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RESUMO 

 

TELES, C. B. G. Leishmaniose em Assis Brasil, AC, com ênfase na fauna de 

flebotomíneos e agentes etiológicos circulantes na área de fronteira. 2015. 146 f. Tese 

(Doutorado em Parasitologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2015.  

 

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) persiste de forma endêmica no Brasil, 

especialmente no Norte, com uma das maiores taxas de incidência da doença no país. O 

município de Assis Brasil situa-se na tríplice fronteira Brasil/ Peru/ Bolívia e constitui uma 

antiga área de transmissão de LTA no estado do Acre. O objetivo desse trabalho foi: 

identificar as espécies de flebotomíneos nessa região, estimar a taxa de infecção dos 

flebotomíneos, identificar os agentes etiológicos envolvidos na transmissão da LTA e 

descrever os aspectos epidemiológicos da LTA de pacientes atendidos pela equipe médica 

local no período de agosto de 2012 a dezembro de 2013. Foi realizada a reação em cadeia 

polimerase (PCR) para a identificação de espécies de Leishmania em amostras de 

flebotomíneos e biópsias humanas. Os flebotomíneos foram capturados entre agosto de 2009 

a junho de 2010, com o uso de armadilhas luminosas do tipo CDC. As armadilhas foram 

fixadas em fragmentos de matas no ambiente rural e na mata ciliar da margem do rio Acre. 

Um total de 6.850 exemplares foram capturados pertencentes a 66 espécies de flebotomíneos, 

sendo três do gênero Brumptomyia e 63 do gênero Lutzomyia. Doze espécies incriminadas 

como vetores de LTA foram coletadas, e dessas Lu. davisi, Lu. antunesi e Lu. whitmani foram 

as mais abundantes. As espécies Lu. auraensis, Lu. davisi, Lu. choti e Lu. shawi 

representaram 71,8% do total. Nesse trabalho, 16 espécies foram registradas pela primeira vez 

no estado do Acre: Lu. georgii, Lu. tarapacaensis, Lu. evangelistai, Lu. reducta, Lu. 

christensensi, Lu. bispinosa, Lu. yucumensis, Lu. complexa, Lu. melloi, Lu. abunaensis, Lu. 

brasiliensis, Lu. dreisbachi, Lu. andersoni, Lu. termitophila, Lu. williamsi e Lu. wilsoni, e 

uma nova espécie foi descrita Lu. naiffi sp. nov. Um total de 368 pools de fêmeas de 

flebotomíneos foram analisados por PCR. Trinta e dois pools foram positivos para a presença 

de DNA de Leishmania (16 pools correspondem a Lu. davisi e 16 a Lu. auraensis), com uma 

prevalência mínima de infecção de 1,85% para Lu. davisi e de 2,05% para Lu. auraensis. As 

espécies de Leishmania detectadas foram: Le. (Viannia) guyanensis e Le. (V.) braziliensis; e 

outras amostras identificadas somente ao nível de complexo de Le. braziliensis. Foi 

caracterizado o perfil epidemiológico de 37 pacientes com leishmaniose cutânea. A doença 

foi encontrada em pacientes de idade entre 5 e 46 anos, foi mais prevalente no sexo masculino 

(81,6%) e residente na zona rural (75,7%). Quatro espécies de Leishmania, a partir das 

biópsias de lesões, foram identificadas: Leishmania (V.) braziliensis (65,6%), Le. (V.) shawi 

(28,2%), Le. (V.) guyanensis (3,1%), e uma infecção mista por Le. (V.) guyanensis e Le. (Le.) 

amazonensis (3,1%). Esse é o primeiro registro de Le. (V.) shawi e Le. (L.) amazonensis no 

Acre. Assis Brasil apresenta diversos fatores que contribuem para o crescente índice de 

notificação de LTA na região. Ressalta-se a necessidade de intervenções na área de educação 

em Saúde para prevenir e minimizar a incidência da endemia no município.  

 

Palavras-chave: Leishmaniose. Fauna de Flebotomíneos. Epidemiologia. Estado do Acre. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

TELES, C. B. G. Leishmaniasis in Assis Brasil, AC, with emphasis on sandfly fauna and 

etiological agents current in the border region. 2015. 146 p. Ph. D. thesis (Parasitology) – 

Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.  

 

American Tegumentary Leishmaniasis (ATL) persists endemically in Brazil, especially in the 

north, where incidences of the disease are among the highest in the country. The municipality 

of Assis Brasil is located in the Brazil-Peru-Bolívia tri-border region; historically, it 

constitutes an area of ATL transmission in Acre state. The objectives of this study were: to 

identify phlebotominae species in this area, to estimate infection rates of phlebotomines, to 

identify the etiological agents involved in ATL transmission, and to describe the 

epidemiological aspects of ATL among patients attended to by local health professionals 

between August 2012 and December 2013. Polymerase chain reaction (PCR) was used to 

identify Leishmania species in phlebotomine and human biopsy samples. Phlebotomine 

sandflies were captured between August 2009 and June 2010, using CDC light traps. Traps 

were set in forest fragments near rural environments and in riparian vegetation along the Acre 

River. A total of 6,850 sandflies comprising 66 species were captured; three species were of 

the genus Brumptomyia, and 63 were of the genus Lutzomyia. Twelve sandfly species 

incriminated as vectors of ATL were captured, and of these Lu. davisi, Lu. antunesi, and Lu. 

whitmani were the most abundant. The species Lu. auraensis, Lu. davisi, Lu. choti, and Lu. 

shawi accounted for 71.8% of all sandflies collected. In this study, 16 species were found in 

the state of Acre for the first time: Lu. georgii, Lu. tarapacaensis, Lu. evangelistai, Lu. 

reducta, Lu. christensensi, Lu. bispinosa, Lu. yucumensis, Lu. complexa, Lu. melloi, Lu. 

abunaensis, Lu. brasiliensis, Lu. dreisbachi, Lu. andersoni, Lu. termitophila, Lu. williamsi, 

and Lu. wilsoni; and one previously undescribed species was found: Lu. naiffi sp. nov. In all, 

368 pools of female sandflies were analyzed by PCR. Thirty-two pools tested positive for the 

presence of Leishmania DNA (16 pools corresponding to Lu. davisi, and 16 corresponding to 

Lu. auraensis), with a minimum infection rate of 1.85% in Lu. davisi and 2.05% in Lu. 

auraensis. The Leishmania species were identified as Le. (Viannia) guyanensis and Le. (V.) 

braziliensis; other samples was identified only at the complex level Le. braziliensis. An 

epidemiological profile was developed for 37 patients with cutaneous leishmaniasis. The 

disease was found in patients aged 5 to 46 years old, and it was most common among males 

(81.6%) e and persons living in rural areas (75.7%). Four Leishmania species were identified 

from lesion biopsies: Leishmania (V.) braziliensis (65.6%), Le. (V.) shawi (28.2%), Le. (V.) 

guyanensis (3.1%), and one mixed infection by Le. (V.) guyanensis and Le. (Le.) amazonensis 

(3.1%). This is the first record of Le. (V.) shawi and Le. (Le.) amazonensis in Acre. Assis 

Brasil is subject to several factors that contribute to the increasing rate of ATL reported in the 

region. It is noteworthy that efforts to minimize the incidence of disease in the municipality 

have required interventions in the area of health education. 

 

Keywords: Leishmaniasis. Phlebotomine fauna. Epidemiology. Acre state. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais das Leishmanioses 

 

As leishmanioses são doenças negligenciadas que ocorrem em várias regiões do mundo 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014). O ciclo de transmissão da doença envolve 

mamíferos infectados e insetos hematófagos, conhecidos como flebotomíneos, da ordem 

Diptera e família Psychodidae. O parasitismo dessa doença é causado por protozoários 

heteroxenos da ordem Kinetoplastida, família Trypanossomatidae e gênero Leishmania 

(GALATI, 2003; GONTIJO; CARVALHO, 2003). 

No ciclo natural deste protozoário os animais silvestres como marsupiais (mucuras),  

edentados (tatus, preguiças e tamanduás), roedores (ratos e camundongos) são reconhecidos 

como reservatórios vertebrados. No entanto, grande parte das lesões nestes animais não é 

aparente. O homem e animais domésticos podem ser infectados secundariamente ao 

estabelecer contato com as áreas florestais ou em áreas com predominância de mata 

secundária onde existem as enzoontias pelas diferentes espécies de Leishmania. Em 

decorrência de processos socioambientais particulares e dinâmicos, além dessa transmissão 

clássica, também têm surgido focos de transmissão periurbano e urbano veiculados por 

espécies de flebotomíneos pré-adaptados às novas situações em ambientes alterados 

(LAINSON; SHAW, 1988; MARZOCHI et al., 2014).  

As leishmanioses são doenças que apresentam um amplo espectro de manifestações 

clínicos-patológicas com diferenças marcantes na gravidade e impacto na saúde. A gravidade 

da doença varia da forma cutânea benigna e de cura espontânea até formas severas, 

dependendo da virulência do parasito, da resposta imune do hospedeiro e fatores genéticos 

(SHAW, 1997; SILVEIRA; LAINSON; CORBETT, 2004). Basicamente podem-se 

diferenciar duas formas de leishmaniose: a Leishmaniose Visceral Americana (LVA) também 

conhecida como Calazar, que acomete o sistema linfomonocitário de forma sistêmica grave; e 

a Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) que pode apresentar desde um envolvimento 

cutâneo localizado (Leishmaniose Cutânea) até uma destruição de grandes extensões das 

mucosas (Leishmaniose Mucosa). A forma mucosa é caracterizada pela disseminação do 

parasito para as áreas da nasofaringe, acompanhada por infecções secundárias, resposta imune 

hiper-inflamatória e possível desfiguração da face. Também são encontradas formas 

disseminadas cutâneas, infiltrativas e não-ulcerosas com caráter evolutivo crônico 
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(Leishmaniose Cutâneo Difusa) que se apresentam em indivíduos anérgicos (GONTIJO; 

CARVALHO, 2003; SILVEIRA; LAINSON; CORBETT, 2004). 

