), a capacidade vetorial de Lu. 

longipalpis para L. (L.) infantum é igual a 0,28, portanto, próximo ao valor encontrado 

para Lu. cruzi. Este trabalho apresentou importantes resultados obtidos a partir da 

infecção experimental de Lu. cruzi que possibilitaram a avaliação de parâmetros 

envolvidos na capacidade vetorial do inseto para Leishmania. O caráter permissivo 

de Lu. cruzi foi sugerido após a manutenção de todas as fases de L. (L.) 

amazonensis em seu trato digestivo. Estes dados indicam a necessidade de outros 

estudos para avaliar a dinâmica de transmissão do parasito em regiões com 

registros de Lu. cruzi, bem como a pesquisa e identificação da espécie de 

Leishmania em possíveis reservatórios, além do cão, presentes em áreas 

endêmicas ou de transmissão esporádica. 
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Tabela 1 – Fêmeas de Lutzomyia cruzi alimentadas durante o xenodiagnóstico, segundo hospedeiro e espécie de Leishmania. 
 

Repetição 

Cão [L. (L.) infantum]  Hamster [L. (L.) amazonensis] 

Fêmeas 
expostas 

Fêmeas 
alimentadas 

Proporção 
de fêmeas 

alimentadas 
 Fêmeas 

expostas 
Fêmeas 

alimentadas 

Proporção 
de fêmeas 

alimentadas 
1 16 12 0,75  95 37 0,39 
2 11 7 0,64  41 16 0,39 
3 5 4 0,80  56 24 0,43 
4 7 7 1,00  ... ... ... 
5 143 76 0,53  ... ... ... 
6 458 150 0,33  ... ... ... 

Total 640 256 0,40  192 77 0,40 
... experimento não realizado.  
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Tabela 2 – Número de fêmeas de Lutzomyia cruzi alimentadas, dissecadas, infectadas e potencialmente infectadas, segundo 
hospedeiro e espécie de Leishmania. 
 

Dias após 
xenodiagnóstico 

Cão [L. (L.) infantum]  Hamster [L. (L.) amazonensis] 

Dissecadas 
Infectadas 
(pot. inf.) 

Fêmeas 
positivas 

(PCR) 
 Dissecadas 

Infectadas 
(pot. inf.) 

Fêmeas 
positivas 

(PCR) 
1 31 0 (0) 0  6 0 (0) 0 
2 15 0 (0) 0  13 0 (0) 1 
3 19 2a (2a) 2  10 5b,c (5b,c) 5 
4 19 6 (6) 6  11 5 (5) 6 
5 38 2 (2) 5  15 7 (5) 9 
6 23 1 (1) 3  8 2 (1) 5 
7 31 3 (3) 5  7 2 (2) 3 
8 32 3 (3) 4  4 1 (1) 1 
9 6 0 (0) 0  2 1 (1) 1 
10 12 2 (2) 2  0 0 (0) 0 
11 6 0 (0) 0  1 1 (1) 1 
12 6 0 (0) 0  ... ... ... 
13 5 0 (0) 0  ... ... ... 
14 2 0 (0) 0  ... ... ... 
15 7 0 (0) 0  ... ... ... 
16 3 0 (0) 0  ... ... ... 
21 1 0 (0) 0  ... ... ... 

Total 256 19 (19) 27  77 24 (21) 32 
Taxa de 
infecção (%) 

10,55  41,56 

Pot. inf. / 
infectadas (%) 100,00  87,50 

... não se aplica; a: 02 fêmeas anestesiadas para dissecção; b: 04 fêmeas anestesiadas para dissecção; c: presença de 
sangue no tudo digestivo de 01 fêmea; pot. inf.: potencialmente infectadas; PCR: reação em cadeia da polimerase.  
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Tabela 3 – Medidas descritivas (em dias) obtidas pelo estimador Kaplan-Meier segundo hospedeiros e espécie de Leishmania. 
 

Medidas 
Cão [L. (L.) infantum]  Hamster [L. (L.) amazonensis] 

Ingurgitadas Infectadas  Ingurgitadas Infectadas 
Sim Não Sim Não  Sim Não Sim Não 

Mediana 6,43 7,47 6,43 6,49  4,10 5,06 4,68 2,90 
Média 6,49 8,59 5,36 6,91  4,55 5,32 5,43 3,89 

 
 
 
 
Tabela 4 – A atratividade dos hospedeiros aos flebotomíneos de acordo com as diferentes metodologias empregadas. 
 

Metodologia N 
Lu. cruzi Lu. forattinii 

Ev. 
corumbaensis 

Ev. sallesi Mi. peresi 
Total 

Macho Fêmea Macho Fêmea Macho Fêmea Macho Fêmea Macho Fêmea 
Barraca (humano) 24 588 23 ... 01 01 ... ... 01 ... 01 615 
Barraca (cão) 24 573 32 01 ... ... 04 ... ... ... ... 610 
Aspiração (cão) 04 45 164 ... ... ... ... ... ... ... ... 209 
Adaptação Disney 
(cão) 

06 27 4 ... ... ... ... ... ... 03 02 36 

Total - 1235 221 01 01 01 04 00 01 03 03 1470 
... não observado; N: número de repetições; Lu.: Lutzomyia; Ev.: Evandromyia. 
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Figura 1 – Área de estudo, Corumbá, Mato Grosso do Sul. 
 

 
Ponto verde: local de coleta de espécimes selvagens de Lu. cruzi para obtenção de F1. 
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Figura 2 – Gaiola de náilon utilizada para o xenodiagnóstico em cães. 

          
A: vista em planta; B: vista lateral; C: visão tridimensional, pontos 1-2 e 3-4 são ligados por zíper de metro com curso de abertura duplo que permite 
manuseio pelo lado de fora e de dentro da gaiola. 
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Figura 3 – Barraca utilizada para experimentos de atratividade humana e canina aos flebotomíneos. 
 

 
A: vista frontal, número 1 indica o dispositivo (cano PVC 1000 mm telado) para saída de ar e 2 indica o dispositivo (cano PVC 1000 mm telado) para entrada 
de ar com cooler [não mostrado na figura] para ajuste de velocidade; B: vista em planta da barraca. 
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Figura 4 – Promastigota de L. (L.) amazonensis corada a partir do conteúdo residual presente em lâmina após dissecção de fêmea 
infectada. 
 

 
Nota: amplificação de 100x. 
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Figura 5 – Digestão de produtos amplificados da região ITS1 de Leishmania com a enzima de restrição HaeIII. 
 

 
1: marcador ladder de 100 pb; 2: controle negativo; 3 – 10: amostra de flebotomíneos alimentados em 
hamsters infectados com L. (L.) amazonensis; 11 – 14: amostra de flebotomíneos alimentados em cão 
infectado com L. (L.) infantum; 15: controle positivo L. (L.) amazonensis (IFLA/BR/1967/PH8); 16: controle 
positivo L. (L.) infantum (MHOM/BR/1972/BH46); 17: amostra não digerida pela HaeIII; 18: marcador ladder 
de 100 pb.   
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Figura 6 – Estimativas de sobrevida pelo estimador Kaplan-Meier para os grupos de fêmeas alimentadas, não alimentadas, 
infectadas e não infectadas das coortes expostas aos cães (A) e aos hamsters (B). 
 

A 

 

B 

 
Ingur: ingurgitada (alimentada durante xenodiagnóstico); PCR: reação em cadeia da polimerase para detecção de DNA de Leishmania. 
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4.3 ARTIGO 3: 
 
Infecção natural de Lutzomyia cruzi (Diptera: Psychodidae) por Leishmania em 

área endêmica para leishmaniose visceral, Corumbá, região urbana do 

Pantanal Sul-Mato-Grossense, Brasil 

 

E. F. Oliveira, A. E. Casaril, N. L. F. Mateus, E. T. Oshiro, P. G. Murat, W. S. 
Fernandes, A. G. Oliveira, E. A. B. Galati 

 

Artigo a ser submetido à publicação. 

 

RESUMO 

 

Protozoários do gênero Leishmania representam um grupo importante de parasitas 

de importância médica. Estudos de investigação da infecção natural em 

flebotomíneos capturados em áreas endêmicas ou não podem ser úteis como 

indicadores de mudanças na intensidade da transmissão de Leishmania. O objetivo 

deste estudo é pesquisar a infecção natural de flebotomíneos selvagens capturados 

no Munícipio de Corumbá, entre outubro de 2012 e março de 2014, por meio da 

dissecção e análise molecular para pesquisa de flagelados e de DNA de 

Leishmania, respectivamente. A taxa de infecção total (considerando todas as 

espécies de flebotomíneos avaliadas) foi de 0,69%. O parasito identificado em todos 

os exemplares infectados naturalmente foi Leishmania (L.) amazonensis, sendo este 

o primeiro relato de Lu. cruzi infectado pelo parasito. A complexidade epidemiológica 

da leishmaniose (cutânea ou visceral) cuja etiologia é atribuída a L. (L.) 

amazonensis destaca a importância da adoção de medidas específicas de acordo 

com a área de ocorrência visando à redução da exposição da população humana ao 

vetor. Adicionalmente, pesquisas para a identificação de hospedeiros reservatórios 

também devem ser realizados. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A urbanização da população e, paralelamente, a transformação do eminente 

caráter rural das leishmanioses em concomitante transmissão urbana ou periurbana, 

com a adaptação de algumas espécies de flebotomíneos a ambientes urbanos, são 
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condições que contribuíram para o aumento da incidência da doença observado nas 

últimas décadas no Brasil (GONTIJO; MELO, 2004; LAINSON e RANGEL. 2005; 

TAUIL, 2006). No Estado de Mato Grosso do Sul, de acordo com o Sistema Nacional 

de Agravos de Notificação (SINAN), entre janeiro de 1999 e dezembro de 2014 

foram confirmados 3.245 casos humanos de leishmaniose visceral e 3.188 de 

leishmaniose tegumentar (BRASIL, 2015a,b). Neste Estado, no Município de 

Corumbá, Lutzomyia cruzi (Mangabeira, 1938) tem sido apontado por alguns autores 

como provável vetor de Leishmania infantum Nicolle, 1908 (sin. sênior de 

Leishmania infantum chagasi Cunha & Chagas, 1937), devido ao encontro prévio de 

fêmeas com formas flageladas do parasito (SANTOS et al., 1998) e a evidências 

ecológicas e epidemiológicas (GALATI et al., 1997). Portanto, a participação deste 

flebotomíneo na cadeia de transmissão de Leishmania não dever ser subestimada. 

Estudos de investigação da infecção natural em insetos vetores podem ser 

úteis como indicadores de mudanças na intensidade da transmissão de Leishmania 

Ross, 1903, bem como para a compreensão da ecoepidemiologia das 

leishmanioses, sendo essenciais para que as autoridades locais em saúde possam 

adotar medidas preventivas e avaliar o efeito dos programas de controle sobre a 

transmissão dessas parasitoses (MARTÍN-SÁNCHEZ et al., 2006; MICHALSKY et 

al., 2002). 

A alta sensibilidade e especificidade independentemente do número, forma 

evolutiva e local do parasita no flebotomíneo (PEREZ et al., 1994; PITA-PEREIRA et 

al., 2005), são vantagens que justificam o uso de métodos moleculares em estudos 

cujo objetivo está orientado ao melhor entendimento da epidemiologia das 

leishmanioses e à competência vetorial de diferentes espécies de flebotomíneos 

(ARANSAY et al., 2000; PERRUOLO et al., 2006). 

A reação em cadeia da polimerase (PCR) é uma das técnicas mais 

amplamente utilizada na análise de amostras entomológicas de diversas regiões 

geográficas (ARANSAY et al., 2000; CABRERA et al., 2002; CÓRDOBA-LANÚS et 

al., 2006; FELICIANGELI et al.,1994; SILVA e GRUNEWALD, 1999; PAIVA et al., 

2007), por ser uma ferramenta de maior sensibilidade e especificidade na detecção 

e identificação de Leishmania (SCHONIAN et al., 2003; MANNA et al., 2004). Assim, 

o presente estudo tem por objetivo investigar infecção natural por Leishmania em 

flebotomíneos coletados no Município de Corumbá, Mato Grosso do Sul, Brasil. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Área de estudo e coleta de flebotomíneos 

 

Os espécimes utilizados neste trabalho foram capturados durante estudos 

prévios (CASARIL et al., 2014; OLIVEIRA et al., artigo 5 a ser submetido à 

publicação) realizados entre abril de 2012 e março de 2014 no perímetro urbano do 

Município de Corumbá (19º 00’ 33” S; 57º 39’ 12” O; 118 m. a. n. m), que está 

localizado na porção noroeste do Estado de Mato Grosso do Sul, na região do 

Pantanal Sul-mato-grossense e faz fronteira com a Bolívia. O município possui área 

total estimada de 64.962,8 km2, o que representa 18,19% da extensão territorial do 

Estado. 

Cinco pontos de coleta foram amostrados por conveniência em bairros com 

notificações de casos humanos de leishmaniose visceral no ano anterior ao início do 

estudo, sendo quatro residências na região periférica e uma na área central.  

Armadilhas luminosas automáticas foram instaladas semanalmente na área 

peridomiciliar das cinco residências selecionadas. Todas as fêmeas capturadas nos 

seis primeiros meses foram clarificadas para a identificação de acordo com GALATI 

(2003). Portanto, a investigação da infecção natural foi realizada nos espécimes 

capturados de outubro de 2012 a março de 2014. Adicionalmente, exemplares que 

não foram possíveis de identificar somente pela espermateca foram clarificadas e, 

junto com as fêmeas ingurgitadas, não foram incluídas neste estudo. Nos seis 

primeiros meses de análise (outubro/2012 a março/2013) as fêmeas foram 

agrupadas em pools de até dez insetos, de acordo com a espécie, local e data de 

coleta. As demais foram acondicionadas individualmente em microtubos de 1,5 mL 

com isopropanol e armazenadas sob refrigeração de -20 °C para serem submetidas 

à reação em cadeia da polimerase (PCR). 

Além das fêmeas capturadas durante as coletas regulares, uma amostra de 

126 fêmeas foi dissecada de acordo com JOHNSON et al. (1963). Estes exemplares 

foram capturados por aspiração em um galinheiro (mesmo local de coleta com 

armadilhas luminosas localizado no bairro Maria Leite) durante três noites, das 19:00 

às 21:00 h. Após expor o intestino e as espermatecas das fêmeas para a pesquisa 

de flagelados e identificação da espécie, o conteúdo da lamínula (tubo digestivo, 

tórax e cabeça) foi transferido e armazenado em microtubos de 1,5 mL com 
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isopropanol a – 20 °C para a realização da PCR. Pools de até dez espécimes foram 

realizados para as fêmeas negativas ao exame direto para pesquisa de flagelados. 

 
Reação em cadeia da polimerase (PCR) e análise de polimorfismo de 

fragmentos de restrição (RFLP) 

 

Para a extração do DNA, os espécimes foram triturados com auxílio de pistilo 

plástico em tubos de 1,5 mL com 300 μL da solução de resina Chelex® (Bio-Rad, 

Hercules, USA) a 5%. A solução foi misturada em vortex por 15 seg e centrifugada 

por 60 seg a 13000 rpm. Em seguida, a mistura colocada em banho-maria a 80 °C 

por 30 min. Decorrido este tempo, os procedimentos de mistura em vortex e 

centrifugação foram repetidos para a posterior retirada e transferência do 

sobrenadante para outro microtubo estéril. O produto da extração foi acondicionado 

sob refrigeração de – 20 °C. 

A reação em cadeia da polimerase (PCR) foi realizada tendo como alvo uma 

região do espaçador transcrito interno do gene ribossomal (ITS1) de 

aproximadamente 300 pares de base (pb) de Leishmania. Para um volume final de 

25 μL de reação foram adicionadas 5 μL de amostra, 12,5 μL de GoTaq® Green 

Master Mix (Promega, Madison, WI), 5,5 μL de água  e 1 μL de cada 

oligonucleotídeo: LITSR (5’-CTGGATCATTTTCCGATG-3’) e L5.8S (5’-

TGATACCACTTATCGCACTT-3’) (EL TAI et al., 2000).  

As condições de amplificação foram: 95°C por 3 min, seguido de 35 ciclos de 

95 °C por 30 seg, 53 °C por 30 seg, 72 °C por 1 minuto, com pós-extensão a 72 °C 

por 5 min, em termociclador (BIOER, Hangzhou, CHN). Como controles negativos da 

reação foram utilizados uma reação sem DNA contendo água e DNA de fêmeas F1 

não alimentadas, e como controle positivo os DNA de L.(L.) infantum 

(MHOM/BR/1972/BH46) e de L. (L.) amazonensis (IFLA/BR/1967/PH8) extraídos de 

cultura. 

Os produtos de PCR obtidos foram visualizados em eletroforese com gel de 

agarose a 1,5% em 100 mL de Tris-Borato de EDTA (TBE), corados com GelRedTM 

(Biotium, Hayward, USA) e submetidos à corrida eletroforética a 100 v por 100 min 

em tampão Tris-Borato EDTA (TBE) concentrado. A visualização das bandas foi 

realizada sob incidência de luz ultravioleta, com filtro de 300 nm. 
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Os produtos das amostras positivas foram submetidos à digestão com 

enzimas de restrição HaeIII (isolada de Haemophilus aegyptius), que cliva 

fragmentos nos segmentos onde têm a sequência 5’....GG▼CC....3’  ou  

3’....CC▲GG....5’, para identificar a espécie de Leishmania (SCHÖNIAN et al. 2003). 

Foi adicionado 1 µL de buffer 10x, uma unidade (1U) de enzima HaeIII, 1 µg de DNA 

da PCR, completando-se o volume de 10 µL com água ultrapura. Em seguida, a 

amostra foi incubada em banho-maria a 37°C ‘overnight’. Após este período, o 

material foi submetido à eletroforese em gel de poliacrilamida a 2%, com tampão 

TBE por 2 h. 

 

Aspectos éticos 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e Uso Animal da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul sob protocolo CEUA-491/2013 e o 

grupo de estudo possui Licença Permanente para Coleta de Material Zoológico 

emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA: SISBio 25952-1). 

 

RESULTADOS 

 

Entre abril de 2012 e março de 2014, durante as coletas semanais com 

armadilhas luminosas, foram coletados 2.292 fêmeas de flebotomíneos. Destas, 

1.038 foram utilizadas para a investigação da infecção natural por Leishmania pela 

PCR. Outras 126 fêmeas foram coletadas por aspiração e dissecadas para a 

pesquisa de flagelados, totalizando 1.164 observações. Os espécimes analisados 

pertencem a seis gêneros distribuídos em 12 espécies: Brumptomyia brumpti 

(Larrousse, 1920), Evandromyia cortelezzii (Brèthes, 1923), Evandromyia 

aldafalcaoae (Santos, Andrade Filho & Honer, 2001), Evandromyia corumbaensis 

(Galati, Nunes, Oshiro & Rego, 1989), Evandromyia sallesi (Galvão & Coutinho, 

1940), Evandromyia walkeri (Newstead, 1914), Lutzomyia cruzi, Lutzomyia forattinii 

Galati, Rego, Nunes & Teruya, 1985, Micropygomyia peresi (Mangabeira, 1942), 

Martinsmyia oliveirai (Martins, Silva & Falcão, 1970) e Sciopemyia sordellii (Shannon 

& Del Ponte, 1927), conforme apresentado na tabela 1. 
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Apenas oito fêmeas de Lu. cruzi analisadas individualmente apresentaram 

banda de DNA compatível com Leishmania (300 pb), o que representou uma taxa de 

infecção natural de 0,69% (8/1.164). Todos os espécimes encontrados com infecção 

natural foram capturados na mesma noite em uma única armadilha, instalada no 

bairro Maria Leite no mês de julho de 2013. 

Considerando somente os espécimes de Lu. cruzi, a taxa de infecção foi de 

0,89% (8/903). A identificação específica do parasito foi realizada pela análise de 

polimorfismo de fragmentos de restrição (ITS1 PCR-RFLP) por meio da digestão 

com enzimas de restrição HaeIII. O parasito identificado em todos os produtos 

amplificados foi L. (L.) amazonensis (200 e 140 pb) (Figura 1). 

Com relação às 126 fêmeas dissecadas para a pesquisa de flagelados, todas 

foram negativas em ambas as metodologias para a investigação de infecção natural 

por Leishmania. 

 

DISCUSSÃO 

 

Coletas regulares de flebotomíneos auxiliam na compreensão e conhecimento 

da distribuição mensal e de outros fatores que possam influenciar a abundância num 

dado local e período de tempo. Adicionalmente, inquéritos periódicos para a 

detecção de infecção natural por Leishmania são importantes para o entendimento 

de componentes da cadeia de transmissão do parasito, uma vez que o encontro de 

flebotomíneos naturalmente infectados, exceto se vetor comprovado, demonstra a 

necessidade de estudos para a investigação da competência vetorial e para a 

identificação de vetores permissivos (KAMHAWI, 2006; PAIVA et al., 2007). 

A incriminação e a posterior comprovação de uma espécie como vetora de 

Leishmania devem ser realizadas com base em diversos critérios, sendo o primeiro 

deles o encontro de fêmeas selvagens infectadas naturalmente pelo flagelado 

(KILLICK-KENDRICK, 1990; KILLICK-KENDRICK; WARD, 1981) em mais de uma 

ocasião e o isolamento e tipagem de promastigotas a partir de fêmeas não 

alimentadas recentemente (menos de 36 h) (READY, 2013). 

Diferentes técnicas têm sido empregadas para a detecção de infecção natural 

em insetos hematófagos, com diferentes graus de sensibilidade e especifidade, 

como a dissecção para pesquisa direta de flagelados, seguida da inoculação em 

modelos animais experimentais e o isolamento do parasito em meio de cultura a 
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partir de insetos dissecados (DEANE, 1956; LAINSON et al., 1985; SHERLOCK, 

1996). Entretanto, além de laboriosos, esses métodos dependem da experiência do 

profissional, e, em alguns casos, são altamente suscetíveis à contaminação (PITA-

PEREIRA et al., 2005; RODRIGUEZ et al., 1994; TESH e MODI, 1984). Ainda deve 

ser considerado o fato de que as formas flageladas observadas ao exame 

microscópio, seja pela dissecção ou pelo isolamento em meios de cultura, são 

indistinguíveis entre as espécies (SHAW e LAINSON, 1987). 

Por isso, abordagens moleculares estão sendo cada vez mais empregadas 

em estudos epidemiológicos de infecção natural em insetos vetores (RANASINGHE 

et al., 2008). Deste modo, a reação em cadeia da polimerase, embora apresente 

custo elevado em comparação a outras metodologias, apresenta-se como uma 

ferramenta prática com elevada sensibilidade e especifidade, além da possibilidade 

de agrupamento de indivíduos em pools (PAIVA et al., 2006; SAVANI et al., 2009; 

SCHONIAN et al., 2003). No entanto, a taxa de infecção natural quando analisada 

em pools pode ser subestimada, uma vez que não é possível identificar quantos 

espécimes estavam realmente infectados. Nestes casos, o cálculo da taxa mínima 

de infecção (PAIVA et al., 2006, 2010) e a estimativa da prevalência de infecção por 

meio de um algoritmo (KATHOLI et al., 1995; MARTÍN-SÁNCHEZ et al., 2006) têm 

sido empregados. Além da PCR convencional qualitativa, a PCR em tempo real, por 

ser mais rápida e produzir dados quantitativos passíveis de análises estatísticas, 

também tem sido utilizada (RANASINGHE et al., 2008). 

Estudos conduzidos em diversas localidades sobre infecção natural de 

flebotomíneos por Leishmania têm demonstrado baixas taxas, independente da 

metodologia adotada, mesmo regiões endêmicas (MAIA et al., 2013; MICHALSKY et 

al., 2011; PAIVA et al., 2006, 2007). Neste estudo, considerando o total de espécies, 

a taxa de infecção foi de 0,69% e de 0,89% para Lu. cruzi. Não foram observadas 

formas flageladas nos espécimes dissecados e a PCR mostrou-se negativa para 

todos os pools analisados neste grupo. 

Embora Lu. cruzi ainda seja pouco estudada, SANTOS et al. (1998) 

descreveram uma taxa de infecção de 0,39% baseada na dissecação de 3.575 

espécimes de Lu. cruzi. Outros 1.013 flebotomíneos pertencentes a sete espécies 

foram dissecados sem o encontro de formas flageladas. Com base nestes achados, 

os autores incriminaram a espécie como vetor de L. (L.) infantum no Município de 

Corumbá (SANTOS et al., 1998). Posteriormente, no mesmo município, PITA-



122 
 

 
 

PEREIRA et al. (2008) relataram uma taxa mínima de infecção de Lu. cruzi por L. 

(L.) infantum de 1,5% ao utilizarem a região do minicírculo do kDNA como alvo da 

PCR multiplex. Este marcador apresenta alta sensibilidade, sendo capaz de detectar 

quantidades mínimas de DNA de Leishmania (BRUIJIIN e BARKER, 1992; 

FREITAS-LIDANI, 2014; SMYTH et al., 1992). Entretanto, a região do minicírculo do 

kDNA possibilita apenas a identificação do gênero do parasita (SCHONIAN et al., 

2003). 

A correta caracterização da espécie de Leishmania envolvida na infecção 

natural é de extrema importância tanto em regiões não endêmicas, onde qualquer 

espécie do parasita poderia ser importada, quanto em áreas endêmicas, onde 

diferentes espécies de importância clínica e epidemiológica podem estar presentes 

(MICHALSKY et al., 2002; SCHONIAN et al., 2003). Portanto, neste trabalho optou-

se pela região do espaçador transcrito interno do gene ribossomal (ITS1) como alvo 

na PCR pela vantagem da possível diferenciação da espécie de Leishmania 

envolvida na infecção natural, critério de grande importância no estudo da 

epidemiologia e na definição de possíveis medidas de controle envolvendo as 

leishmanioses (ACARDI et al., 2010; SCHONIAN et al., 2003). Além disso, a 

possibilidade de amplificação de DNA de outros tripanossomatídeos foi descartada 

com a utilização deste alvo (EL TAI et al., 2000). 