No mundo, nos últimos cinco anos foram registrados 1 milhão de casos de leishmaniose 

cutânea em 98 países, sendo que aproximadamente 350 milhões de pessoas vivem em áreas 

de risco de transmissão (WHO, 2014). As populações mais afetadas, majoritariamente, estão 

localizadas na América Latina e em países em desenvolvimento.  

No Brasil, a LTA apresenta níveis elevados de prevalência, com franca expansão 

geográfica e notificação de casos em todos os estados da federação. No período de 2010 a 

2012, foram notificados no Brasil 68.855 casos de LTA, sendo 40% desses notificados na 

região Norte, área de maior incidência da doença; seguida pelas regiões Nordeste (37%), 

Centro-Oeste (13%), Sudeste (8%) e Sul (2%). No ano de 2010 o Acre foi a unidade da 

federação com maior incidência de casos de LTA/10.000 habitantes (14,16), sem registro de 

casos para a forma visceral (SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE AGRAVOS DE 

NOTIFICAÇÕES, 2014). De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2010) são 

considerados coeficientes muito altos os registros acima de 7,1 casos/ 10.000 habitantes. 

O encontro de diferentes perfis epidemiológicos, com registro de focos tanto no ambiente 

silvestre quanto periurbano (SINAN, 2014; WHO, 2014), reforça a hipótese da possível 

adaptação dos vetores e parasitos a ambientes modificados e também a incorporação de 

animais domésticos na relação de reservatórios (COSTA et al., 2007; LAINSON; SHAW, 

1988; MICHALSKY et al., 2011; TELES et al., 2013a), fato que levou a doença a ocupar um 

lugar de destaque entre as seis endemias consideradas prioritárias no mundo (WHO, 2014).   

No Novo Mundo (desde o Sul dos Estados Unidos até o Norte da Argentina) são 

reconhecidas 14 espécies de Leishmania sp. responsáveis pela doença no homem. 

Aproximadamente 20 espécies de flebotomíneos foram assinaladas como transmissoras de 

Leishmania em condições naturais (RANGEL; LAINSON, 2009). Em decorrência da grande 

variedade de agentes etiológicos, vetores e reservatórios encontrados nos diferentes contextos 

ambientais de transmissão da leishmaniose, as ações de controle são dificultadas e necessitam 

de estratégias específicas que considerem o padrão epidemiológico regional e comportamento 

da transmissão em cada localidade. 
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1.2 Flebotomíneos: Biologia e Taxonomia  

 

Os flebotomíneos são insetos pequenos de 1,5 a 3 mm de comprimento, de cor palha ou 

castanho claro, muito piloso, olhos grandes, com pernas longas e delgadas (BRAZIL; 

BRAZIL, 2003). Esses insetos apresentam dimorfismo sexual (Figura 1). Quando estão em 

repouso, são facilmente reconhecíveis por permanecerem com suas asas em posição 

semieretas e entreabertas. Seus voos saltitantes são curtos e baixos, com pequena capacidade 

de dispersão, geralmente não superior a 200 metros. Esses insetos apresentam hábitos 

crepusculares ou noturnos e costumam abrigar-se em bases e copas de árvores, tocas de 

animais, folhas caídas no solo e frestas de rochas, podendo invadir residências e abrigar-se em 

locais mais escuros (BRAZIL; BRAZIL, 2003; KILLICK-KENDRICK, 1999).  

Os flebotomíneos são insetos holometábolos que diferentemente dos outros Psychodidae, 

a fêmea põe seus ovos no solo das florestas ou em outros substratos orgânicos. Os ovos são 

pequenos, brancos e elipsóides e medem aproximadamente 0,3 mm, passando depois a uma 

coloração castanha ou negra. Após a eclosão dos ovos, as larvas vermiformes passam por 

quatro estádios larvários que se desenvolvem e alimentam-se de matéria orgânica depositada 

no solo. Os criadouros naturais dos flebotomíneos são difíceis de ser encontrados, pois os 

ovos são pequenos e as larvas, além de pequenas, são bastante ativas. As formas imaturas têm 

sido encontradas em uma variedade de ambientes silvestres (cavernas, formigueiros, raízes 

tubulares e tocas de animais), domésticos (fendas de chão e paredes, porões de casas e 

construções abandonadas) e peridomésticos (estábulos, galinheiros, chiqueiros, aterros e 

embaixo de rochas) (ALENCAR; QUEIROZ; BARRETT, 2011; FELICIANGELI, 2004).  

Após um período de no mínimo 21 dias, as larvas se transformam em pupas que se fixam 

no substrato. A duração do período pupal varia de oito a nove dias (TEMPONE; PITALUGA; 

TRAUB-CSEKO, 2014). Sabe-se que a duração de cada estádio varia de acordo com a 

espécie, disponibilidade de matéria orgânica e condições climáticas. Estima-se cerca de 30 a 

40 dias o ciclo completo de ovo a forma adulta (KILLICK-KENDRICK, 1999). 

Provavelmente as poucas informações sobre a ecologia dos estádios de desenvolvimento dos 

flebotomíneos sejam devido à dificuldade e insucesso no estabelecimento e manutenção de 

colônias desses insetos em laboratório (PIMENTA; FREITAS; SECUNDINO, 2012). 

Quando o flebotomíneo atinge a fase adulta alimenta-se de seiva para manter a 

homeostase e somente as fêmeas são hematófagas, sendo o sangue fonte de proteínas e 

aminoácidos importantes para a maturação ovariana. A quantidade de sangue ingerido 

influencia diretamente no número de ovos produzidos, sendo que a postura varia entre 40 a 70 
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ovos (YOUNG; DUNCAN, 1994). Algumas espécies realizam o repasto sanguíneo apenas 

uma vez entre uma postura e outra, enquanto outras podem se alimentar de fontes sanguíneas 

mais de uma vez durante um único ciclo de oviposição, aumentando as chances de 

transmissão de agentes patogênicos se for considerada uma espécie vetora, como é o caso de 

Lutzomyia longipalpis (Lutz & Neiva, 1912), Lu. whitmani (Antunes & Coutinho, 1939) e Lu. 

intermedia (Lutz & Neiva, 1912) (BRAZIL; BRAZIL, 2003; KILLICK-KENDRICK, 1999). 

Os estudos internacionais sobre taxonomia e identificação de fauna de flebotomíneos 

utilizam a tradicional chave de identificação proposta por Young e Duncan (1994) e uma 

segunda fonte mais atual publicada por Galati (2003, 2014). Estas chaves de identificação 

foram baseadas na combinação de caracteres morfológicos externos e internos que resistem ao 

processo de clarificação. 

Segundo Young e Duncan (1994) os flebotomíneos (Diptera: Psychodidae) são 

representados por seis gêneros: Phlebotomus Rondani, 1840; Sergentomyia França & Parrot, 

1920 e Chinius Leng, 1987 no Velho Mundo e Lutzomyia França, 1924; Brumptomyia França 

& Parrot, 1921 e Warileya Hertig, 1948 no Novo Mundo. A chave de classificação, utilizada 

nesse estudo, subdivide o gênero Lutzomyia em 15 subgêneros e 11 grupos de espécies.  

Galati (2003, 2014) propôs a classificação de Phlebotominae, com abordagem 

filogenética, em que os flebotomíneos estão incluídos em duas tribos: Hertigiini Abonnenc & 

Leger, 1976 e Phlebotomini Rondani, 1840.  A primeira inclui duas subtribos: Hertigia 

Fairchild, 1949 com espécies do Novo Mundo e Idiophlebotomina Artemiev, 1991 para o 

Velho Mundo. Enquanto que Phlebotomini foi subdividido em seis subtribos: Phlebotomina 

Rondani, 1840, Australophlebotomina Artemiev, 1991, Brumptomyiina Artemiev, 1991, 

Sergentomyiina Artemiev, 1991, Lutzomyina Abonnenc & Leger, 1976 e Psychodopygina 

Galati, 1995; com a distribuição das espécies no Novo Mundo entre as quatro últimas. Nessa 

nova classificação muitos subgêneros foram elevados ao nível de gênero. Na subtribo 

Lutzomyiina destacam-se os gêneros Sciopemyia Barretto, 1962, Lutzomyia França, 1924, 

Migonemyia Galati, 1995, Pintomyia Costa Lima, 1932 e Trichopygomyia Barretto, 1962; e 

em Psychodopygina os gêneros Bichromomyia Artemiev, 1991, Nyssomyia Barretto, 1962, 

Psychodopygus Mangabeira, 1941, Trichophoromyia Barretto, 1962 e Viannamyia 

Mangabeira, 1941.  

No Novo Mundo o gênero Lutzomyia possui o maior número de espécies e a mais ampla 

distribuição geográfica, com representantes desde os Estados Unidos até o Norte da Argentina 

(SHIMABUKURO; GALATI, 2011; YOUNG; DUNCAN, 1994). 
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Além dos métodos tradicionais de identificação, técnicas bioquímicas isoenzimáticas 

(AZEVEDO et al., 2000; REMY-KRISTENSEN et al., 1996) e moleculares através de 

sequências de DNA conhecidas (DNA ribossômicos e genes mitocondriais) tem sido 

aplicadas em casos pontuais e principalmente para identificar espécies crípticas 

(GUTIÉRREZ et al., 2014; SCARPASSA; ALENCAR, 2013).  