Lu. cruzi também tem sido encontrado infectado naturalmente por L. (L.) 

infantum em outras regiões, com taxa mínima de infecção de 6,10% (BRITO et al., 

2014) e de um pool positivo entre três analisados, com dez espécimes cada um 

(MISSAWA et al., 2011), no Munícipio de Jaciara, Estado de Mato Grosso, que dista 

cerca de 871 km de Corumbá. 

Para Lutzomyia longipalpis (Lutz & Neiva, 1912), vetor comprovado de L. (L.) 

infantum e espécie filogenicamente próxima a Lu. cruzi, muitos autores têm relatado 

taxas de infecção por Leishmania inferiores a 10% usando diferentes metodologias 

(ACARDI et al., 2010; DEANE, 1956; LAINSON et al., 1985; MIRANDA et al., 2002; 

MISSAWA et al., 2010; PAIVA et al., 2006, 2010; SANAVI et al., 2009; SHERLOCK, 

1996; SILVA et al., 2008; SANT’ANNA et al., 2008). O primeiro relato de Lu. 

longipalpis com infecção natural por L. (L.) amazonensis ocorreu no Município de 

Antônio João, localizado na porção sudoeste do Estado de Mato Grosso do Sul e na 

fronteira com o Paraguai (PAIVA et al., 2006). Posteriormente, outros autores 

também descreveram o encontro de Lu. longipalpis infectado naturalmente pelo 
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mesmo parasito no Município de Bonito (SAVANI et al., 2009). Estas duas 

localidades, Antônio João e Bonito, são áreas endêmicas para leishmaniose visceral 

canina e cutânea, respectivamente. 

Este é o primeiro relato de infecção natural de Lu. cruzi por L. (L.) 

amazonensis e da presença deste parasito no Município de Corumbá. Como 

observado para Lu. longipalpis, é possível que Lu. cruzi também apresente caráter 

permissivo e suporte a infecção por outras espécies de Leishmania, sugerindo que o 

mecanismo de adesão do parasito via lipofosfoglicanos (LPG) não é espécie-

específico ou ainda possa ocorre por outros mecanismos (VOLF e MYSKOVA, 

2007). Estes fatos representam importantes implicações para a transmissão e 

evolução do parasita, uma vez que podem contribuir para a dispersão de Leishmania 

devido à sua adaptação em novos vetores (MYSKOVA et al., 2007), uma vez que o 

principal vetor de L. (L.) amazonensis, Bichromomyia flaviscutellata (Mangabeira, 

1942), não tem sido descrito na região (CASARIL et al., 2014; GALATI et al., 1985, 

1997; SANTOS et al., 1988). Outro fator importante foi o encontro de um roedor do 

gênero Dasyprocta, considerado hospedeiro secundário de L. (L.) amazonensis 

(ASHFORD, 2000; LAINSON et al., 1994; LAINSON e SHAW, 2005), no local onde 

os espécimes infectados foram coletados. 

A ocorrência de L. (L.) amazonensis tem sido registrada na Bolívia, Brasil, 

Colômbia, Guiana Francesa e Paraguai. No Brasil, encontra-se presente em todas 

as regiões, com destaque para a Região Amazônica. No entanto, é provável que sua 

distribuição geográfica seja mais ampla que a conhecida e que o parasita também 

ocorra em outros países da América do Sul, onde o vetor flebotomíneo é encontrado 

(BRASIL, 2007; GRIMALDI et al., 1989; LAINSON e SHAW, 1987, 2005).  

Devido a sua complexidade epidemiológica, a leishmaniose (cutânea ou 

visceral) cuja etiologia é atribuída a L. (L.) amazonensis caracteriza-se como uma 

doença de difícil controle, necessitando de medidas específicas de acordo com a 

área de ocorrência. Portanto, além do estabelecimento do diagnóstico e tratamento 

precoces, a correta identificação da espécie de Leishmania e a delimitação da área 

de abrangência são essenciais para o planejamento e adoção de medidas 

preventivas, bem como para a redução da exposição da população humana ao vetor 

(BRASIL, 2007; DORVAL et al., 2006). 

Estudos adicionais de infecção experimental com ambas as espécies estão 

sendo desenvolvidos por este grupo de pesquisa e são necessários para a melhor 
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compreensão da interação parasito-vetor. Paralelamente, pesquisas para a 

identificação de hospedeiros reservatórios também devem ser realizados, uma vez 

que diversos mamíferos silvestres e domésticos são considerados hospedeiros de 

diferentes espécies de Leishmania (ASHFORD, 2000). 
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Tabela 1 – Distribuição de fêmeas utilizadas para pesquisa de infecção natural por 
Leishmania, segundo espécie e forma de análise. 
 

Espécie N (%) 
Forma de análise 

Individual 
Pool (número de 

pools) 
Br. brumpti 1 (0,09) 1 ... 
Ev. aldafalcaoae 3 (0,26) 3 ... 
Ev. cortelezzii 3 (0,26) 3 ... 
Ev. corumbaensis 95 (8,16) 91 4 (2) 
Ev. sallesi 11 (0,95) 11 ... 
Ev. walkeri 1 (0,09) 1 ... 
Lu. cruzi 903* (77,58) 569 334 (57) 
Lu. forattinii 133 (11,43) 133 ... 
Mi. peresi 1 (0,09) 1 ... 
Mt. oliveirai 10 (0,86) 10 ... 
Sc. sordellii 3 (0,26) 3 ... 
Total 1.164 (100,00) 826 338 (59) 
*Do total de 903 fêmeas de Lu. cruzi, 126 foram dissecadas para a pesquisa de flagelados. 
 
Figura 1 – Digestão de produtos amplificados da região ITS1 de Leishmania com a 
enzima de restrição HaeIII. 
 

 
1: marcador ladder de 100 pb; 2: controle negativo; 3 – 10: amostra de 
flebotomíneos selvagens naturalmente infectados com L. (L.) 
amazonensis; 11: amostra negativa de flebotomíneos selvagem; 12: 
controle positivo L. (L.) amazonensis (IFLA/BR/1967/PH8); 13: amostra 
não digerida pela HaeIII; 14: marcador ladder de 100 pb.  
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4.4 ARTIGO 4: 
 

Transmissão experimental e natural de Leishmania spp. via picada de 

Lutzomyia cruzi (Diptera: Psychodidae) para hamster 

 

E. F. Oliveira, E. T. Oshiro, W. S. Fernandes, A. G. Oliveira, E. A. B. Galati 
 

Artigo a ser submetido à publicação. 

 

RESUMO 

 

A competência vetorial de flebotomíneos para parasitos do gênero Leishmania Ross, 

1903, deve sempre ser avaliada na presença de outros fatores que sustentam sua 

participação na transmissão do parasito. Dentre os diversos flebotomíneos 

encontrados infectados naturalmente, poucos têm sido utilizados em estudos de 

infecção e transmissão, natural ou experimental. Lutzomyia cruzi (Mangabeira, 1938) 

tem sido apontado como o provável vetor de Leishmania (L.) infantum Nicolle, 1908 

(sin. sênior de L. (L.) infantum chagasi Cunha & Chagas, 1937) em algumas cidades 

brasileiras sem que estudos mais aprofundados tenham sido realizados. 

Considerando este fato, este trabalho se propôs a demonstrar a competência 

vetorial de Lu. cruzi para Leishmania por meio da transmissão experimental e natural 

do parasito via picada do inseto. Os resultados obtidos permitiram comprovar a 

competência vetorial de Lu. cruzi para Leishmania (L.) infantum e Leishmania (L.) 

amazonensis Lainson & Shaw, 1972 a partir da transmissão natural e experimental 

para hamsters, respectivamente. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As leishmanioses representam um complexo de doenças com variado 

espectro clínico e diversidade epidemiológica, configurando-se como um crescente 

agravo de saúde pública, não somente no Brasil, onde são consideradas endêmicas, 

mas em grande parte dos continentes americano, asiático, europeu e africano 

(ALVAR et al., 2012; READY, 2014; WHO, 2010). 
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A diversidade clínica e epidemiológica dessas doenças varia de acordo com a 

localidade e com os componentes envolvidos na cadeia de transmissão de 

Leishmania Ross 1903: inseto vetor, hospedeiros/reservatórios e o próprio parasito 

(LAINSON e SHAW, 1987, 2005).  

Diversos flebotomíneos têm sido encontrados naturalmente infectados por 

Leshmania. No entanto, para poucos têm sido divulgados estudos relativos aos 

aspectos envolvidos na interação parasito-inseto e na capacidade e competência 

vetorial (CASANOVA et al., 2009). Estudos ecológicos conduzidos em alguns 

municípios brasileiros têm sugerido que Lutzomyia cruzi (Mangabeira, 1938) seja o 

responsável pela transmissão de Leishmania (L.) infantum Nicolle, 1908 (sin. sênior 

de L. (L.) infantum chagasi Cunha & Chagas, 1937) devido ao encontro de infecção 

natural (BRITO et al., 2014; MISSAWA et al., 2011; PITA-PEREIRA et al., 2008; 

SANTOS et al., 1998), a elevada densidade populacional e a distribuição coincidente 

com casos humanos da parasitose (GALATI et al., 1997; MISSAWA et al., 2011; 

SANTOS et al., 1998). 

Considerando que a demonstração da competência vetorial de determinada 

espécie de flebotomíneo é um dos critérios necessários à incriminação e 

comprovação de uma espécie como vetora de Leishmania (READY, 2013; KILLICK-

KENDRICK, 1990; KILLICK-KENDRICK; WARD, 1981), pesquisas com este enfoque 

são necessários para a elucidação dos componentes (vetores, reservatórios 

hospedeiros e parasitos) envolvidos na eco-epidemiologia da doença. Portanto, este 

estudo se propôs a demonstrar a competência vetorial de Lu. cruzi para Leishmania 

por meio da transmissão experimental e natural do parasito via picada do inseto. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 

Os espécimes de Lu. cruzi utilizados neste estudo são provenientes da área 

urbana do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. (19º00’33” 

S; 57º39’12” O; 118 m. a. n. m), que está localizado na porção noroeste do Estado 

de Mato Grosso do Sul. A cidade possui área total estimada de 64.962,8 km2, o que 

representa 18,19% da extensão territorial do Estado e está situada a 415 km da 

capital Campo Grande, na região do pantanal sul-mato-grossense, fazendo fronteira 
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com a Bolívia. As coletas foram realizadas em galinheiros localizados no 

peridomicílio de duas residências localizadas nos bairros Maria Leite (19°00’45” S; 

57°37’31” O) e Nova Corumbá (19°02’47” S; 57°39’21” O). 

 

Transmissão experimental de Leishmania spp. 

 

Na tentativa de demonstrar a competência vetorial de Lu. cruzi por meio da 

transmissão experimental de Leishmania sp., fêmeas F1 obtidas de colônia mantida 

em laboratório foram utilizadas em experimentos de infecção experimental 

(xenodiagnóstico) em cães e em hamster infectados naturalmente com Leishmania 

(L.) infantum e experimentalmente com Leishmania (L.) amazonensis Lainson & 

Shaw, 1972 (IFLA/BR/1967/PH8), respectivamente, conforme descrito por OLIVEIRA 

et al. (artigo 2 a ser submetido à publicação). 

Foram realizadas nove tentativas de infecção experimental de Lu. cruzi pelo 

xenodiagnóstico, sendo seis em cães e três em hamsters. Em quatro experimentos, 

um realizado em cão e os demais em hamsters, foi possível obter a infecção 

experimental dos flebotomíneos. Nestas ocasiões, hamsters limpos foram expostos 

às fêmeas sobreviventes um dia após a identificação do período de incubação 

extrínseco (três dias) em relação ao parasito, ou seja, do tempo em dias para o 

aparecimento de formas promastigotas metacíclicas no intestino anterior e/ou na 

região anterior do intestino médio (torácico). Como este período foi de três dias, a 

tentativa de transmissão do parasito ocorreu no quarto dia após o xenodiagnóstico. 

Nos outros cinco experimentos, a exposição dos hamsters limpos aos flebotomíneos 

que se alimentaram em hospedeiros infectados ocorreu no sétimo dia após o 

xenodianóstico. Os animais utilizados eram jovens com 30 a 40 dias de vida, de 

ambos os sexos. Todas as tentativas de transmissão experimental do parasito foram 

realizadas em gaiolas de náilon com armação metálica (30 x 30 cm) que foi coberta 

com tecido escuro, sempre das 18:00 às 19:00 h.  

 

Transmissão natural de Leishmania spp. 

 

Durante março de 2013 a dezembro de 2014 fêmeas selvagens de 

flebotomíneos foram capturadas para a manutenção de colônia de Lu. cruzi e para 

fornecer as fêmeas de primeira geração (F1) que foram utilizadas nos experimentos 
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de infecção experimental. Os exemplares foram capturados em galinheiros 

localizados no peridomicílio de duas residências com auxilio de armadilha luminosa 

tipo CDC, ou por aspiração direta nas galinhas ou ainda em barraca de Shannon 

preta. Para o repasto sanguíneo dos espécimes, os insetos foram transferidos para 

gaiolas de náilon com armação metálica (30 x 30 cm) coberta com tecido escuro, 

onde um hamster anestesiado (xilazina e ketalar em dosagem adequada ao peso) 

foi oferecido como fonte alimentar durante uma hora, após o término das coletas. Ao 

todo, 12 animais jovens com 30 a 90 dias de vida, de ambos os sexos, foram 

utilizados para alimentar fêmeas selvagens. Destes, quatro foram utilizados em duas 

ocasiões, ou seja, em dois meses, e os demais em apenas uma.  

 

Manutenção e exame dos animais 

 

Todos os animais expostos às picadas de insetos, infectados ou não, foram 

mantidos em segurança em rack ventilado equipado com mini isoladores, em caixas 

próprias (gaiolas) com serragem autoclavada, ração e água ad libidum. 

Semanalmente, as gaiolas eram limpas e os animais examinados fisicamente quanto 

ao estado geral (emagrecimento, integridade da pele e alteração na pelagem). O 

seguimento máximo para avaliar a possível infecção por Leishmania durou seis 

meses. Na presença de sinais clínicos sugestivos de infecção por Leishmania, este 

seguimento foi interrompido. Após este tempo, os hamsters foram submetidos à 

eutanásia com dióxido de carbono e necropsiado para a retirada do baço e de 

fragmentos de pele, que foram utilizados para a confecção de esfregaços por 

aposição (imprint) corados pela técnica de Giemsa, para a semeadura em meio de 

cultura e para a pesquisa de DNA de Leishmania pela reação em cadeia da 

polimerase (PCR). Estes últimos foram transferidos para microtubos e mantidos a -

20°C. 

 

Isolamento do parasito e análise molecular 

 

Para o isolamento do parasito, os fragmentos obtidos a partir da necropsia 

foram semeados em meio artificial NNN (Neal, Novy, Nicolle) com fase líquida de 

meio Schneider (Schneider’s Insect Medium, Sigma) suplementado com 20% de 

soro fetal bovino (SFB, Cultilab®) e 140 μg/mL de gentamicina (Sigma), mantidos a 
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25°C em câmara de incubação. Para a pesquisa de formas promastigotas, as 

culturas foram examinadas semanalmente durante quatro semanas consecutivas a 

partir do sétimo dia. 

A análise molecular dos fragmentos e das culturas, quando positivas, foi 

realizada pela reação em cadeia da polimerase (PCR) e a identificação do parasito 

pela análise de polimorfismo de fragmentos de restrição (PCR-RFLP). 

O DNA das amostras foi extraído utilizando-se o Wizard DNA Purification Kit 

(Promega, Madison, WI) de acordo com as instruções do fabricante. A PCR foi 

realizada tendo como alvo uma região do espaçador transcrito interno do gene 

ribossomal (ITS1) de aproximadamente 300 pares de base (pb) de Leishmania. Para 

um volume final de 25 μL de reação foram adicionadas 5 μL de amostra, 12,5 μL de 

GoTaq® Green Master Mix (Promega, Madison, WI), 5,5 μL de água  e 1 μL de cada 

oligonucleotídeo: LITSR (5’-CTGGATCATTTTCCGATG-3’) e L5.8S (5’-

TGATACCACTTATCGCACTT-3’) (EL TAI et al., 2000).  

As condições de amplificação foram: 95°C por 3 min, seguido de 35 ciclos de 

95°C por 30 seg, 53°C por 30 seg, 72°C por 1 min, com pós-extensão a 72°C por 5 

min, em termociclador (BIOER, Hangzhou, CHN). Como controles negativos da 

reação foram utilizados uma reação sem DNA contendo água e DNA de fêmeas F1 

não alimentadas, e como controle positivo os DNA de L.(L.) infantum 

(MHOM/BR/1972/BH46) e de L. (L.) amazonensis (IFLA/BR/1967/PH8) extraídos de 

cultura.  

Os produtos de PCR obtidos foram visualizados em eletroforese com gel de 

agarose a 1,5% em Tris-Borato de EDTA (TBE), corados com GelRedTM (Biotium, 

Hayward, USA) e submetidos à corrida eletroforética a 100 v por 100 min em tampão 

TBE. A visualização das bandas foi realizada sob incidência de luz ultravioleta, com 

filtro de 300 nm.  

Os produtos das amostras positivas foram submetidos à digestão com 

enzimas de restrição HaeIII, que cliva fragmentos nos segmentos onde têm a 

sequência 5’....GG▼CC....3’  ou  3’....CC▲GG....5’, para identificar a espécie de 

Leishmania (SCHÖNIAN et al. 2003). Foi adicionado 1 µL de buffer 10x, uma 

unidade (1U) de enzima HaeIII, 1 µg de DNA da PCR, completando-se o volume de 

10 µL com água ultrapura. Em seguida, a amostra foi incubada em banho-maria a 
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37°C ‘overnight’. Após este período, o material foi submetido à eletroforese em gel 

de agarose a 2%, com tampão TBE por 3 h. 

 

RESULTADOS 

 

Transmissão experimental de Leishmania spp. 

 

No total, nove hamsters limpos e sadios foram expostos às fêmeas de Lu. 

cruzi alimentadas em hospedeiros infectados: seis com fêmeas provenientes do 

xenodiagnóstico em cães e três dos experimentos em hamsters infectados 

experimentalmente. Destes nove animais, um morreu 22 dias após ser exposto às 

21 fêmeas alimentadas em hamster infectado com L. (L.) amazonensis. Os demais 

animais foram eutanasiados e necropsiados ao completarem seis meses a partir da 

data de exposição.  

A taxa de alimentação no segundo repasto foi de 67,57 e 34,15%, para o 

grupo de fêmeas alimentadas em cães infectados com L. (L.) infantum e em 

hamsters infectados com L. (L.) amazonensis, respectivamente. Destes percentuais, 

52,00 e 57,14% das fêmeas estavam infectadas, nesta ordem, pelos parasitas em 

questão. 

Em apenas um animal foi possível demonstrar competência vetorial de Lu. 

cruzi a partir da transmissão experimental de L. (L.) amazonensis (Tabela 1). O 

animal cuja transmissão experimental foi bem sucedida foi o único que morreu antes 

dos seis meses preconizados. Por este motivo, não foi possível semear fragmentos 

de tecido (baço) em meio de cultura para isolamento do parasito. No entanto, foi 

possível observar formas amastigostas ao exame parasitológico direto (imprint do 

baço) (Figura 1A), bem como detectar DNA de Leishmania na PCR. A PCR-RFLP 

confirmou a infecção por L. (L.) amazonensis. Ao exame físico, este animal não 

apresentava sintomatologia específica atribuída à infecção por Leishmania. Entre as 

21 fêmeas utilizadas na tentativa de transmissão do parasito neste animal, apenas 

seis realizaram o segundo repasto sanguíneo, sendo que três estavam infectadas 

pelo parasita. Os demais animais apresentaram exames negativos nas três 

metodologias adotadas (exame parasitológico direto, isolamento em cultura e PCR). 

Portanto, não foi possível demonstrar a competência vetorial de Lu. cruzi para L. (L.) 

infantum a partir da transmissão experimental. 
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Transmissão natural de Leishmania spp. 

 

Durante o período de coleta de flebotomíneos selvagens, 12 hamsters foram 

utilizados como fonte de alimentação sanguínea para as fêmeas capturadas no 

campo. A taxa média de fêmeas alimentadas foi de 40,10%. Como estas fêmeas 

eram destinadas à manutenção da colônia de flebotomíneos, a identificação delas foi 

realizada após a postura de ovos e morte, por meio de clarificação. Portanto, não 

foram dissecadas para pesquisa de flagelados e nem submetidas à análise 

molecular para a pesquisa de infecção natural por Leishmania. Ao final do 

seguimento, três animais apresentaram pelo menos um exame positivo para 

Leishmania (Tabela 1). 

A transmissão natural de L. (L.) infantum foi observada em dois animais que 

foram utilizados somente uma vez para alimentar fêmeas de Lu. cruzi capturadas 

manualmente em galinheiro e na barraca de Shannon preta no peridomicílio das 

residências localizadas nos bairros Maria Leite e Nova Corumbá, respectivamente. 

Ambos os animais apresentaram sinais clínicos sugestivos de infecção por L. (L.) 

infantum, como emagrecimento acentuado, ascite e esplenomegalia (Tabela 1). Um 

desses animais apresentou todos os exames diagnósticos positivos, enquanto o 

outro foi positivo apenas na PCR para a detecção do DNA de Leishmania. Portanto, 

foi possível demonstrar a competência vetorial de Lu. cruzi para transmitir L. (L.) 

infantum a partir de fêmeas selvagens. A figura 1B apresenta o imprint do baço de 

um dos animais cuja transmissão foi bem sucedida. 

O terceiro hamster foi infectado naturalmente por L. (L.) amazonensis. A 

identificação da infecção foi confirmada apenas pela análise molecular. Este animal 

foi utilizado para o repasto sanguíneo em duas ocasiões. No total 303 fêmeas 

selvagens coletadas manualmente no Bairro Maria Leite foram expostas ao roedor. 

Todavia, em um dos repastos havia três fêmeas de Evandromyia corumbaensis 

(Galati, Nunes, Oshiro & Rego, 1989) e uma de Lutzomyia forattinii Galati, Rego, 

Nunes & Teruya, 1985. Portanto, 98,68% das fêmeas pertenciam à espécie Lu. 

cruzi. Embora o estudo de reservatórios silvestres não seja alvo deste trabalho, em 

uma ocasião foi observada a presença de um roedor do gênero Dasyprocta, 

considerado hospedeiro secundário de L. (L.) amazonensis (ASHFORD, 2000; 

LAINSON et al., 1994; LAINSON e SHAW, 2005), no peridomicílio onde as fêmeas 

foram capturadas.  
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DISCUSSÃO 

 

Desde a primeira demonstração da transmissão experimental de L.(L.) 

infantum (sin. de Leishmania chagasi Cunha & Chagas 1937) via picada de Lu. 

longipalpis criado em laboratório (LAINSON et al., 1977), muito estudos foram 

desenvolvidos com espécies neotropicais de Leishmania em combinação com 

diferentes espécies de flebotomíneos (KILLICK-KENDRICK et al., 1977; LAINSON et 

al., 1987; SECONDINO et al., 2012; SHERLOCK, 1996; VEXENAT et al., 1986). No 

entanto, nos últimos anos têm sido poucas as pesquisas divulgadas que 

demonstraram a transmissão experimental ou natural de Leishmania (DORVAL; 

CUNHA, 2007; SECONDINO et al., 2012) bem como a capacidade vetorial de 

flebotomíneos suspeitos de participarem da transmissão do parasito (CASANOVA et 

al., 2009). 

No presente trabalho foi possível demonstrar a competência vetorial de Lu. 

cruzi para L. (L.) infantum e L. (L.) amazonensis pela transmissão natural a partir de 

fêmeas selvagens naturalmente infectadas e pela transmissão experimental, 

respectivamente. Embora também tenha sido observada a transmissão natural de L. 

(L.) amazonensis a partir de fêmeas selvagens, a presença de quatro flebotomíneos 

de outras espécies no grupo de insetos que realizaram repasto sanguíneo no 

hamster que adquiriu a infecção não permite a atribuição da transmissão à Lu. cruzi, 

mesmo que haja fortes evidências, como o encontro prévio de Lu. cruzi naturalmente 

infectado pelo parasito (OLIVEIRA et al., artigo 3 a ser submetido à publicação) e a 

elevada densidade população (98,68%) em relação as demais durante a 

alimentação sanguínea. 

Devido à ausência de trabalhos desta natureza com Lu. cruzi, pouco ainda se 

conhece a respeito da interação flebotomíneo/Leishmania para este díptero. A 

manutenção de todas as fases do desenvolvimento evolutivo do parasita observado 

em trabalhos anteriores (OLIVEIRA et al., artigo 2 a ser submetido à publicação) e a 

transmissão experimental de L. (L.) amazonensis demonstrada no presente trabalho 

denotam a permissividade de Lu. cruzi para outras espécies de Leishmania (VOLF e 

MYSKOVA, 2007). Contudo, outros estudos devem ser executados a fim de verificar 

este caráter do inseto. 

Além de laboriosa, a transmissão experimental de Leishmania apresenta 

dificuldades relacionadas à alta mortalidade de fêmeas após a oviposição, o que 
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impediria o segundo repasto sanguíneo, e à concordância gonotrófica de muitas 

espécies que necessitam de apenas um repasto sanguíneo para a maturação dos 

ovários e postura dos ovos. Ainda deve ser considerada a baixa proporção de 

fêmeas infectadas que realizam o segundo repasto (KILLICK-KENDRICK et al., 

1977). Neste estudo, as taxas médias de alimentação obtidas no segundo repasto 

variaram entre 67,57 e 34,15%. Embora não avaliado sistematicamente, muitas 

fêmeas não se ingurgitaram completamente durante a segunda refeição sanguínea, 

corroborando com as observações de KILLICK-KENDRICK et al. (1977) em fêmeas 

de Lu. longipalpis infectadas por L. (L.) amazonensis. 