Os flebotomíneos possuem grande importância epidemiológica devido à capacidade de 

algumas espécies transmitirem arboviroses, bartoneloses, tripanossomíases e principalmente 

das leishmanioses (SHAW et al., 2003). Dessa maneira, surgiram muitos estudos na área 

entomológica envolvendo esses insetos. O número de espécies de flebotomíneos assinalados 

até 2003 era de 464 (GALATI, 2003) atingindo um quantitativo de 927 espécies descritas até 

2011 (SHIMABUKURO; GALATI, 2011). A maioria das espécies do continente Americano 

com importância médica está distribuída nos subgêneros Nyssomyia Barretto, 1962 e 

Psychodopygus Mangabeira, 1941, com existência de aproximadamente 20 espécies com 

comprovada capacidade de transmitir Leishmania dermotrópicas tanto no ciclo enzoótico, 

quanto no ciclo zoonótico (RANGEL; LAINSON, 2009; YOUNG; DUNCAN, 1994). 

 

1.3 Interação Leishmania-Hospedeiros  

 

O ciclo biológico heteroxeno do parasito envolve dois estágios distintos de 

desenvolvimento com alteração morfológica da Leishmania nos dois hospedeiros: forma 

amastigota intracelular de células do sistema fagocítico mononuclear que envolve o 

hospedeiro vertebrado; e a forma promastigota flagelada extracelular que se desenvolve no 

intestino das fêmeas de flebotomíneos (GALATI, 2003; GONTIJO; CARVALHO, 2003; 

SHAW, 1997). 

A infecção por Leishmania sp. no homem ocorre durante o repasto sanguíneo quando a 

fêmea de flebotomíneo infectada regurgita as formas promastigotas metacíclicas sobre a pele 

lesionada. Após a inoculação, as formas promastigotas precisam sobreviver aos mecanismos 

inatos de defesa do hospedeiro e invadir a célula alvo. Os parasitos inoculados são 

fagocitados por macrófagos teciduais do hospedeiro e no interior do vacúolo parasitóforo, 

diferenciam-se em formas amastigotas e multiplicam-se por divisão binária. Estas amastigotas 

podem ser liberadas após o rompimento do macrófago e são capazes de infectar novas células, 

causando a disseminação do parasito e o desenvolvimento das lesões características das 

leishmanioses (Figura 2) (SILVEIRA, LAINSON; CORBETT, 2004).  
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A evolução da doença dependerá dos passos iniciais da transmissão incluindo a 

quantidade de parasitos inoculados, a presença de substâncias com atividades farmacológicas 

presentes na saliva do vetor (como vasodilatadoras, anti-agregadoras de plaquetas, anti-

hemostáticas, imunossupressoras) (ALMEIDA; BARRAL; BARRAL-NETTO, 2003; 

ANDRADE et al., 2007), além de diversos fatores bioquímicos e moleculares relacionados à 

infectividade e virulência dos parasitos como a expressão de lipofosfoglicano (LPG), 

glicoproteína gp63 de superfície (OLIVIER et al., 2012; SACKS; KAMHAWI, 2001), 

proteína de membrana do kinetoplasto 11 (KMP-11) (CARVALHO et al., 2005), cisteíno-

proteases, superóxido dismutase (SOD), tripanotiona redutase, entre outras enzimas que 

desempenham importantes funções na fisiologia destes protozoários (ALVES et al., 2014). 

Diversos fatores do sistema imunológico do hospedeiro são ativados após infecção, mas a 

resposta imune celular, específica para Leishmania, tem papel determinante no controle da 

infecção (SILVEIRA; LAINSON; CORBETT, 2004). 

As formas amastigotas podem ser ingeridas pelo flebotomíneo através da alimentação 

sanguínea, onde no interior de seu tubo digestório, transformam-se em promastigotas 

procíclicas com longos flagelos, as quais se multiplicam rapidamente no meio do bolo 

alimentar nas primeiras 48 horas após o repasto. Também nesse período o sangue é envolvido 

por uma matriz de glicoproteínas e quitina denominada de matriz peritrófica que funciona 

como uma barreira à difusão das enzimas digestivas atuando como um filtro seletivo 

(LAINSON; RYAN; SHAW, 1987). Após dois a cinco dias, a matriz peritrófica se degenera e 

o bolo fecal começa a ser excretado passando pelo piloro e pelo íleo. Para completar o ciclo 

de vida no vetor, as formas procíclicas de Leishmania deverão resistir às atividades das 

enzimas digestivas presentes no intestino, evadir a matriz peritrófica produzindo uma enzima 

conhecida como quitinase, aderir ao epitélio intestinal (para permanecer no intestino frente 

aos movimentos peristálticos da digestão) e passar por vários estágios de diferenciação 

(promastigotas haptomonas, nectomonas, paramastigotas) até formarem as promastigotas 

metacíclicas infectivas que migram para a região anterior do intestino médio do flebotomíneo 

(Figura 3) (KILLICK-KENDRICK, 1999; PIMENTA; FREITAS; SECUNDINO, 2012).  

Quanto maior for o número de amastigotas ingerido durante o repasto sanguíneo, 

maiores serão as chances para o estabelecimento e infecção no inseto. No entanto, esse não é 

um fator determinante, pois a competência vetorial é espécie-específica e depende do 

polimorfismo da molécula LPG, principal ligante do parasito aos receptores do intestino do 

vetor (SACKS; KAMHAWI, 2001). Após cinco dias ou mais, a metaciclogênese se completa 

e as promastigotas metacíclicas apresentam mudanças bioquímicas complexas, expressão de 
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moléculas diferentes na superfície celular como LPG e gp63 que conferem às mesmas, 

resistência aumentada. O ciclo de transmissão é repetido quando a fêmea infectada realiza a 

hematofagia e inocula as formas infecciosas metacíclicas em um novo hospedeiro mamífero 

(PIMENTA; FREITAS; SECUNDINO, 2012). 

 

Figura 1 – Ciclo biológico da Leishmania. 

 

 

CL: Leishmaniose cutânea. VL: Leishmaniose visceral. Fonte: CDC (2014). 

 

 

Figura 2 – Ciclo de vida de Leishmania sp. no inseto vetor. 

 

Fonte: Sacks modificado por Pimenta Freitas e Secundino (2012). 
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1.4 Principais espécies de flebotomíneos com competência vetorial  

 

Observa-se, portanto, que a presença de Leishmania no intestino dos flebotomíneos 

não significa necessariamente que este é capaz de transmitir o parasito para o homem, pois o 

mesmo precisa vencer diversas barreiras naturais encontradas dentro do vetor para completar 

o seu ciclo de desenvolvimento. Para se comprovar que uma espécie de flebotomíneo é vetor 

de uma determinada espécie de Leishmania sp., faz-se necessário o isolamento e identificação 

da mesma espécie de Leishmania sp. no flebotomíneo e nos pacientes da área de transmissão; 

é preciso comprovar a infecção experimental do flebotomíneo e a transmissão através da 

picada em animais de laboratório; demonstrar antropofilia ou atração por reservatórios, bem 

como a distribuição espacial em concordância com a ocorrência dos casos de infecção 

humana (BRASIL, 2010; KILLICK-KENDRICK, 1990; LAINSON; SHAW, 1988).  

No entanto, atender a todos os critérios que atribuem a uma espécie a competência 

vetorial é muito difícil, principalmente quando se trata da relação entre vetor e parasito do 

complexo Le. braziliensis. A maioria desses flebotomíneos é de difícil manutenção ou baixa 

produtividade em laboratório, enquanto que Leishmanias desse complexo variam na 

adaptação ao cultivo in vitro e apresentam desenvolvimento lento em modelos experimentais 

in vivo (COSTA et al., 2009). Dessa maneira, muitas espécies de flebotomíneos são 

incriminadas como vetores em potencial por atenderem parcialmente aos critérios propostos 

por Killick-Kendrick (1990), geralmente por existirem em abundância em locais coincidentes 

com as manifestações da doença.  

Embora as etapas do ciclo evolutivo do protozoário no inseto invertebrado e no 

reservatório sejam as mesmas para todas as espécies do gênero Leishmania, o ciclo específico 

de cada espécie varia de acordo com a região geográfica, sendo influenciado pela vegetação, 

barreiras físicas, umidade e abundância de hospedeiros vertebrados (SHAW, 1997). Os ciclos 

de transmissão podem ser silvestres onde a infecção humana geralmente é acidental 

relacionada a atividades de agricultura, pesca, caça e exploração de minerais. No entanto, o 

processo de modificação ambiental decorrente da ação antrópica, tem destruído 

constantemente os ecótopos naturais dos vetores e reservatórios, favorecendo a adaptação de 

espécies antropofílicas de flebotomíneos a animais sinantrópicos ou domésticos próximos a 

habitações humanas, aumentando o risco de transmissão e o surgimento de novos focos 

peridomiciliares e periurbanos da leishmaniose (BASANO; CAMARGO, 2004; 

CASTELLÓN, 2009; MARZOCHI et al., 2014). 
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No Brasil, muitos estudos sobre a distribuição geográfica de flebotomíneos vetores 

envolvidos na transmissão de diversas espécies de Leishmanias foram publicados. As espécies 

Lu. whitmani (Antunes & Coutinho, 1939), Lu. migonei (França, 1920), Lu. flaviscutelatta 

(Mangabeira, 1942) e Lu. umbratilis Ward & Fraiha, 1977 estão bem distribuídas em todas as 

regiões do Brasil (AGUIAR; MEDEIROS, 2003). Lu. whitmani e Lu. intermedia (Lutz & 

Neiva, 1912) são os principais vetores encontrados em áreas de transmissão dos estados de 

São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo e Minas Gerais (AGUIAR et al., 2014; 