A transmissão experimental de L. (L.) amazonensis por picada de Lu. 

longipalpis foi inicialmente demonstrada por KILLICK-KENDRICK et al. (1977). 

Posteriormente, SHERLOCK (1996) também demonstrou este fato ao tentar 

transmitir as mesmas espécies de Leishmania utilizadas no presente estudo, e, de 

modo semelhante, não obteve êxito na transmissão experimental de L. (L.) infantum. 

Além da transmissão pelo seu vetor natural, Bichromomyia flaviscutellata 

(Mangabeira, 1942) (LAINSON e SHAW, 1968; LAINSON et al., 1994), a 

transmissão deste protozoário tem sido demonstrada experimentalmente por outros 

flebotomíneos, como Psychodopygus carrerai carrerai (Barretto, 1946) (RYAN et al., 

1987). 

Alguns autores sugerem que Lu. longipalpis possa transmitir naturalmente L. 

(L.) amazonensis em regiões endêmicas para leishmaniose cutânea cuja etiologia é 

atribuída a este parasito (DEANE et al., 1986; SAVANI et al., SHERLOCK, 1996). 

Mediante a estreita proximidade filogenética entre Lu. longipalpis e Lu. cruzi, é 

possível que esta última apresente o mesmo comportamento, considerando todas as 

evidências apresentadas neste trabalho.  

A ocorrência de L. (L.) amazonensis tem sido registrada na Bolívia, Brasil, 

Colômbia, Guiana Francesa e Paraguai. No Brasil, o parasito é incriminado como 

agente etiológico de leishmaniose cutânea (LAINSON e SHAW, 1987, 2005). 

Destaca-se ainda casos de leishmaniose visceral, leishmaniose cutânea difusa ou 

anérgica e leishmaniose dérmica pós-kala-azar (BARRAL et al., 1991). 

Ambos os animais infectados naturalmente e experimentalmente neste 

trabalho não apresentaram sinais clínicos típicos da infecção por L. (L.) 

amazonensis, como lesões nodulares. Adicionalmente, o DNA do parasito foi 

identificado a partir de fragmentos de baço, sugerindo uma possível visceralização 



141 
 

 
 

do parasito. Casos caninos (HOFFMANN et al., 2013; TOLEZANO et al., 2007) e 

humanos (ALEIXO et al., 2006; BARRAL et al., 1991) de leishmaniose visceral 

atribuída à L. (L.) amazonensis tem sido descritos no Brasil. 

Mediante ao viscetropismo de L. (L.) amazonensis observado na cidade de 

Jacobina, Estado da Bahia, SHERLOCK (1996) e WARBURG et al. (1994) 

levantaram a hipótese de que elementos da saliva de Lu. longipalpis poderiam 

modular o comportamento de L. (L.) amazonensis alterando seu tropismo para que o 

parasita cause a doença visceral, ao invés da cutânea. 

O encontro em simpatria dos dois parasitas em Corumbá sendo transmitidos 

por Lu. cruzi, espécie altamente predominante, suscita a necessidade de 

investigação quanto à etiologia dos casos e coinfecção. Vale lembrar que, de acordo 

com dados da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, o coeficiente 

de letalidade registrado em Corumbá em 2014 foi de 75% (MATO GROSSO DO 

SUL, 2015). 
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Tabela 1 – Transmissão experimental e natural de Leishmania (L.) infantum e Leishmania (L.) amazonensis para hamsters, via 
picada de flebotomíneos. 
 

Animal 

Tipo de 
transmissão 
(espécie de 
Leishmania) 

Flebotomíneos 
expostos (alimentados) 

Tempo 
para 

necropsia 

Diagnóstico 
parasitológico Diagnóstico 

molecular 
Estado geral 

Direto Cultura 

1 Experimental (L. 
amazonensis) 

Lu. cruzi: 21 (6) 22 dias Pos ... Pos Bom estado geral; 
sem sinais clínicos. 

2 Natural 
(L. infantum) Lu.  cruzi: 87 (53) 6 meses Neg Neg Pos 

Emagrecimento 
acentuado, ascite e 
esplenomegalia (8,5 

cm) 

3 Natural 
(L. infantum) Lu. cruzi: 5 (5) 4 meses Pos Pos Pos 

Caquexia e 
esplenomegalia (4,5 

cm) 

4 
Natural (L. 

amazonensis) 

Lu. cruzi: 299 (124) 
Lu. forattinii: 1 (0) 

Ev. corumbaensis: 3 (1) 
6 meses Neg Neg Pos Bom estado geral; 

sem sinais clínicos. 

... não realizado. 
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Figura 1 – Amastigotas de Leishmania (L.) amazonensis (A) e de Leishmania (L.) infantum (B) visualizadas a partir de imprint de 
baço dos animais infectados via picada de Lu. cruzi. 
 
A 

 
 

B 

 

Nota: amplificação de 100x. 
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4.5 ARTIGO 5: 
 

Distribuição mensal, fatores ambientais bióticos e abióticos relacionados à 

abundância de flebotomíneos em área urbana endêmica para leishmaniose 

visceral, Corumbá, Brasil 

 

E. F. Oliveira, A. E. Casaril, W. S. Fernandes, M. S. Ravanelli, M. J. Medeiros, R. M. 
Gamarra, A. C. Paranhos Filho, E. T. Oshiro, A. G. Oliveira, E. A. B. Galati 

 
 

RESUMO 

 

A distribuição sazonal e a abundância de flebotomíneos podem sofrer interferência 

de fatores bióticos e abióticos. Consequentemente, efeitos sobre biodiversidade e o 

comportamento de insetos vetores de importância médica, bem como a transmissão 

de patógenos podem ser observados em decorrência de alterações ambientais em 

diferentes ecótopos. Este trabalho tem por objetivo avaliar a distribuição sazonal e 

verificar a associação entre a abundância de flebotomíneos e variáveis ambientais 

referentes à vegetação e clima. O estudo foi realizado durante dois anos, de abril de 

2012 a março de 2014. A distribuição sazonal foi avaliada por meio da instalação 

semanal de armadilhas luminosas no peridomicílio de cinco residências na área 

urbana do Município de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Variáveis meteorológicas 

obtidas junto ao Centro de Monitoramento do de Tempo, do Clima e dos Recursos 

Hídricos de Mato Grosso do Sul, índices radiométricos calculado a partir de imagens 

de alta resolução espacial (GeoEye) e o percentual de cobertural vegetal foram 

utilizados neste estudo. Diferenças entre a abundância de flebotomíneos e os locais 

de coleta foram verificadas pelo teste de Kruskal-Wallis. A presença de correlação 

entre as variáveis ambientais foram avaliadas pelo coeficiente de correlação de 

Sperman. Lutzomyia cruzi, Lu. forattinii e Evandromyia corumbaensis foram as 

espécies mais frequentes durante os dois anos de coleta. Embora não tenha sido 

observada a presença de associação entre essas espécies e as variáveis ambientais 

de vegetação e clima, foi possível observar picos elevados populacionais na estação 

chuvosa e picos menores na estação seca. O padrão da distribuição sazonal das 

espécies de flebotomíneos demonstrado neste estudo foi determinado basicamente 

pelos espécimes de Lu. cruzi capturados, uma vez que eles representam 93,94%. A 
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variação mensal demonstrou que a espécie Lu. cruzi tem grande plasticidade, tendo 

sido observada em todos os meses de coleta. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A distribuição sazonal e a abundância de flebotomíneos podem sofrer 

interferência de fatores bióticos e abióticos. Variáveis como temperatura, umidade e 

precipitação pluviométrica, podem influenciar diretamente uma população de 

flebotomíneos, dependendo da região, do tempo e das espécies analisadas 

(FORATTINI, 1973; DEANE, 1956; OLIVEIRA et al., 2012, 2013a).  

A dinâmica e a intensidade da transmissão de agentes infecciosos 

apresentam heterogeneidade espacial e temporal significativa. Entretanto, há 

poucas informações disponíveis sobre a distribuição geográfica de casos humanos, 

reservatórios e vetores (BROOKER e UTZINGER, 2007; HAY e SNOW, 2006).  

Diferentes estudos sobre os efeitos do clima e de alterações antrópicas de 

ecossistemas sobre a biodiversidade e abundância de vetores e, 

consequentemente, a transmissão de patógenos (BONDS et al., 2009; YANG e 

FERREIRA, 2000) têm utilizado modelos matemáticos e estatísticos para identificar 

o máximo de fatores envolvidos na ocorrência de doenças infecciosas vetoriais 

(PARHAM et al., 2015). 

O emprego associado de ferramentas geoespaciais, sistemas de informação 

geográfica e da geoestatística, tem permitido o estudo as inter-relações entre saúde, 

meio ambiente e condições socioeconômicas, bem como da distribuição temporal e 

espacial de diversas doenças. Esses estudos têm fornecido informações importantes 

para a vigilância em saúde, como o monitoramento e mapeamento de fatores riscos 

de impacto em saúde pública, além de permitirem a melhor descrição, compreensão 

e previsão da distribuição geográfica (HAY e SNOW, 2006; PETERSON et al., 2002; 

WERNECK et al., 2007). Por último, destaca-se o potencial para melhorar a 

segmentação espaço-temporal das medidas de controle e a relação custo-eficácia 

dos programas de manejo integrado de doença (BROOKER e UTZINGER, 2007). 

Diversos índices radiométricos, definidos como medidas radiométricas 

capazes de identificar em imagens digitais ou de resolução espacial a abundância 

relativa e a atividade de determinados tipos de informações, tais como áreas 

urbanizadas, cobertura vegetal, corpos hídricos, área foliar (CÂMARA e MONTEIRO, 
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2001; NOVO, 2008), têm sido utilizados em estudos entomológicos (ANDRADE et 

al., 2014; CASARIL et al., 2014; CROSS et al., 1996; ELNAIEM et al., 1998; ÖZBEL 

et al., 2011). O uso de dados derivados de imagens de satélites, como o índice de 

vegetação pela diferença normalizada (NDVI), tem permitido a identificação e 

monitoramento da diversidade de vegetação, bem como a delimitação do espaço 

geográfico e de áreas de risco para algumas doenças endêmicas, como a 

leishmaniose visceral (WERNECK e MAGUIRE, 2002).  

Considerando o exposto, este trabalho tem por objetivo avaliar a distribuição 

mensal e verificar a associação entre a abundância de flebotomíneos e variáveis 

ambientais referentes à vegetação e clima. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Local e período da pesquisa 

 

Este estudo foi realizado de abril de 2012 a março de 2014 no perímetro 

urbano do Município de Corumbá (19º 00’ 33” S; 57º 39’ 12” O; 118 m. a. n. m), que 

está localizado na porção noroeste do Estado de Mato Grosso do Sul, região do 

Pantanal Sul-mato-grossense, fazendo fronteira com a Bolívia (Figura 1). O 

município possui área total estimada de 64.962,8 km2, o que representa 18,19% da 

extensão territorial do Estado. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, em 2014, a população total estimada era de 108.010 habitantes, com 

densidade demográfica de 1.60 (hab/km2), sendo que 90% residem no perímetro 

urbano da cidade (IBGE, 2014). 

A cobertura vegetal predominante do munícipio é o Cerrado típico do 

Pantanal. A flora descrita é composta por 937 espécies de plantas superiores e 

samambaias, sendo 228 espécies de árvores, 204 de arbustos, 331 de ervas e 167 

de trepadeiras ou lianas (POTT et al., 2000). 

De acordo com o sistema de classificação de Köppen, o clima de Corumbá é 

do tipo tropical (Aw), megatérmico, com inverno seco e verão chuvoso (ALVARES et 

al., 2013). Essa região pantaneira apresenta duas principais estações climáticas de 

acordo com o regime de chuvas: seca (de abril a setembro) e chuvosa (de outubro a 

março) (SORIANO, 1997). 

 



150 
 

 
 

Coleta de flebotomíneos 

 

A distribuição mensal de flebotomíneos foi avaliada por meio da instalação 

semanal de armadilhas luminosas automáticas tipo CDC, de abril de 2012 a março 

de 2014. Cinco residências foram selecionadas por conveniência, com auxílio do 

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Corumbá, em bairros com notificação de 

casos humanos de LV no ano anterior ao início das coletas (Figura 1). Breve 

descrição sobre as características de cada peridomicílio é apresentada no quadro 1. 

Em cada residência, foram instaladas duas armadilhas na área peridomiciliar das 

17:00 h às 7:00 h.  

Após o recolhimento das armadilhas, os espécimes foram eutanasiados com 

éter, triados para a remoção de outros insetos e mantidos a -20 °C até o transporte 

ao Laboratório de Parasitologia da UFMS para a identificação específica de acordo 

com GALATI (2003). Todos os machos foram clarificados e montados em lâmina 

para a identificação. Até o sexto mês de coleta (setembro/2012), as fêmeas também 

foram clarificadas e montadas. Após este período, as femêas capturadas sem 

resquícios de sangue no intestino, depois de identificadas pela morfologia da 

espermateca, foram acondicionas em microtubos de 1,5 mL com álcool isopropílico 

para investigação de infecção natural por Leishmania, que está apresentado em 

outro estudo.  

 

Índices de cobertura vegetal e área de superfície impermeável 

 

Como base cartográfica para as análises ambientais de vegetação e área de 

superfície impermeável, foram utilizadas imagens GeoEye de 20 de agosto março de 

2012, que são compatíveis com o ambiente urbano. As imagens adquiridas já 

estavam ortorreficadas e geometricamente corrigidas, com projeção e datum 

definidos. A projeção utilizada foi a Universal Transverse Mercator (UTM), hemisfério 

Sul, zona 21 e o datum WGS84.  

Com o auxílio do software PCI Geomatica versão 9.1 (PCI GEOMATICS, 

2003) foi realizada a combinação de bandas para a geração da imagem 

multiespectral. A partir desta, foi realizada a correção atmosférica para então 

calcular o índices de vegetação e umidade por diferença normalizada, NDVI e 
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NDWI, respectivamente, e a área de superfície impermeável (ISA) em torno dos 

pontos de coleta de flebotomíneos, com buffers de 100 e 200 metros. 

Os valores de NDVI são normalizados para o intervalo de -1 a +1 (PONZONI; 

SHIMABUKURO, 2007), sendo calculado pela seguinte relação: 

 

23)4 = �245 − 5��245 + 5� 

onde: 

• 245 = reflectância da vegetação na banda do infravermelho próximo; e  

• 5 = reflectância da vegetação na banda do vermelho. 

As informações dos valores de NDVI para cada local de coleta foram 

estratificadas para a obtenção de variáveis referentes aos atributos de paisagem de 

diferentes escalas, como a complexidade do habitat (média de NDVI) e a 

heterogeneidade do habitat (desvio padrão do NDVI – DP NDVI) (CORRÊA et al., 

2011; OLIVEIRA et al., 2012). A complexidade do habitat pode ser entendida como a 

densidade e o desenvolvimento do estrato vertical da vegetação em determinada 

unidade de área e a heterogeneidade do habitat como a estrutura no plano 

horizontal da vegetação (DAJOZ, 2005). 

O NDWI também possui valores normalizados para o intervalo de -1 a +1 e foi 

calculado de acordo com o proposto por McFEETERS (1996): 

 

2364 = �75882 − 245��75882 + 245� 

onde: 

• 245 = reflectância da vegetação na banda do infravermelho próximo; e  

• 75882 = reflectância da vegetação na banda do verde. 

A área de superfície impermeável (ISA), também entendida como o grau de 

impermeabilização do solo foi calculado de acordo com CARLSON e ARTHUR 

(2000), que utiliza o cálculo do NDVI na equação: 

 

4�9 = :1 − ; �23)4 − 23)4<��23)4= + 23)4<�>�?
�@A

 
onde: 

• 23)4< = representa os valores de NDVI para solo exposto; e  
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• 23)4= = representa os valores de NDVI para vegetação densa. 

O termo �BC indica que a fórmula é apropriada somente para regiões 

classificadas como urbanas. Neste caso, quanto mais próximo do número um, mais 

impermeável será uma superfície avaliada. 

Os percentuais de cobertura vegetal foram estimados com auxílio de um 

densiômetro esférico. Este aparelho trata-se de um espelho convexo quadriculado 

com 36 vértices no qual são contados os vértices que refletem a cobertura da 

vegetação lenhosa sob quatro perspectivas diferentes (norte, sul, leste e oeste), 

sendo cada observação com uma rotação de 90° em relação à anterior para cada 

ponto. Foi calculada a média aritmética dos valores das quatro observações para 

então obter o percentual de cobertura vegetal com uma regra de três simples. Em 

cada local de coleta foram realizadas cinco medições em distribuições aleatórias no 

entorno no ponto. 

 

Variáveis meteorológicas 

 

Os dados climáticos referentes ao período de estudo foram extraídos do 

banco de dados Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos 

Hídricos de Mato Grosso do Sul (Cemtec) que é vinculado ao Instituto Nacional de 

Meteorologia (Inmet). Foram obtidos valores de aferições diárias das variáveis 

meteorológica utilizadas neste estudo (temperatura, umidade relativa do ar, 

precipitação pluviométrica e velocidade do vento). Para a temperatura e umidade 

relativa do ar, foram consideradas as médias diárias nas datas de coleta e as 

médias de sete, 15 e 30 dias anteriores à data de cada coleta. Tratamento 

semelhante foi dado a variável precipitação pluviométrica, no entanto, ao invés de 

valores médios, foi utilizado o valor acumulado (somatório). 

 

Análise estatística  

 

O total de espécimes coletados e as três espécies mais abundantes foram 

avaliados pela média mensal geométrica de Williams (HADDOW, 1954, 1960) e 

também pela média mensal aritmética, uma vez que ambas são medidas de 

tendência central e refletem a frequência das espécies por coletas, bem como a 
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regularidade nas mesmas. As demais medidas descritas (desvio padrão, mediana, 

valores máximo e mínimo) também foram calculadas. 

A proporção do total de espécimes e das três espécies mais abundantes, 

considerado a divisão por sexo, entre os locais de coleta foi comparada com o teste 

de Kruskal-Wallis e o p-valor foi utilizado para testar a hipótese de igualdade.  

As comparações das frequências absolutas do total de flebotomíneos e das 

três espécies mais abundantes entre os sexos e as estações climáticas (seca e 

chuvosa) foram feitas utilizando-se o teste de Wilcoxon. 

O grau de associação entre as variáveis meteorológicas e o número de 

exemplares de flebotomíneos foi avaliado pelo coeficiente de correlação de 

Spearman. A mesma análise foi empregada para as correlações entre número de 

espécimes e as variáveis ambientais avaliadas (vegetação e área impermeável).  

Em todos os casos, o valor de p usado para demonstrar a significância 

estatística foi de 0,05. As análises foram conduzidas no software R versão 3.1.2 (R 

CORE TEAM, 2014). 

 

RESULTADOS 

 

De abril de 2012 a março de 2014, foram realizadas 750 coletas semanais, 

nas quais foram coletados 14.317 espécimes de flebotomíneos, sendo 7.370 (em 

390 coletas) no primeiro ano e 6.947 no segundo (em 360 coletas). Os exemplares 

estão distribuídos em oito gêneros (Brumptomyia, Evandromyia, Lutzomyia, 

Micropygomyia, Martinsmyia, Nyssomyia, Psathyromyia e Sciopemyia) e 13 

espécies: Brumptomyia brumpti (Larrousse, 1920), Evandromyia cortelezzii (Brèthes, 

1923), Evandromyia aldafalcaoae (Santos, Andrade-Filho e Honer, 2001), 

Evandromyia corumbaensis (Galati, Nunes, Oshiro & Rego, 1989), Evandromyia 

sallesi (Galvão e Coutinho, 1940), Evandromyia walkeri (Newstead, 1914), 

Lutzomyia cruzi (Mangabeira, 1938), Lutzomyia forattinii (Galati, Rego, Nunes & 

Teruya, 1985), Micropygomyia peresi (Mangabeira, 1942), Martinsmyia oliveirai 

(Martins, Silva & Falcão, 1970), Nyssomyia whtimani (Antunes & Coutinho, 1939), 

Psathyromyia bigeniculata (Floch & Abonnenc, 1941) e Sciopemyia sordellii 

(Shannon & Del Ponte, 1927), conforme apresentado na tabela 1. Destaca-se a 

primeira descrição de Ny. whtimani nesta região. 
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As medidas descritivas para o total de flebotomíneos coletados e para as três 

espécies mais abundantes foram analisadas segundo o local de coleta e estão 

apresentadas na tabela 2. Em todos os casos (análise total e por espécie), pelo teste 

de Kruskal-Wallis, a média mensal aritmética não está distribuída de modo uniforme 

entre os locais de coleta, ou seja, um ou mais locais de coleta distinguem-se dos 

demais na abundância de flebotomíneos. Descritivamente, a média geométrica de 

Williams apresentou o mesmo comportamento. Devido estas diferenças, o número 

total foi analisado de maneira condicional. 

Lu. cruzi foi a espécie mais frequente com 93,94% do total (n = 13.449), 

seguida por Lu. forattinii 3,22% (n = 461) e Ev. corumbaensis 1,76% (252). Esta 

ordem de abundância se manteve na análise por local de coleta. 

Proporcionalmente, os machos foram significativamente mais abundantes que 

as fêmeas (W = 65.797; p<0,001). Analisando separadamente as três espécies mais 

frequentes, esta proporcionalidade também se manteve: Lu. cruzi (W = 66.444,50; 

p<0,001); Lu. forattinii (W = 48.327,50; p = 0,006); e Ev. corumbaensis (W = 

38.346,50; p<0,001). 

A figura 2 apresenta a distribuição mensal de Lu. cruzi, Lu. forattinii e Ev. 

corumbaensis. A distribuição mensal de Lu. cruzi e das médias mensais das 

variáveis climáticas (exceto precipitação pluviométrica, que foi considerado o 

acumulado mensal) estão plotadas na figura 3. Durante o período de estudo, a 

temperatura média anual foi de 26,24°C, a umidade relativa do ar média anual de 

67,43%, a precipitação pluviométrica acumulada de 2.312,80 mm3 e a velocidade do 

vento média anual de 15,19 km/h. Dados referentes temperatura e umidade estão 

apresentados na tabela 3. Não foram observadas associações significativas entre as 

frequências absolutas, total e por espécie, de flebotomíneos e as variáveis 

meteorológicas considerando todas as derivações abordadas (média diária do dia de 

coleta e as médias de sete, 15 e 30 dias anteriores à data de cada coleta). Na 

análise da distribuição de abundância por estação climática, somente para fêmeas 

de Ev. corumbaensis não foi possível aceitar a hipótese de igualdade entre as 

estações (W = 503,50; p = 0,05). Entretanto, foi possível identificar quatro picos 

populacionais acentuados na estação chuvosa e dois picos menores na estação 

seca para Lu. cruzi. De maneira semelhante, dois picos populacionais de Lu. 

forattinii e Ev. corumbaensis foram observados em meses da estação chuvosa. 
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A tabela 4 apresenta os índices de vegetação e a área de superfície 

impermeável, obtidos por meio de sensoriamento remoto, e o percentual de 

cobertura vegetal calculado a partir do densímetro esférico. Não foram observadas 

associações significativas entre as frequências absolutas de flebotomíneos e estas 

variáveis, incluindo os atributos de paisagem complexidade e heterogeneidade do 

habitat. 

 

DISCUSSÃO 

 

Embora o primeiro caso humano de leishmaniose visceral tenha sido 

registrado em 1911 (DEANE, 1956; MIGONE, 1913) no Distrito de Porto Esperança, 

em Corumbá, a fauna flebotomínea desta cidade passou a ser estudada somente a 

partir da década de 80 (GALATI et al., 1985, 1997), sendo, a priori, composta por 12 

espécies com destaque para Lu. cruzi e Lu. forattinii, que são as mais abundantes 

na região urbana da cidade (CASARIL et al., 2014; GALATI et al., 1985, 1997; 

SANTOS et al., 1998).  

Em 2001, SANTOS et al. (2003) relataram a presença de Lutzomyia 

longipalpis (Lutz & Neiva, 1912), em Corumbá. Todavia, os demais estudos apontam 

a ausência desta espécie e o predomínio de Lu. cruzi (ALMEIDA et al., 2010; 

CASARIL et al., 2014; GALATI et al., 1997; SANTOS et al., 1998), que teve sua 

competência vetorial para Leishmania (L.) infantum e Leishmania (L.) amazonensis 

demonstrada recentemente (OLIVEIRA et al., artigo 4 desta tese). Ainda merece 

atenção o fato de que Lu. forattinii, espécie antropofílica, encontrada naturalmente 

infectada por Leishmania (PITA-PERREIA et al., 2008) também possa atuar na 

transmissão do parasito nas áreas rurais e urbanas da cidade (GALATI et al., 1997). 

A presença de Ny. whitmani, espécie associada à transmissão de Leishmania 

(Viannia) braziliensis (Vianna, 1911) Matta, 1916 em algumas regiões do Brasil 

(LAINSON; SHAW, 2005), é relatada pela primeira vez em Corumbá e destaca a 

necessidade de monitoramentos periódicos da fauna e a pesquisa por reservatórios 

do parasito, a fim de identificar possíveis picos populacionais e a presença e 

circulação de L. (V.) braziliensis na área de estudo. 

O aparecimento de novas espécies na composição da fauna de flebotomíneos 

na área urbana de Corumbá, acompanhando do aumento da abundância de Lu. 

cruzi, pode ter ocorrido, entre outros fatores, devido ao processo de urbanização 
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observado na cidade (CASARIL et al., 2014). De acordo com RANGEL e VILELA 

(2008), as alterações ambientais antrópicas podem alterar a distribuição vetores e 

parasitos, e, consequentemente, a epidemiologia das leishmanioses. CASARIL et al. 

(2014) sugerem que atividades como desmatamento e extrativismo, a presença de 

assentamentos rurais e a ocupação desordenada da população em direção às áreas 

de morrarias recobertas por vegetação nativa poderiam explicar a alteração da fauna 

flebotomínea e a manutenção da leishmaniose visceral no município. 