RANGEL; LAINSON, 2009; SHIMABUKURO; GALATI, 2011). Enquanto que Lu. neivai 

(Pinto, 1926) é a espécie vetora com destaque no Sul do Brasil (SILVA et al., 2008; 

TEODORO et al., 2001). Na região Nordeste as espécies Lu. wellcomei (Fraiha, Shaw & 

Lanson, 1971), Lu. whitmani e Lu. migonei são as mais abundantes em áreas de transmissão 

de LTA (QUEIROZ et al., 1994; SILVA et al., 2010a). Na região Norte é encontrada uma 

ampla cadeia de focos geograficamente diferentes e uma diversidade de reservatórios e 

espécies de vetores dos subgêneros Nyssomyia; Psychodopygus; Lutzomyia e 

Trichophoromyia Barretto, 1962 (CASTELLÓN, 2009; GALATI, 2003). No Pará destacam-

se principalmente as espécies Lutzomyia complexa (Mangabeira, 1941) e Lu. wellcomei 

(AGUIAR; MEDEIROS, 2003; MARZOCHI; MARZOCHI, 1994). No Amazonas os 

principais vetores são Lu. umbratilis, Lu. anduzei (Rozeboom, 1942), Lu.  flaviscutellata e Lu. 

wellcomei (AGUIAR; MEDEIROS, 2003; BRASIL, 2010; GUERRA et al., 2006). Em 

Rondônia os vetores incriminados mais abundantes da região são Lu. davisi (Root, 1934) e 

Lu. whitmani (GIL et al., 2003, 2009; TELES et al., 2013a). E no Acre Lu. davisi, Lu. 

whitmani, Lu. antunesi (Coutinho, 1939), Lu. ubiquitalis (Mangabeira,1942) e Lu. umbratilis 

foram as espécies vetores registradas no estado (AZEVEDO et al., 2008; SILVA-NUNES et 

al., 2008).  

Portanto, entende-se que o ciclo é dinâmico e a dispersão das espécies de Leishmania 

em vários ambientes e a adaptação deste parasito a diferentes mamíferos, estão associadas à 

adaptação dos vetores a diferentes condições ecológicas propícias ao seu desenvolvimento. 

Esse cenário de interações com diversas espécies de parasito/hospedeiros/vetores possibilita a 

ocorrência de polimorfismos, clones com diferentes características biológicas e plasticidade 

genotípica tanto dos parasitos como vetores das leishmanioses presentes nas diferentes 

regiões (PACHECO; CARVALHO-COSTA, 2014; SHAW, 1997). 
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1.5 Caracterização Clínico-Epidemiológica da LTA  

 

As formas promastigotas flageladas de Leishmania diferem nos padrões de 

desenvolvimento no trato digestivo dos insetos flebotomíneos, e dessa maneira essas 

características foram utilizadas como base para a revisão proposta por Lainson e Shaw (1987) 

para a divisão do gênero Leishmania em três subgêneros. O subgênero Sauroleishmania inclui 

espécies de parasitos encontrados apenas em répteis do Velho Mundo, e é restrita ao intestino 

posterior do flebotomíneo. Enquanto que as espécies de Leishmania de mamíferos são 

divididas no subgênero Leishmania, que inclui espécies com desenvolvimento suprapilário, 

ou seja, predominante nos intestinos médio e anterior, e Viannia composto por espécies com 

desenvolvimento peripilário, cujo desenvolvimento apresenta uma fase que se passa no 

intestino posterior (LAINSON, 2010).  

Atualmente, no Novo Mundo as 15 espécies pertencentes aos dois subgêneros que 

infectam o homem são classificadas em três complexos fenotípicos (Figura 4): 

complexo Leishmania braziliensis (todas as espécies pertencentes ao subgênero Viannia estão 

associadas às doenças tegumentares), complexo Leishmania mexicana (espécies pertencentes 

ao subgênero Leishmania envolvidas num espectro de doenças tegumentares) e complexo 

donovani (espécies do subgênero Leishmania responsáveis por doença visceral de caráter 

crônico) (LAINSON, 2010; LAINSON; SHAW, 1973). 

No Brasil oito espécies de Leishmania são agentes etiológicos das diferentes formas 

clínicas da leishmaniose: Leishmania (Viannia) braziliensis Vianna, 1911, Le. (V.) guyanensis 

Floch, 1954, Le. (V.) lainsoni Silveira et al., 1987, Le. (V.) naiffi Lainson & Shaw, 1989, Le. 

(V.) shawi Lainson et al., 1989 e Le. (V.) lindenbergi Silveira et al., 2002 representantes do 

complexo Le. braziliensis; Le. (Le.) amazonensis Lainson & Shaw, 1972 e Le. (Le.) infantum 

chagasi Cunha & Chagas, 1937 espécies dos complexos mexicana e donovani, 

respectivamente (Figura 4). Sendo a última espécie mencionada agente etiológico da 

leishmaniose visceral (COSTA et al., 2009; LAINSON, 2010; LAINSON; SHAW, 1973). A 

Figura 5 mostra a distribuição das sete espécies de Leishmania causadoras de LTA humana no 

Brasil.  
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Figura 3 – Diagrama da classificação das espécies de Leishmania, modificado por 

Lainson e Shaw, 1998. 

 

 

 

Figura 4 – Distribuição das principais espécies dermotrópicas de Leishmania sp. 

causadoras da doença humana no Brasil.  

 

 
Fonte: Brasil (2010), adaptado por Carolina B. G. Teles através das descrições de Corrêa, Brazil e Soares 

(2005); Shaw et al. (2007); Guerra et al. (2011); Jennings et al. (2014).  
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A infecção humana restrita por um grupo de espécies de Leishmania provavelmente se 

deve a uma combinação de fatores, incluindo a susceptibilidade intrínseca do homem à 

doença e aos hábitos antropofílicos dos vetores. As espécies envolvidas na transmissão de 

LTA em humanos diferem uma das outras nas suas manifestações clínicas, resposta aos 

quimioterápicos, transmissão, imunidade que provocam nos hospedeiros, distribuição 

geográfica e seus padrões de recidivas (SILVEIRA; LAINSON; CORBETT, 2004). 

No Brasil, Le. (Le.) amazonensis, Le. (V.) braziliensis e Le. (V.) guyanensis são as 

espécies mais amplamente distribuídas, principalmente na região Amazônica (LAINSON et 

al., 1994; SILVEIRA; LAINSON; CORBETT, 2004).  

A Le. (Le.) amazonensis foi registrada primeiramente na região Amazônica e atualmente 

ocorre em áreas florestais primárias e secundárias nas cinco regiões do Brasil. Essa espécie 

causa úlceras cutâneas localizadas e ocasionalmente, alguns indivíduos podem desenvolver a 

Leishmaniose Cutânea Difusa (LCD) de ocorrência fortemente ligada à região amazônica 

brasileira, principalmente no Pará e Amapá (LAINSON; SHAW, 1988; SILVEIRA, 2009). 

Na LCD, a Le. (Le.) amazonensis é capaz de induzir a imunossupressão celular específica, 

caracterizada por baixa proliferação de linfócitos e baixa produção de citocinas, como 

interferon gama (IFN-), que estimulam a produção de reativos tóxicos contra as formas 

amastigotas infectantes. Consequentemente, ocorre falha na regulação e ativação dos 

macrófagos e susceptibilidade de disseminação do parasito. Desse modo, o quadro clínico da 

doença é caracterizado por infiltração difusa da pele e o surgimento de lesões cutâneas 

fechadas, tais como, pápulas, placas infiltradas e nódulos, que raramente ulceram. Embora os 

casos de LCD sejam raros, a doença tem caráter evolutivo crônico, sem sucesso ao tratamento 

convencional (antimonial pentavalente, anfotericina B, pentamidina), com tendência de 

recidivas e piora, reduzindo a capacidade de trabalho e de convívio social (SILVEIRA, 2009). 

No exame microscópio as Le. (Le.) amazonensis são maiores e mais facilmente detectadas 

que os parasitos do subgênero Viannia; sendo a espécie mais estudada não só pela sua 

importância epidemiológica, mas também pelo sucesso do cultivo in vitro (COSTA et al., 

2009). O vetor conhecido é o flebotomíneo Lu. flaviscutellata, com hábitos noturnos, muito 

atraídos por pequenos roedores silvestres do gênero Proechimys Allen, 1899 e Oryzomys 

Baird, 1857 dos quais já foram isolados na Amazônia (FREITAS; BARRETT; NAIFF, 1989; 

GONTIJO; CARVALHO, 2003; LAINSON et al., 1994). No estado do Amazonas e em 

Rondônia as espécies Lu. reducta (Feliciangeli et al., 1988) e Lu. olmeca nociva (Young & 

Arias, 1982) também já foram consideradas vetores suspeitos (FREITAS; BARRETT; 

NAIFF, 1989; LAINSON, 2010). Fonteles (2009) mostrou que Lu. whitmani é susceptível a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Spencer_Fullerton_Baird
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infecção experimental por Le. (Le.) amazonensis, sugerindo que essa espécie de flebotomíneo 

também seja um possível vetor, apesar de nunca ter sido encontrada naturalmente infectada. 