Durante os dois anos de estudos foram coletados 14.317 espécimes de 

flebotomíneos, com destaque para Lu. cruzi e Lu. forattinii que foram as espécies 

mais frequentes. Analisando descritivamente a frequência absoluta de espécimes, 

os três ecótopos com maior número de flebotomíneos capturados possuem 

galinheiro no peridomícilio. A elevada atratividade de galinhas para os flebotomíneos 

é descrita com frequência na literatura (ALEXANDER et al., 2002; JERALDO et al., 

2012; LAINSON; RANGEL, 2005; TEODORO et al., 2007), uma vez que abrigos de 

animais com presença de solo e matéria orgânica, como galinheiros e pocilgas, são 

reconhecidos como locais de abrigo, repasto sanguíneo para fêmeas e criadouros 

para a formas imaturas (AGUIAR e MEDEIROS, 2003; CAMPBELL-LENDRUM et 

al., 1999; FORATTINI, 1973; OLIVEIRA et al., 2013b). TEODORO et al. (2007) 

avaliaram a atratividade de galinhas aos flebotomíneos e capturaram o dobro de 

exemplares em ambientes com estas aves, ao trabalharem com oito espécies desse 

díptero. Segundo XIMENES et al. (1999), a presença de animais domésticos, 

associado às precárias condições de limpeza local, contribui para a manutenção da 

alta densidade populacional destes dípteros. 

Em relação à distribuição mensal, Lu. cruzi e Ev. corumbaensis foram 

capturados em todos os meses de coleta. Lu. forattinii apenas não foi coletado em 

fevereiro de 2013. Os picos populacionais observados em ambas as estações, 

chuvosa e seca, denotam o caráter adaptativo de Lu. cruzi às variações climáticas e 

também ao ambiente urbano. De maneira semelhante, dois picos populacionais de 

Lu. forattinii e Ev. corumbaensis também indicam esse comportamento adaptativo. 

Em Corumbá, a temperatura média tanto mensal, como nas derivações avaliadas, 

manteve-se acima de 25 °C em praticamente todos os meses do ano. A precipitação 

pluviométrica não apresentou frequência regular e as estações chuvosa e seca 

foram bem definidas. Contudo, a umidade relativa do ar, embora tenha apresentado 

desvio padrão variando de 14,08 a 11,56, oscilou com baixa intensidade, 
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provavelmente devido à adjacência da cidade ao Rio Paraguai. Ressalta ainda a 

alteração no regime hidrológico deste rio em 2014: o período de cheia que 

normalmente ocorre de janeiro a março, foi registrado de janeiro a junho. 

Ev. corumbaensis foi a única espécie associada significativamente à estação 

úmida. Esta espécie não demonstrou estar relacionada a variáveis meteorológicas 

em outras regiões do Brasil (SOUZA et al., 2004; RÊBELO, 2001). 

Essa tendência de altas abundâncias na estação chuvosa tem sido relatada 

em algumas partes do Brasil, como as regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste 

para Lutzomyia longipalpis (DEANE, 1956; GALATI et al., 1997, 2003, 2006; 

JERALDO et al., 2012; MARGONARI et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2013a, 2006; 

REBÊLO, 2001; RESENDE et al.; 2006) e para Lu. cruzi em Corumbá (GALATI et 

al., 1997) e em Jaciara, MT (BRITO et al., 2014). Todavia, alguns autores 

demostraram que esses insetos também podem ser encontrados em meses mais 

secos (GALATI et al. 1996; ZELEDÓN et al., 1984). 

A maioria dos estudos de distribuição sazonal de insetos avalia a relação, 

seja descritivamente ou estatisticamente, entre a abundância de flebotomíneos e 

variáveis meteorológicos considerando apenas valores médios mensais 

(temperatura e umidade) ou acumulado mensais (precipitação pluviométrica). 

Contudo, essas abordagens nem sempre refletem as reais condições 

meteorológicas que, de fato, possam estar associadas e/ou influenciarem a 

abundância e o comportamento de diferentes artrópodes. Por isso, neste trabalhou 

foi adotada uma abordagem diferente, que considera as aferições climáticas no dia 

de cada coleta, como uma alternativa de verificar condições que pudessem afetar a 

frequência e comportamento dos adultos durante a coleta, como o a velocidade do 

vento, conforme relatado por outros autores (GARMS et al., 1979; KAKITANI et al., 

2003; OLIVEIRA et al., 2013a). Paralelamente, avaliaram-se ainda as médias de 

sete, 15 e 30 dias anteriores à data de cada coleta a fim de avaliar fatores que 

também influenciassem as fases imaturas de flebotomíneos, além dos adultos, ao 

considerar que (1) as variáveis climáticas dos micro-habitats representados pelos 

criadouros sofram influência, mesmo que em menor escala, do ambiente externo e 

de suas condições ambientais e (2) o tempo médio de desenvolvimento imaturo de 

Lu. cruzi que varia de 26 a 30 dias (OLIVEIRA et al., artigo 1 submetido à 

publicação). Embora não tenham sido observadas associações estatísticas nesta 
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abordagem, ficou evidente que há a tendência de Lu. cruzi, Lu. forattinii e Ev. 

corumbaensis serem mais abundantes na estação úmida.  

Estudos de diversidade e distribuição de espécies de flebotomíneos 

constituem elementos chaves para a elucidação da ecologia e epidemiologia das 

leishmanioses (ASHFORD, 2000; GALATI et al., 1997; LAINSON e RANGEL, 2005; 

LAINSON e SHAW, 2005). Pesquisas de campo, associadas com geotecnologias e 

diferentes metodologias de análise espacial, permitem o monitoramento da 

população desses insetos, a identificação de focos de maior abundância de espécies 

vetoras ou potencialmente vetoras e a distribuição espacial de reservatórios e 

hospedeiros, que podem estar relacionados com a presença, quantidade e o tipo de 

vegetação numa determinada área e período de tempo (APARICIO e BITENCOURT, 

2004; BECK et al., 2000). O uso de geotecnologias tem permitido identificar 

características ambientais presentes em áreas antropizadas, endêmicas para LV e 

com grande número de flebotomíneos, e, assim, sugerir que em outras áreas com 

características ambientais similares possa haver o risco de infecção humana e de 

animais domésticos por Leishmania (OLIVEIRA et al., 2012). 

No Estado de Mato Grosso, Lu. cruzi foi observado com elevada abundância 

em municipios cujos biomas Pantanal e Cerrado estão presentes, sugerindo serem 

esses os ambientes preferenciais da espécie (MISSAWA e LIMA, 2006). Fato 

semelhante ocorre em Corumbá, onde a vegetação predominante é o Cerrado típico 

do Pantanal (CASARIL et al., 2014; GALATI et al., 1997; SANTOS et al., 1998). 

Neste estudo, o sensoriamento remoto foi utilizado para a avaliação da 

cobertura vegetal e da área impermeabilizada por meio de índices radiométricos. 

Paralelamente, percentual de cobertura vegetal ou de fitomassa foi mensurado 

diretamente em campo com auxílio do densiômetro esférico. A partir dos valores 

encontrados para ambas as metodologias não foram observadas associações 

significativas entre a abundância total e por espécie de flebotomíneos e os índices 

quantitativos de fitomassa, de umidade e de área superficial impermeável. 

Consequentemente, os atributos de paisagem (complexidade e heterogeneidade do 

habitat) obtidos a partir do NDVI também demonstraram não afetar a abundância e 

distribuição de Lu. cruzi, ao contrário do observado para Lu. longipalpis na cidade de 

Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul (OLIVEIRA et al., 2012). No entanto, 

deve ser considerada a unidade amostral composta por apenas cinco pontos de 
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coletas que podem não ser representativos da área de estudo, e, 

consequentemente, não refletirem a relação entre estas variáveis. 

Mesmo na ausência de correlação, o uso de índices radiométricos e de 

percentuais de cobertura vegetal é de grande importância em entomologia, uma vez 

que ao analisar a vegetação, fatores que influenciam o comportamento de 

flebotomíneos como temperatura, umidade relativa do ar, luminosidade e elevação, 

são indiretamente avaliados (APARICIO, 2001). ANDRADE et al. (2014) ainda 

ressaltam a importância da avaliação da umidade na vegetação estudada por meio 

do NDWI, que está relacionada com o teor de água na vegetação e umidade do 

solo, sendo diretamente relacionado ao desenvolvimento imaturo do inseto, uma vez 

que os estádios larvais de flebotomíneos requerem um ambiente úmido. 

Estudos como este e outros que se propõem a avaliar o relacionamento entre 

abundância de insetos de importância médica e variáveis ambientais, incluindo as 

meteorológicas, devem considerar (além das características locais/individuais dos 

ecótopos estudados) a interação existente entre tais variáveis. Desconsiderar este 

fato pode conduzir a conclusões inadequadas ou parciais durante a interpretação e 

mensuração do relacionamento alvo do estudo. Em um estudo recente de revisão 

sobre o impacto das mudanças ambientais, climáticas e sócias sobre as doenças 

infecciosas vetoriais, PARHAM et al. (2015) destacam os níveis de complexidade na 

descrição e previsão dos impactos das variações e alterações climáticas sobre a 

transmissão de agentes infecciosos por vetores. Os autores enfatizam que, embora 

os padrões climáticos tenham efeitos diretos sobre a abundância de vetores e a 

transmissão de agentes infecciosos, essa influência pode ser significativamente 

alterada por fatores de confusão não climáticos (epidemiológicos, ambientais, 

sociais, econômicos e demográficos) que podem camuflar a real magnitude e 

extensão espacial da transmissão em diferentes escalas. 

O padrão da distribuição sazonal das espécies de flebotomíneos demonstrado 

neste estudo foi determinado basicamente pelos espécimes de Lu. cruzi capturados, 

uma vez que eles representam 93,94% do total. A variação mensal demonstrou que 

a espécie Lu. cruzi  tem grande plasticidade, tendo sido observada em todos os 

meses de coleta no Município de Corumbá, tanto em períodos secos como em 

períodos úmidos. Esse fato demonstra que há possibilidade de risco de infecção 

durante todos os meses do ano com períodos nos quais este risco pode ser maior, 
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alertando para o planejamento e a tomada de decisões para o controle da doença e 

a adoção de práticas de educação em saúde ambiental junto à população. 
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Figura 1 – Distribuição espacial dos pontos de coleta semanais para a avalição da 

distribuição mensal de flebotomíneos, Corumbá, MS, abril/2012 a março/2014. 

 
Número de 1 a 5 indicam os locais (bairros) de coletas de flebotomíneos. 1 = Centro; 2 = Maria Leite; 
3 = Cristo Redentor; 4 = Popular Nova; 5 = Nova Corumbá. A área urbana de Corumba está 
representa em uma imagem GeoEye (20/08/2012) na composição falsa-cor. 
 



 
 

167 
 

Figura 2 – Distribuição mensal de Lu. cruzi, Lu. forattinii e Ev corumbaensis, Corumbá, abril de 2012 a março de 2014.  
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Figura 2 – Distribuição mensal de Lu. cruzi e das variáveis meteorológicas 

avaliadas, Corumbá, abril de 2012 a março de 2014. 

 
Lu.cruziT: soma de machos e fêmeas de Lutzomyia cruzi. 
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Quadro 1 – Características gerais dos locais de coleta, Corumbá, abril de 2012 a 

março de 2014. 

Residência 
(Bairro) 

Características gerais 

Animais 
domésticos 
(quantidade) 

 

Centro 

Localizado na região central da cidade. 
Possui amplo peridomicílio, com 
presença de árvores de grande e médio 
porte, sendo algumas frutíferas. Este 
local de coleta mais próximo do leito do 
Rio Paraguai, distando dele 
aproximadamente 500 metros. 

Cães (2) 
Galinha (1) 

Cristo Redentor 

Localizado na região periférica (sudeste) 
da cidade. 
O peridomicílio limita-se com a borda da 
morraria coberta com vegetação nativa 
presente na região e possui apenas 
algumas árvores de pequeno porte. 

Cão (1) 

Maria Leite 

Localizado na região periférica (nordeste) 
da cidade. 
Apresenta o maior peridomicílio em 
comparação aos demais. Possui árvores 
de grande e médio porte sendo algumas 
frutíferas. 

Cães (2) 
Galinhas (15*) 
Gansos (5) 
Patos (3) 
 

Nova Corumbá 

Localizado na região periférica (porção 
sul) da cidade. 
O peridomicílio limita-se com a borda da 
morraria e da vegetação nativa do 
Cerrado presente na região e possui 
árvores de médio e pequeno porte, sendo 
algumas frutíferas. 

Cães (5) 
Galinhas (4) 
Gatos (03) 

Popular Nova 

Localizado na região periférica 
(sudoeste) da cidade. 
Apresenta o menor peridomicílio em 
comparação aos demais. Possui duas 
árvores frutíferas médio porte. 

Cão (01) 

* A quantidade de galinhas nesta residência variou ao longo do estudo, mas sempre esteve acima 
de 15. 
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Tabela 1 – Frequência absoluta de flebotomíneos, segundo sexo e local de coleta (bairros), Corumbá, abril de 2012 a 
março de 2014. 
 

Espécies 

Locais de Coleta 

Total Centro 
Cristo 

Redentor 

Maria 

Leite 

Nova 

Corumbá 

Popular 

Nova 

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Br. brumpti - - - - - - 2 2 - - 4 
Ev. aldafalcaoae 2 3 1 - - 1 - 1 - - 8 
Ev. cortelezzii - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 7 
Ev. corumbaensis 9 48 21 63 8 22 8 36 10 27 252 
Ev. sallesi 1 5 3 3 3 7 - 2 - 2 26 
Ev. walkeri 1 1 - - - 1 - 2 - - 5 
Lu. cruzi 3.100 548 1.151 233 4.004 417 2.996 511 389 100 13.449 
Lu. forattinii 14 9 158 61 17 12 63 114 3 10 461 
Mi. peresi 1 2 23 9 1 2 11 8 7 4 68 
Mt. oliveirai - - 12 3 - 1 1 4 3 3 27 
Ny. whitmani - - - - - - - 1 - - 1 
Pa. bigeniculata - - 2 1 - - - 1 - - 4 
Sc. sordellii - - - 1 - 1 - 2 - 1 5 
Total 3.128 617 1.371 375 4.033 465 3.081 686 412 149 14.317 

Br: Brumptomyia; Ev.: Evandromyia; Lu: Lutzomyia; Mi: Micropygomyia; Mt: Martinsmyia; Ny.: Nyssomyia; Pa.: Psathyromyia; Sc.: 
Sciopemyia. 
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Tabela 2 - Medidas descritivas para o total de flebotomíneos e para Ev. corumbaensis, Lu. cruzi e Lu. forattinii segundo local 
de coleta (bairros), Corumbá, abril de 2012 a março de 2014. 
 

Espécie Local de coleta 
Média 

aritmética 
Média 

Williams 
Desvio 
padrão Mediana Mínimo Máximo p-valor* 

E
v
. c

o
ru

m
b
a

e
n

s
is

 (
F

) Centro 0,64 0,33 1,28 0 0 8 

0,142 

Cristo Redentor 0,84 0,37 1,87 0 0 10 

Maria Leite 0,29 0,17 0,67 0 0 3 

Nova Corumbá 0,48 0,25 1,00 0 0 4 

Popular Nova 0,36 0,20 0,86 0 0 6 

Total 0,52 0,27 1,22 0 0 10  

E
v
. c

o
ru

m
b
a

e
n

s
is

 (
M

) Centro 0,12 0,07 0,43 0 0 2 

0,035 

Cristo Redentor 0,28 0,17 0,58 0 0 2 

Maria Leite 0,11 0,07 0,39 0 0 2 

Nova Corumbá 0,11 0,07 0,39 0 0 2 

Popular Nova 0,13 0,08 0,53 0 0 4 

Total 0,15 0,09 0,47 0 0 4  

E
v
. c

o
ru

m
b
a

e
n

s
is

 
(M

F
) 

Centro 0,76 0,36 1,50 0 0 9 

0,083 
Cristo Redentor 1,12 0,48 2,20 0 0 12 

Maria Leite 0,40 0,24 0,74 0 0 3 

Nova Corumbá 0,59 0,30 1,13 0 0 5 

Popular Nova 0,49 0,26 1,11 0 0 6  
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Total 0,67 0,33 1,44 0 0 12  

L
u

. c
ru

z
i (

F
) 

Centro 7,31 1,41 10,13 3 0 38 

<0,001 

Cristo Redentor 3,11 0,91 5,74 1 0 40 

Maria Leite 5,56 1,17 12,03 2 0 93 

Nova Corumbá 6,81 1,32 12,13 3 0 65 

Popular Nova 1,33 0,59 1,88 0 0 8 

Total 4,82 1,08 9,51 1 0 93  

L
u

. c
ru

z
i (

M
) 

Centro 41,33 2,45 96,50 15 0 750 

<0,001 

Cristo Redentor 15,35 1,55 34,94 2 0 192 

Maria Leite 53,39 2,58 112,04 17 0 689 

Nova Corumbá 39,95 2,36 64,65 8 0 310 

Popular Nova 5,19 1,20 8,08 2 0 48 

Total 0,00 0,00 0,00 0 0 0  

L
u

. c
ru

z
i (

M
F

) 

Centro 48,64 2,69 103,60 22 0 787 

<0,001 

Cristo Redentor 18,45 1,81 39,95 4 0 232 

Maria Leite 58,95 2,73 117,22 18 0 696 

Nova Corumbá 46,76 2,58 73,79 11 0 361 

Popular Nova 6,52 1,37 9,18 4 0 53 

Total 35,86 2,24 81,54 7 0 787  

L
u . fo
r

a
tt

in
ii 

(F
) Centro 0,12 0,06 0,57 0 0 4 <0,001 
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Cristo Redentor 0,81 0,36 1,85 0 0 12 

Maria Leite 0,16 0,10 0,49 0 0 3 

Nova Corumbá 1,52 0,34 6,63 0 0 54 

Popular Nova 0,13 0,08 0,47 0 0 3 

Total 0,55 0,19 3,14 0 0 54  
L

u
.f 

o
ra

tt
in

ii 
(M

) 
Centro 0,19 0,08 1,00 0 0 8 

<0,001 

Cristo Redentor 2,11 0,62 4,45 0 0 24 

Maria Leite 0,23 0,14 0,56 0 0 3 

Nova Corumbá 0,84 0,37 1,82 0 0 10 

Popular Nova 0,04 0,02 0,26 0 0 2 

Total 0,68 0,24 2,33 0 0 24  

L
u

. f
o

ra
tt

in
ii 

(M
F

) 

Centro 0,31 0,12 1,46 0 0 12 

<0,001 

Cristo Redentor 2,92 0,83 5,32 1 0 25 

Maria Leite 0,39 0,22 0,84 0 0 4 

Nova Corumbá 2,36 0,56 7,91 0 0 64 

Popular Nova 0,17 0,10 0,53 0 0 3 

Total 1,23 0,37 4,47 0 0 64  

T
ot

al
 (

F
) Centro 8,23 1,57 10,65 4 0 39 

<0,001 Cristo Redentor 5,00 1,20 8,59 2 0 60 

Maria Leite 6,20 1,27 12,69 2 0 98 
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Nova Corumbá 9,13 1,50 17,42 4 0 107 

Popular Nova 1,99 0,76 2,58 1 0 12 

Total 6,11 1,26 11,69 2 0 107  

T
ot

al
 (

M
) 

Centro 41,71 2,48 96,52 16 0 750 

<0,001 

Cristo Redentor 18,28 1,82 38,02 4 0 204 

Maria Leite 53,77 2,60 112,64 17 0 696 

Nova Corumbá 41,08 2,45 65,96 9 0 320 

Popular Nova 5,49 1,25 8,40 3 0 51 

Total 32,07 2,12 76,31 6 0 750  

T
ot

al
 (

M
F

) 

Centro 49,93 2,80 103,90 24 0 789 

<0,001 

Cristo Redentor 23,28 2,14 44,91 7 0 264 

Maria Leite 59,97 2,77 118,16 19 0 704 

Nova Corumbá 50,21 2,72 79,58 18 0 427 

Popular Nova 7,48 1,50 9,79 5 0 57 

Total 38,18 2,38 83,40 10 0 789  
*Teste de Wilcoxon; F = fêmeas; M = machos; MF = soma de machos e fêmeas; Ev.: Evandromyia; Lu: Lutzomyia. 
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Tabela 3 – Medidas descritivas para as variáveis meteorológicas, Corumbá, abril de 2012 a março de 2014. 
 

Variáveis 
Média 

aritmética 
Desvio 
padrão Mediana Mínimo Máximo 

Temperatura      
Dia da coleta 26,10 3,97 27,04 13,77 34,08 
7 anteriores 25,71 2,99 26,50 17,75 32,56 
15 anteriores 25,61 2,57 26,10 19,59 31,14 
30 anteriores 25,65 2,30 25,96 21,40 29,60 

Umidade      
Dia da coleta 65,76 14,08 69,46 33,38 89,00 
7 anteriores 66,31 12,41 69,03 31,16 86,86 
15 anteriores 66,61 12,21 68,55 37,55 85,54 
30 anteriores 66,71 11,56 69,48 36,92 85,33 
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Tabela 4 – Cobertura vegetal, índices de vegetação e umidade e área de superfície impermeável, Corumbá, abril de 2012 a 
março de 2014. 
 

Variáveis 
Locais de coleta 

Centro Cristo 
Redentor 

Maria Leite Nova 
Corumbá 

Popular 
Nova 

Cobertura vegetal (%) 79,34 40,83 57,90 77,34 50,83 
NDVI (buffer 100 m)      

Média  -0,01 0,01 -0,06 -0,02 -0,09 
Desvio padrão 0,23 0,18 0,18 0,17 0,18 

NDVI (buffer 200 m)      
Média  -0,04 -0,01 -0,07 -0,02 -0,07 
Desvio padrão 0,23 0,18 0,18 0,15 0,18 

NDWI (buffer 100 m)      
Média  -0,12 -0,18 -0,15 -0,18 -0,13 
Desvio padrão 0,20 0,15 0,15 0,15 0,16 

NDWI (buffer 200 m)      
Média  -0,11 -0,17 -0,14 -0,19 -0,13 
Desvio padrão 0,20 0,14 0,15 0,13 0,16 

ISA (buffer 100 m)      
Média  0,76 0,83 0,79 0,82 0,73 
Desvio padrão 0,25 0,18 0,21 0,20 0,23 

ISA (buffer 200 m)      
Média  0,73 0,83 0,75 0,83 0,75 
Desvio padrão 0,26 0,18 0,22 0,18 0,23 

NDVI: índice de vegetação por diferença normalizada; NDWI: índice de umidade por diferença normalizada; ISA: área de superfície 
impermeável. 
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5 CONCLUSÕES 
 

A avaliação dos parâmetros envolvidos na capacidade vetorial de Lu. cruzi 

para Leishmania (Leishmania) infantum, bem como sua estimativa numérica, foi 

realizada por meio de experimentos laboratoriais e de campo. A capacidade vetorial 

estimada foi de 0,24, sugerindo que no local e período avaliado, a população de 

fêmeas da área produzam 0,24 novas infecções por dia de exposição de uma fonte 

de infecção. 

A expectativa de vida mediana obtida em laboratório para a população de 

fêmeas infectadas por Leishmania (Leishmania) infantum e por Leishmania 

(Leishmania) amazonensis foi de 6,43 e 4,68 dias, com probabilidade de sobrevida 

de 0,44 e 0,40, respectivamente. Com relação aos grupos de fêmeas infectadas e 

não infectadas, observou-se que a presença do parasito parece não influenciar a 

probabilidade diária de sobrevivência das fêmeas infectadas com L. (L.) infantum (p-

valor = 0,28). Em contrapartida, as fêmeas infectadas com L. (L.) amazonensis 

apresentaram probabilidade de sobrevivência significativamente maior em 

comparação com as alimentadas, mas não infectadas (p-valor = 0,02). 

A taxa de infecção experimental para Leishmania (Leishmania) infantum e por 

Leishmania (Leishmania) amazonensis foi de 10,55 e 41,56%. Neste caso, devem 

ser considerados os diferentes hospedeiros utilizados no xenodiagnóstico, além de 

questões inerentes a quantidade e distribuição do parasitismo cutâneo. Para ambos 

os parasitas, em Lu. cruzi o período de incubação extrínseco foi de três dias. 

Lu. cruzi apresentou elevada antropofilia, também sendo atraído por cães em 

todos os experimentos conduzidos para avaliar este parâmetro. 

Dos 903 espécimes de Lu. cruzi submetidos a análise molecular, apenas oito 

apresentaram DNA de Leishamnia, identificado posteriormente como Leishmania 

(Leishmania) amazonensis. Este é o primeiro relato de infecção natural de Lu. cruzi 

pelo parasito e alerta para a necessidade de identificação do parasito e da cepa 

responsável pela doença humana e canina observada na região de estudo. 

A partir da transmissão de Leishmania (Leishmania) infantum e Leishmania 

(Leishmania) amazonensis via picada, foi possível comprovar a competência vetorial 

de Lu. cruzi para ambos os parasitos. 

O padrão da distribuição sazonal das espécies de flebotomíneos demonstrado 

neste trabalho refletiu-se na distribuição de Lu. cruzi, uma vez que esta espécie 
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representou 93,94% do total capturado em dois anos de coletas semanais. A 

variação mensal demonstrou que a espécie Lu. cruzi  tem grande plasticidade e está 

amplamente adaptada ao ambiente urbano, tendo sido observada em todos os 

meses de coleta no Município de Corumbá, tanto em períodos secos como em 

períodos úmidos. Esse fato demonstra que há possibilidade de risco de infecção 

durante todos os meses do ano com períodos nos quais este risco pode ser maior, 

alertando para o planejamento e a tomada de decisões para o controle da doença e 

a adoção de práticas de educação em saúde ambiental junto à população. 
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