A Le. (V.) braziliensis foi o primeiro agente etiológico descrito da LTA e a espécie mais 

comum da doença no Brasil. Atualmente apresenta maior distribuição geográfica não só no 

Brasil, mas em toda a América Latina (AGUIAR; MEDEIROS, 2003). O parasitismo por essa 

espécie constitui um sério problema de saúde pública não só por sua alta incidência e ampla 

distribuição geográfica, mas também pela sua infecção (frequente das úlceras cutâneas) poder 

evoluir para formas graves de lesões mucosas destrutivas e desfigurantes (GONTIJO; 

CARVALHO, 2003). Os fatores que predispõem as complicações clínicas estão associados a 

fatores de virulência do parasito; polimorfismos genéticos do parasito ou do hospedeiro 

(ROGERS et al., 2011) e resposta imune excessiva e não modulada do hospedeiro aos 

antígenos do parasito caracterizada pela produção exacerbada de citocinas inflamatórias como 

TNF- e IFN- levando a destruição tecidual (SILVEIRA; LAINSON; CORBETT, 2004).  

Ao longo das últimas décadas a transmissão de Le. (V.) braziliensis tem sido associada a 

diferentes biomas do país, com aumento de sua ocorrência no ambiente domiciliar em áreas 

periurbanas (MARZOCHI; MARZOCHI, 1994; TOLEZANO et al., 2001). Esse achado pode 

ser explicado pelo grande número de espécies de flebotomíneos (Lu. intermedia, Lu. neivai, 

Lu. whitmani, Lu. migonei, Lu. wellcomei e Lu. complexa) associados a sua transmissão e sua 

adaptação a diferentes reservatórios silvestres e sinantrópicos (BRAZIL; BRAZIL, 2003; 

CUPOLLILLO et al., 2003). Como reservatórios infectados naturalmente já foram 

encontrados roedores Necromys lasiurus     (Lund, 1841) e Rattus rattus (Linnaeus, 1758) em 

Pernambuco (BRANDÃO-FILHO et al., 2003), em animais domésticos como felídeos (Felis 

catus Linnaeus, 1758) no Rio de Janeiro, canídeos (Canis familiaris Linnaeus, 1758) no 

Ceará, Bahia, Espírito Santo; Rio de Janeiro e São Paulo (FALQUETO et al., 1991; 

MARZOCHI; MARZOCHI, 1994), equídeos (Equus caballus Linnaeus, 1758; Equus asinus 

Linnaeus, 1758) no Rio de Janeiro (AGUILAR et al., 1989).  

Essa plasticidade e capacidade de se adaptar às novas condições ecológicas justifica o 

elevado nível de polimorfismos intra-espécie encontrados em cepas de Le. (V.) braziliensis, 

principalmente nos isolados da bacia Amazônica onde esse parasito está relacionado ao 

grande número de diferentes vetores flebotomíneos e/ou reservatórios envolvidos nas áreas de 

transmissão (CUPOLLILLO et al., 2003). Essa variabilidade genética pode ser um fator que 

contribui para o seu tropismo tecidual levando a formas mucosas e virulência aumentada em 

relação às outras espécies de Leishmania (ROGERS et al., 2011).   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Peter_Wilhelm_Lund
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
http://pt.wikipedia.org/wiki/1758
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/10th_edition_of_Systema_Naturae
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A Le. (V.) guyanensis causa predominantemente lesões cutâneas ulcerativas únicas ou 

múltiplas e é considerado o agente etiológico mais comum dos casos de LTA ao Norte da 

Bacia Amazônica (Amazonas, Amapá, Pará e Roraima), com elevada incidência em bairros 

periféricos na cidade de Manaus, AM (COELHO et al., 2011; GUERRA et al, 2006; 

GUERRA et al., 2011; LAINSON et al. 1994). Poucos casos humanos de LTA por essa 

espécie foram registrados provenientes de outras regiões do país como, por exemplo, no Acre 

(TOJAL DA SILVA et al., 2006) e Rondônia (GUERRA et al., 2011). Morfologicamente a 

Le. (V.) guyanensis apresenta semelhança a Le. (V.) braziliensis através de análises 

microscópicas, no entanto, com o progresso do diagnóstico molecular foi possível distinguir 

essas espécies e identificar sua importância nos casos de LTA humana na Amazônia 

(BENÍCIO et al., 2011; COELHO et al., 2011; GUERRA et al., 2011; JENNINGS et al., 

2014). Embora a infecção por essa espécie tenha sido raramente associada ao 

comprometimento nasofaríngeo (BASANO; CAMARGO, 2004; LAINSON; SHAW, 1973), 

questões sobre as complicações e surgimento de quadros clínicos na forma mucosa por este 

parasito tem sido recentemente levantadas (GUERRA et al., 2011; WALKER et al., 2006). 

Ives et al. (2011) explicam que a variação da manifestação clínica da doença envolvendo Le. 

(V.) guyanensis, pode estar associada à infecção da Leishmania por um vírus contendo RNA 

dupla fita, Leishmania RNA vírus (LRV), capaz de modular o sistema imune do hospedeiro e 

favorecer o desenvolvimento de lesões mucosas.  

A elevada incidência da LTA por Le. (V.) guyanensis, ao leste do rio Negro e ao Norte do 

rio Amazonas provavelmente decorre da presença de populações do vetor altamente 

antropofílico Lu. umbratilis. Os flebotomíneos Lu. whitmani e Lu. anduzei são considerados 

vetores secundários de Le. (V.) guyanensis (RANGEL; LAINSON, 2009). Dentre os possíveis 

reservatórios silvestres da Le. (V.) guyanensis, se destaca na Amazônia brasileira a preguiça 

(Choloepus didactylus Linnaeus, 1758) e o tamanduá (Tamandua tetradactyla Linnaeus, 

1758), e secundariamente temos roedores silvestres (Proechimys sp.) e o gambá (Didelphis 

marsupialis Linnaeus, 1758) (ARIAS et al., 1981; BASANO; CAMARGO, 2004). Esses dois 

últimos reservatórios parecem ter significativa importância epidemiológica da doença, pois 

essas espécies podem desenvolver hábitos sinantrópicos e estabelecer um elo entre o ciclo 

silvestre e o peridomicílio em áreas de floresta alterada pelo homem (ARIAS et al., 1981; 

GUERRA et al., 2006).     

As espécies Le. (V.) shawi, Le.(V.) lainsoni, Le.(V.) naiffi e Le. (V.) lindenbergi são mais 

restritas ao ciclo silvestre na região amazônica e são consideradas de menor importância por 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
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causa da sua baixa prevalência e muitas vezes com cura espontânea da lesão cutânea 

(BRASIL, 2010; SILVEIRA; LAINSON; COBETT, 2004). 

A espécie Le. (V.) shawi foi descrita em 1989, a partir de isolados de animais silvestres 

capturados na Serra do Carajás, região Sudeste do Pará. Seus reservatórios naturais são: 

macacos (Chiropotes satanas Hoffmannsegg, 1807 e Cebus apela Linnaeus, 1758), quati 

(Nasua nasua Linnaeus, 1766) e preguiça (Choloepus didactylus) (LAINSON et al., 1989; 

LAINSON et al., 1994). Desde seu primeiro registro, surgiram poucos estudos sobre 

infecções humanas por essa espécie, com ocorrência principalmente no Pará (JENNINGS et 

al., 2014; LAINSON et al., 1994; SHAW et al., 1992) e recentemente em  Pernambuco 

(BRITO et al., 2009). No entanto, a migração humana e a fácil domiciliação do principal 

vetor Lu. whitmani dessa espécie de Leishmania, coloca a possibilidade de sua presença e 

estabelecimento em outras áreas tropicais.  

Têm sido registrados casos raros da infecção humana por Le. (V.) lainsoni nos estados de 

Rondônia, Acre, Pará e Amapá (CORRÊA; BRAZIL; SOARES, 2005; SHAW et al., 2007; 

SILVEIRA et al., 1991; TOJAL DA SILVA et al., 2006). A baixa prevalência dessa espécie 

possivelmente pode estar associada a subnotificação dos casos, uma vez que as lesões 

cutâneas únicas geralmente evoluem para cura e pela baixa antropofilia do flebotomíneo vetor 

Lu. ubiquitalis (Mangabeira, 1942), sendo o roedor silvestre a paca (Cuniculus paca 

Linnaeus, 1766) o seu reservatório principal (SILVEIRA et al., 1991). 

A Le. (V.) naiffi ocorre nos estados do Pará e Amazonas e tem sido associada a três 

principais espécies de flebotomíneos antropofílicos: Lu. ayrozai (Barreto & Coutinho, 1940), 

Lu. paraensis (Costa Lima, 1941) e Lu. squamiventris (Lutz & Neiva, 1912) (ARIAS et al., 

1985; GRIMALDI et al., 1991; NAIFF et al., 1991). Em Rondônia, Gil et al. (2003) 

encontraram Lu. davisi (Root, 1934) e Lu. hirsutus (Mangabeira, 1942) infectados 

naturalmente com Le. (V.) naiffi, enquanto que Naiff et al. (1991) encontraram reservatórios 

Dasypus novemcinctus (Lineu, 1758) infectados pela mesma espécie.  

Ao contrário das outras espécies mencionadas, a Le. (V.) lindenbergi foi descrita até o 

momento como um caso de transmissão isolada em área de reserva florestal em Belém, Pará, 

durante um período de treinamento de soldados. Não existe registro de infecção natural em 

animais ou flebotomíneos, sendo a espécie Lu. antunesi (Coutinho, 1939) indicada como 

provável vetor pela predominância na localidade de transmissão (SILVEIRA et al., 2002). 

Diante do exposto, observa-se que a diversidade de espécies de Leishmania encontrada na 

Amazônia é aparentemente maior e pode estar relacionada a grande fauna de flebotomíneos 

vetores e reservatórios envolvidos no ciclo de transmissão já descrito na região. Embora, a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Johann_Centurius_Hoffmannsegg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
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presença de Le. (V.) braziliensis, Le. (V) lainsoni, Le. (V.) guyanensis e Le. (V.) naiff já tenha 

sido constatada na população humana de Rio Branco, AC (TOJAL DA SILVA et al., 2006), 

ainda são escassos os estudos sobre a identificação específica dos agentes de leishmanioses 

em suas áreas de ocorrência no estado.  

 

1.6 Epidemiologia molecular 

 

A avaliação da infecção natural de flebotomíneos por espécies de Leishmanias, 

identificação do parasito no prognóstico individual de LTA, estudo da distribuição geográfica 

dos vetores/ parasitos, filogenia e análises das condições ambientais dos focos da infecção são 

fatores importantes para ampliar o conhecimento da ecoepidemiologia das leishmanioses, 

mapear as áreas de risco de transmissão da doença além de auxiliar no desenvolvimento de 

novas metodologias de controle da doença (BASANO; CAMARGO, 2004; FLOETER-

WINTER, 2010; MICHALSKY et al., 2002). 

Os métodos tradicionais mais utilizados para se detectar uma infecção natural ativa e 

identificar a espécie de Leishmania em flebotomíneos é a visualização em microscopia óptica 

após dissecção e/ou isolamento da cepa in vitro. No entanto, estes métodos requerem in loco 

muito tempo, um número limitado de amostras e habilidade na detecção do parasito, pois 

além de se trabalhar com os flebotomíneos vivos, outros flagelados como Trypanosoma e 

Endotrypanum encontrados no intestino das fêmeas desses insetos podem dificultar o 

diagnóstico microscópico, diminuindo a sensibilidade e eficácia do método utilizado. 

Enquanto que, o cultivo in vitro de Leishmania spp. é susceptível à contaminação por outros 

microrganismos o que poderá diminuir a precisão dos dados obtidos (BRITTO; PITA-

PEREIRA, 2014; MICHALSKY et al., 2002).  

 Em relação ao método padrão de diagnóstico laboratorial em amostras clínicas 

suspeitas de leishmaniose utiliza-se a pesquisa microscópica do parasito em preparações 

coradas, confeccionadas a partir de fragmentos de biópsias dos pacientes. Este método é 

muito útil na fase inicial da doença e em áreas endêmicas com poucos recursos laboratoriais, 

porém não é capaz de diferenciar as espécies de Leishmania sp. e é pouco eficaz no 

diagnóstico das infecções crônicas, ocasionando frequentemente resultados falso negativos 

(GONTIJO; CARVALHO, 2003).  

Entretanto, com os avanços da biologia molecular e a utilização de suas técnicas nas 

investigações epidemiológicas houve uma contribuição significativa no aumento da 

sensibilidade na detecção e identificação do parasito em materiais biológicos diversos, além 
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de oferecer resultados mais eficazes, confiáveis e capazes de identificar as diferentes espécies 

de Leishmania sp. circulantes em áreas endêmicas (BENÍCIO et al., 2011; FLOETER-

WINTER, 2010; MICHALSKY et al., 2002). Dentre as modalidades das técnicas moleculares 

disponíveis tem-se a detecção do parasito através de anticorpos monoclonais (GRIMALDI; 

MCMAHON-PRATT, 1996), reação em cadeia da polimerase (PCR, Polymerase Chain 

Reaction), PCR em Tempo Real e a mobilidade eletroforética de isoenzimas (BRASIL, 2010; 

CUPOLILLO et al., 2003; PACHECO; CARVALHO-COSTA, 2014). Essa última 

metodologia é considerada o padrão ouro para determinar as similaridades e diferenças entre 

as cepas de Leishmania baseada no perfil complexo de bandas obtido na análise de 

eletroforética das enzimas (COELHO et al., 2011; CUPOLILLO et al., 2003). Os resultados 

obtidos através dessa técnica possibilitam o conhecimento das relações genéticas empregadas 

na identificação e classificação taxonômica do parasito, entretanto, tem a desvantagem de 

requerer o isolamento e cultivo do parasito in vitro, que muitas vezes não é possível ou ocorre 

contaminação que impossibilita a análise (PACHECO; CARVALHO-COSTA, 2014). 

Sendo assim, a técnica de PCR baseada na amplificação de DNA alvo do estudo, 

constitui-se em uma ferramenta molecular alternativa e vantajosa para pesquisa de infecção de 

Leishmania spp. capaz de identificar gênero e espécie do parasito em amostras clínicas, 

reservatórios e vetores infectados sem a necessidade de cultivo do parasito (MICHALSKY et 

al., 2002; PAIVA et al., 2007). Essa metodologia permite o exame de grande quantidade de 

amostras biológicas; o processamento não necessita ser de imediato após a coleta, podendo o 

material biológico ser congelado ou conservado em álcool até a aplicação da técnica; é capaz 

de detectar quantidades mínimas de DNA do parasito; e pouco depende do estágio e 

localização dos parasitos no trato digestivo do inseto. No entanto, quando se trabalha com 

amostras de pools de flebotomíneos, o encontro de DNA não é uma evidência conclusiva para 

a incriminação de vetor, pois a positividade da PCR não permite distinguir entre as formas 

amastigotas (presentes no sangue do mamífero ingerido durante o repasto sanguíneo) e as 

formas promastigotas (colonizadas no intestino do vetor), necessitando de outros métodos 

complementares para a comprovação da competência vetorial (BRITTO; PITA PEREIRA, 

2014). 

 Mesmo assim, a aplicação da PCR tem sido útil para o levantamento de risco de 

transmissão em áreas endêmicas e incriminação de espécies suspeitas ou que antes não 

estavam envolvidas com a transmissão das leishmanioses. Como exemplos, estudos recentes 

em áreas endêmicas de LVA, onde o vetor primário Lu. longipalpis s.l. (Lutz & Neiva, 1912) 

está ausente, tem sugerido através de ferramentas moleculares a participação de outros vetores 
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na transmissão de Le. (Le.) infantum chagasi, como Lu. cruzi (Mangabeira, 1938) e Lu. 

forattinii  Galati Rego, Nunes & Teruya 1985 no Mato Grosso do Sul (PITA-PEREIRA et al., 

2008) e Lu. migonei (França, 1920) em Pernambuco (CARVALHO et al., 2010a).  

Vários alvos do genoma de Leishmania, com características distintas e graus variáveis 

de resolução, têm sido empregados na técnica de PCR incluindo o DNA extranuclear do 

cinetoplasto (kDNA), sequências de DNA da subunidade menor do ribossomo (SSU rDNA), 

assim como genes codificantes da DNA polimerase , proteína de choque térmico hsp70 

(sigla do inglês heat shock protein), regiões espaçadoras transcritas (ITS), sequencias 

repetitivas espaçadoras do gene miniexon, entre outros alvos (BRITTO; PITA PEREIRA, 

2014; OLIVEIRA et al., 2011).  

Tendo como base a extensa diversidade de espécies de Leishmania e geralmente a 

baixa parasitemia nas amostras biológicas, a sensibilidade da PCR pode ser aumentada 

utilizando como alvos moleculares sequências representadas em múltiplas cópias no genoma 

do parasito e escolha de regiões conservadas em nível de gênero e complexo. Nesse contexto, 

o kDNA tem sido considerado um importante alvo molecular a ser empregado na detecção 

desse patógeno (BENÍCIO et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2011). Esse material genético é 

constituído por dois tipos de moléculas circulares, os maxicírculos e os minicírculos, esses 

últimos se repetem de cinco a dez mil vezes por células e apresentam, além das regiões 

variáveis, regiões conservadas (de 120 a 200 pares de bases) constantes entre todas as 

espécies do gênero Leishmania (ROGERS; WIRTH, 1987).  

Outro alvo que tem sido explorado para fins de diagnóstico de protozoários 

kinetoplastida inclui os genes nucleares miniexon que estão representados em 

aproximadamente duzentas cópias de repetições em tandem e são divididos em regiões 

transcritas conservadas e não transcritas variáveis com alto nível de variação intra e 

interespecíficas (Figura 6). Protocolos para identificação individual dos complexos utilizando 

esse alvo molecular já foram publicados utilizando primers isolados e específicos 

(MICHALSKY et al., 2002; OLIVEIRA et al., 2011) no entanto, a utilização de dois ou mais 

pares de iniciadores numa mesma reação pode otimizar a PCR minimizando o tempo e gastos 

com enzimas, como foi proposto por Harris et al. (1998). Nesse ensaio denominado PCR 

multiplex a detecção dos três principais complexos de Leishmania (complexo Leishmania 

mexicana, complexo Leishmania braziliensis e complexo Leishmania donovani) é mediante a 

observação de fragmentos de DNA de tamanhos variados em gel de agarose. Essa técnica tem 

sido uma ferramenta útil por permitir a identificação de dois ou mais alvos de interesse 

simultaneamente.  
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 Figura 5 – Esquema das sequências repetitivas espaçadoras do gene miniexon de                     

                   Leishmania spp. 

 

Box preto: região transcrita constituída por um exon conservado (39 nucleotídeos); Box aberto: região 

transcrita constituída por um íntron moderadamente conservado (55 a 101 nt); Linha sólida região não 

transcrita com alto nível de variação entre os subgêneros. Iniciadores LU-5A para gênero Leishmania; 

LB-3C para subgênero Viannia; LM-3A para subgênero Leishmania e LC-3L para Leishmania infantum 

chagasi. Fonte: adaptado por Harris et al. (1998).   

 

A PCR-RFLP (do inglês Polymerase Chain Reaction - Restriction Fragment Length 

Polymorfism) é outra técnica de interesse clínico e epidemiológico que permite a identificação 

específica de Leishmania spp. Essa metodologia é baseada na amplificação de genes 

específicos do parasito por PCR, seguido da digestão do produto do DNA parasitário por 

enzimas de restrição. A análise das diversas bandas de DNA visualizadas nos géis de 

eletroforese são resultados da clivagem da dupla fita pelas endonucleases, o que permite a 

diferenciação de espécies de Leishmania, possibilitando inclusive a detecção de 

polimorfismos nas sequências nucleotídicas e infecção mista nos isolados de interesse 

(PACHECO; CARVALHO-COSTA, 2014). Como aplicações práticas dessa técnica, alguns 

estudos têm demonstrado que o loco gênico que codifica a proteína hsp70 é bastante 

polimórfico em Leishmania e é capaz de gerar padrões de bandas espécie-específicos 

discriminando as espécies de importância médica (DA GRAÇA et al., 2012; GARCIA et al., 

2004; MONTALVO et al., 2010).   

Embora a análise por biologia molecular ainda seja pouco utilizada na rotina de 

diagnóstico e mais difundida para fins de pesquisa, é provável que a longo prazo seja um 

método tradicional utilizado nos programas de controle em áreas endêmicas visando a 

identificação das espécies de Leishmania circulantes, indicar as espécies de vetores suspeitos 

e compreender o ciclo de transmissão da doença em diferentes áreas geográficas.  

 

1.7 LTA no Brasil, Acre e Assis Brasil e Tríplice Fronteira 

 

Segundo o Sistema de Informações de Agravos de Notificações (SINAN, 2014) uma 

média anual de aproximadamente 24.230 casos novos de LTA tem sido registrada nos últimos 

anos no Brasil. Ao analisar a evolução da LTA no país, observa-se uma diminuição do 
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coeficiente de detecção com registro de 1,7 por 10.000 habitantes em 2001 atingindo um valor 

de 1,2/ 10.000 habitantes em 2010. A epidemiologia das leishmanioses é complexa, pois seu 

risco de transmissão envolve múltiplos fatores que varia desde condições ambientais, de 

saúde, desenvolvimento socioeconômico e de políticas públicas de controle da doença 

(MARZOCHI et al., 2014). Teles et al. (2013a) sugerem que a diminuição dos casos de LTA 

no Brasil está associada a melhoria socioeconômica da população (aumento de emprego 

formal) e maior controle de desmatamento ao longo dos últimos 15 anos. No entanto, 

observa-se uma expansão geográfica da doença com notificação em todos os estados 

brasileiros e a coexistência de um duplo perfil epidemiológico da doença em algumas regiões, 

que inicialmente era limitado às zonas florestais e agora passou a ocorrer também em zonas 

rurais desmatadas e periurbanas (CORTE et al., 1996; GUERRA et al., 2006; MIRANDA et 

al., 2011; SILVA; MUNIZ, 2009).  

O Acre, considerada a unidade da federação com maiores índices de LTA nos últimos 

anos, está dividido geograficamente em duas mesorregiões (Vale do Juruá e Vale do Acre) e 

cinco microrregiões (Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira, Rio Branco e Brasiléia) 

(Figura 7). O Vale do Juruá, com 206.084 habitantes no ano de 2010, é formado pelas 

microrregiões de Cruzeiro do Sul e de Tarauacá. As microrregiões de Sena Madureira, Rio 

Branco e Brasiléia formam o Vale do Acre, o qual possuía 527.475 habitantes no ano de 2010 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 2014). 

Analisando os dados de LTA referentes às cinco microrregiões do Acre (Cruzeiro do Sul, 

Tarauacá, Sena Madureira, Rio Branco e Brasiléia) verificou-se que a microrregião de 

Brasiléia e Sena Madureira constituem uma endemia de maior relevância epidemiológica no 

estado do Acre nos últimos anos (SILVA et al., 1999; SILVA; MUNIZ, 2009), concentrando 

as duas juntas 43,6% e 44,2% dos casos de LTA em 2011 e 2012 respectivamente (Figura 8) 

(SINAN, 2014). 
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Figura 6 – Mapa geográfico indicando os municípios do estado do Acre e cinco        

microrregiões. 

 

Elaborado por Tony Katsuragawa. 

 

Figura 7 – Distribuição do coeficiente de detecção de Leishmaniose Tegumentar 

Americana no município de Assis Brasil e nas cinco microrregiões do 

estado do Acre, entre 2003 a 2010.  

 

Fonte: SINAN (2014). 
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A transmissão da LTA no estado ao longo dos anos foi associada às zonas florestais, 

acometendo de forma típica homens adultos expostos a regiões de mata. No entanto, nos 

últimos anos tem apresentado mudanças em relação ao seu comportamento epidemiológico, 

com aumento de registros de casos da doença em mulheres e crianças na região de Rio 

Branco. Essa mudança pode ser atribuída à expansão de fronteiras agrícolas, atividades de 

exploração de produtos florestais (frutas, borracha e madeira), surgimento de áreas de 

garimpos, desmatamento progressivo e formação de novos núcleos urbanos em ambientes 

favoráveis à transmissão da doença (SILVA; MUNIZ, 2009; TOJAL DA SILVA et al., 2006). 

Um estudo do censo demográfico IBGE sobre os deslocamentos populacionais no Brasil, 

entre 2000 e 2010, revela que ocorreu um crescimento da população em toda a região Norte. 

Esse cenário se torna importante para a saúde pública quando se observa o crescimento 

demográfico acreano significativo de 2,8% ao ano, sendo que em menos de 70 anos a 

população aumentou de 79.768 para 733.559 habitantes (IBGE, 2014). Esses movimentos 

migratórios favorecem alterações ambientais tanto nas áreas suburbanas e áreas de florestas 

residuais, e podem desempenhar um papel importante na manutenção e disseminação da LTA 

principalmente quando se trata de regiões com processo histórico dessa endemia (DESJEUX, 

2004).  

O caráter endêmico e elevada incidência da LTA no estado do Acre contrasta com a 

carência de informações sobre a endemia e sua epidemiologia. Foram publicados até o 

momento cinco estudos entomológicos descrevendo a fauna de flebotomíneos envolvendo os 

municípios de Cruzeiro do Sul, Feijó, Bujari, Xapuri, Rio Branco e Acrelândia (ARAÚJO-

PEREIRA et al., 2014; ARIAS; FREITAS, 1982; AZEVEDO et al., 2008; MARTINS; 

SILVA, 1964; SILVA-NUNES et al., 2008); três estudos sobre a descrição do perfil 

epidemiológico de LTA baseados nos dados notificados pelo Ministério da Saúde do estado 

(OLIART-GUZMÁN et al., 2013; SILVA et al., 1999; SILVA; MUNIZ, 2009) e somente um 

estudo epidemiológico de caracterização de espécies de Leishmania em biópsias humanas 

utilizando técnicas moleculares foi descrito em Rio Branco (TOJAL DA SILVA et al., 2006). 

No contexto do estado, o município de Assis Brasil de “Integração Fronteiriça com 

Peru e Bolívia”, localizado na microrregião de Brasiléia, é uma das importantes zonas 

endêmicas com altíssimos índices de LTA. No período de 2003 a 2010 foi assinalada uma 

prevalência média da doença de 108,8 casos/ 10.000 habitantes (Figura 8) (SINAN, 2014). 

No período de 2007 a 2012, 331 casos humanos foram registrados pelas autoridades de Saúde, 

sendo 71 casos da forma mucosa (Figura 9). Análises parciais da distribuição espacial dos 

casos notificados (213) pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica do município foram 
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realizadas pelo nosso grupo de pesquisa considerando o indicador de densidade de casos, no 

período de 2010 a 2013, mostrando que existem três focos de LTA de importância 

epidemiológica (Figura 10 e Figura 11). Verifica-se que aproximadamente 54% desses casos 

estão distribuídos nos Seringais Icuriã, Paraguaçú, São Francisco e Guanabara caracterizados 

por áreas florestais com ocupação humana que apresentam características propícias para a 

transmissão da doença.  

 

Figura 8 – Distribuição anual dos casos de Leishmaniose Tegumentar Americana em 

Assis Brasil, AC, entre o período de 2007 a 2012.  

 

 

Fonte: SINAN (2014). 
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Figura 9 – Mapa dos locais com registro de infecção de Leishmaniose Tegumentar 

Americana (LTA) pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica 

municipal de Assis Brasil. 

 

Coordenadas geográficas foram obtidas de um ponto centróide da localidade. 

 

Figura 10 – Estimador de intensidade Kernel com base na notificação de casos de 

LTA em Assis Brasil no período de 2010 a 2013. 

 

 

Fonte: Sistema de Vigilância Epidemiológica de Assis Brasil (2014).  
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A localização geográfica da cidade requer uma prática de vigilância 

epidemiológica mais cuidadosa. Assis Brasil está localizada junto à margem esquerda do 

rio Acre, o qual banha também os municípios de Brasiléia, Xapuri e Rio Branco. O rio 

estabelece a fronteira entre Brasil, Peru (Iñapari), Bolívia (Bolpebra). Os três países são 

responsáveis por 90% dos casos de leishmaniose mucosa no mundo, enquanto que Irã, 

Afeganistão, Síria, Arábia Saudita, Brasil e Peru são responsáveis por 90% dos casos de 

leishmaniose cutânea (WHO, 2014). Cesário, Cesário e Andrade-Morraye (2011) explica 

que a tríplice fronteira (Brasil-Peru-Bolívia) merece atenção no monitoramento eco-

epidemiológico de leishmaniose pelo intenso fluxo migratório, principalmente nos últimos 

anos após a construção da Rodovia do Pacífico; e também por abranger países vizinhos 

que apresentam alta incidência de LTA como Madre de Dios/ Peru (Figura 12) com 

registros de 38 casos/ 10.000 habitantes no período de 2000 a 2012 (PERU, 2012) e 

Pando/ Bolívia com registros de 67,4 casos/ 10.000 habitantes no ano de 2008 (Figura 13) 

(REYES; HERBAS, 2012). 

Dados epidemiológicos do Peru mostram que as espécies de Leishmania 

circulantes são: Le. (V.) braziliensis, Le. (V.) peruviana (Velez, 1913), Le. (V.) 

guyanensis, Le. (V.) lainsoni e Le. (Le.) amazonensis (Figura 14) (LUCAS et al., 1998). 

Na Bolívia, com exceção da Le. (V.) peruviana, todas essas espécies já foram encontradas 

(GARCIA et al., 2009). Sendo os principais vetores no Peru Lu. peruensis (Shannon, 

1929), Lu. verrucarum (Townsend, 1913) e Lu. ayacuchensis Cáceres & Galati, 1988 

(PERU, 2012). Enquanto que na Bolívia são descritos como prováveis vetores de 

Leishmania: Lu. carrerai carrerai (Barretto 1946), Lu. llanosmartinsi (Fraiha, Ward, 

1980), Lu. yucumensis (Le Pont, Caillard, Tibayrenc, Desjeux, 1986), Lu. nuneztovari 

anglesi (Le pont & Desjeux, 1984), Lu. shawi Fraiha,Ward. & Ready, 1973, Lu. ayrozai 

(Barretto & Coutinho, 1940), Lu. flaviscutellata, Lu. neivai e Lu. longipalpis (GARCIA et 

al., 2009).  

Os dados evidenciados nas Figuras 12 e 13 destacam a elevada incidência de LTA 

na região de fronteira de Assis Brasil (Madre de Dios/ Peru e Departamento de Pando/ 

Bolívia) e mostram a importância do município na epidemiologia da LTA no Brasil.  
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Figura 11 – Incidência de Leishmaniose cutânea e mucosa no Peru em 2012. 

 

 

Fonte: Shender et al. (2014). 
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Figura 12 – Incidência de LTA na Bolívia no período de 2006.

 
A) Apresentação dos departamentos da Bolívia. B) Estratificação dos municípios de acordo 

com a incidência. Fonte: Garcia et al. (2009). 

 

Figura 13 – Distribuição geográfica das espécies de Leishmania do Peru. 

 
Fonte: Lucas et al. (1998). 
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1.8 Controle e Prevenção da LTA 

 

Conhecer os fatores epidemiológicos em áreas onde há focos ativos de LTA em nosso 

país é de fundamental importância para o estabelecimento de medidas eficazes de controle da 

doença. Marzochi e Marzochi (1994) explicam que a seleção de estratégias adequadas para 

cada região geográfica, depende da análise epidemiológica descritiva considerando os 

seguintes dados: 

a) origem dos casos humanos, incluindo a forma clínica da doença e do gênero, idade 

e as viagens de pacientes; 

b) estudos epidemiológicos para conhecimento da dinâmica de transmissão 

(transmissão domiciliar/ peridomiciliar e extradomiciliar) para isso deve-se incluir 

os estudos entomológicos para definir os principais vetores associados à 

transmissão (dispersão, antropofilia, zoofilia e o grau de infecção natural); além 

dos estudos de reservatórios envolvidos (animais domésticos e não domésticos); 

c) estudos sobre a caracterização das espécies de agente etiológico circulantes no 

foco de transmissão que podem melhorar a complementação diagnóstica e 

prognóstica, pois algumas cepas induzem alterações cutâneas não complicadas, 

enquanto outras são capazes de induzir lesões evolutivas, disseminando-se por 

todo o corpo ou comprometer secundariamente a região nasofaríngea; 

d) estudos sobre a avaliação de fatores socioeconômicos e ambientais que favorecem 

a presença, adaptação ou aumento dos potenciais vetores de flebotomíneos, 

incluindo áreas urbanas, periurbanas, rurais e florestais, a fim de investigar as 

possibilidades de situações de risco e monitoramento. 

Independente dos padrões epidemiológicos de transmissão de leishmaniose, são 

consideradas medidas básicas: a vigilância clínica, laboratorial e notificação dos casos, 

tratamento dos pacientes e monitoramento entomológico principalmente em casos de suspeita 

de transmissão no ambiente domiciliar (BRASIL, 2010). No entanto, algumas medidas de 

controle diferenciais podem ser introduzidas quando se conhece o perfil da área de 

transmissão. A esse exemplo, nas áreas de transmissão silvestre, onde o combate aos insetos e 

reservatórios silvestres é inviável, são recomendáveis cuidados individuais como o uso de 

repelentes e proteção por roupas, construção de moradias distantes, mais de 400 metros dos 

limites florestais, além do controle dos vetores nas casas por meio do uso de inseticidas, 
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mosquiteiros e telagem de portas e janelas. Em áreas de transmissão rural também é indicado 

construção de depósitos agrícolas e abrigos de animais domésticos longe dos domicílios; o 

combate aos roedores sinantrópicos nesses depósitos e manutenção de limpeza em torno do 

domicílio. Enquanto que em áreas de transmissão periurbana está indicada o 

georreferenciamento das áreas de ocorrência de casos suspeitos, identificação de animais 

domésticos infectados e eutanásia dos mesmos, vacinação e uso de coleiras inseticidas 

caninas, controle dos vetores com inseticidas nos domicílios e abrigos de animais, vigilância 

entomológica de áreas públicas (parques, praças e terrenos arborizados) e a triagem 

diagnóstica de leishmaniose em doadores de sangue e órgãos de áreas endêmicas 

(MARZOCHI; MARZOCHI, 1994; MARZOCHI et al., 2014).  

Dessa maneira, para que medidas mais eficazes de prevenção e controle das 

leishmanioses sejam bem desenvolvidas, devem ser enfatizadas as ações de equipes 

multiprofissionais e multi-institucionais que visem acompanhamentos de longo prazo 

instituindo ações de interesse sanitário, educação continuada em saúde, vigilância ambiental e 

epidemiológica. Levando-se em consideração os aspectos políticos de planejamento urbano e 

crescimento populacional, principalmente nas periferias das cidades (MARZOCHI et al., 

2014). Nesse contexto, o Acre passa por um crescimento populacional nos últimos anos e esse 

cenário pode desempenhar um papel importante na disseminação da LTA e mudanças no 

comportamento epidemiológico da doença na região.  

Assis Brasil figura entre os principais focos amazônicos de LTA. No entanto, existem 

lacunas de informações sobre os aspectos epidemiológicos, clínicos, vetoriais e espécies de 

Leishmania spp. circulantes nessa e entre as várias microrregiões do estado, o que dificulta a 

adoção de medidas eficazes de controle da endemia na região.  O controle desta endemia 

no município de Assis Brasil faz-se a partir da busca ativa e passiva de casos suspeitos de 

LTA, que são confirmados na maioria das vezes através de história clínica, diagnóstico por 

Intradermorreação de Montenegro e exame parasitológico direto (OLIART-GUZMÁN et al., 

2013).  

O panorama com elevada prevalência de LTA no município aliado a escassez de 

recursos para controle e atenção às comunidades afetadas, torna imperativa a necessidade de 

estudos que compõem a cadeia epidemiológica dessa doença no município. O trabalho 

relaciona, pela primeira vez, vetores e agentes etiológicos presentes nos hospedeiros desta 

região de fronteira do Acre.  

Dessa maneira, os dados desse estudo podem contribuir para uma melhor 

compreensão da transmissão da LTA na região, com clareza sobre a distribuição geográfica 
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dos potenciais vetores e patógeno. Além disso, propõem tendências do perfil epidemiológico 

da doença, e traz informações consistentes capazes de auxiliar estudos futuros e o 

aperfeiçoamento das medidas de controle desta endemia na área de estudo.   
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6 CONCLUSÕES 

 

Esse trabalho registra um maior número de espécies no estado do Acre, e possívelmente a 

diversidade ainda seja maior devido ao grande número de novos registros encontrados e a 

possibilidade de novas espécies como descrita nesse trabalho.  

O encontro de Lu. davisi, importante vetor de LTA, como a segunda espécie mais 

abundante e vários pools positivos para o complexo Le. braziliensis, sugere que essa espécie é 

uma das principais vetoras de leishmaniose no município. Enquanto os resultados de infecção 

natural da espécie Lu. auraensis por  diferentes espécies de Leishmania, somado a abundância 

de espécimes capturados, ampliam os dados sobre vetores suspeitos na região Norte e sugere 

novos estudos para a comprovação vetorial dessa espécie no ciclo de LTA.  

Os dados referentes à abundância e infecção natural dos flebotomíneos estão de acordo 

com os estudos entomológicos realizados em Madre de Dios e sugerem que a transmissão do 

ciclo no município de fronteira é similar ao ciclo de transmissão reportado no Peru.  

O perfil epidemiológico dos indivíduos acometidos por LTA nesse estudo ficou assim 

caracterizado: forma clínica cutânea, predomínio do sexo masculino, residentes na zona rural 

e maior incidência das espécies de Le. (V.) braziliensis (71,4%). Esse dado indica que 

provavelmente a transmissão ocorra em ambiente rural/ florestal com caráter ocupacional. A 

ocorrência de Le. (V.) shawi, Le. (V.) guyanensis e Le. (Le.) amazonensis nos isolados de 

pacientes fornece evidências da heterogeneidade de ciclos de transmissão, evidenciando o 

papel dos outros vetores de flebotomíneos descritos nesse estudo na transmissão de LTA.  

Assis Brasil se mantém com altos índices de agravo da doença e apresenta características 

de endemia da LTA. A notificação de casos da doença em localidades rurais que margeiam o 

centro urbano e o registro de 24% da amostragem de casos humanos de LTA residentes na 

zona urbana revela uma preocupação e recomendação de investigações de vigilância 

epidemiológicas no ambiente periurbano do município. 
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