
Nathália Cristina Lima Pereira1; Érika Monteiro Michalsky 1; Josiane Valadão Lopes Marques1; Rosana Silva Lana1; Fabiana de Oliveira Lara e Silva1; Consuelo Latorre Fortes Dias2; 
Virginia Aguiar Sorice Lanzetta3; Jarbas Melo3; Daniely Marques Pereira1; Adão Junior Viana de Paula1; Edelberto Santos Dias1

1 Instituto René Rachou/ FIOCRUZ, Belo Horizonte, MG; 2 Fundação Ezequiel Dias ( FUNED), Belo Horizonte, MG; 3 Setor de Vigilância Epidemiológica, Itaúna, MG

OBJETIVOS
Objetivo Geral:
❖ Estudar os aspectos entomológicos relacionados a epidemiologia das
leishmanioses do município de Itaúna, Minas Gerais.
Objetivos Específicos:
❖Determinar a fauna de flebotomíneos das áreas selecionadas
❖ Estudar a infecção natural por Leishmania por métodos moleculares
❖ Caracterizar a espécie de Leishmania circulante nos flebotomíneos
capturados
❖ Estabelecer o número mensal das espécies de flebotomíneos e
correlacioná-los com as variáveis bioclimáticas (temperatura, umidade
relativa do ar, velocidade de vento e pluviosidade)
❖ Calcular o índice de sinantropia capturadas nas distintas áreas ecológicas

As leishmanioses encontram-se em frança expansão geográfica, devido
principalmente a fatores que contribuem para o processo de urbanização,
como invasão de focos zoonóticos, adaptação de hospedeiros e vetores,
suscetibilidade do homem à infecção, associados às mudanças ambientais.
Análises epidemiológicas realizadas nas últimas décadas demonstraram
modificações no perfil de transmissão da doença, antes considerada uma
zoonose de animais silvestres e atualmente presente em zonas rurais
desmatadas, regiões periurbanas e urbanas. A maioria dos estudos é
realizada em regiões endêmicas não considerando as áreas de transmissão
recente, correspondentes a baixo e médio risco. Na última década, foram
registrados 14 casos de leishmaniose visceral (LV) no município de Itaúna, o
que o classifica como área recente de transmissão de LV. A proximidade de
Itaúna com municípios endêmicos associada às condições favoráveis do
ambiente, representam importantes fatores tanto para a manutenção
quanto para a expansão da doença.

INTRODUÇÃO

Durante o período de estudo foram capturados 1.306 exemplares de flebotomíneos,
distribuídos em 11 espécies. Destaca-se o encontro de Lutzomyia longipalpis (87,1%) e
Nyssomyia whitmani (1,5%), principais vetores de leishmaniose visceral e leishmaniose
tegumentar, respectivamente. Dos 1306 espécimens capturados, 1165 exemplares
(89,2%) foram encontrados na área urbana, 112 (8,6%) na área rural e 28 (2,2%) na
área de mata.

RESULTADOS PRELIMINARES

ASPECTOS ECOLÓGICOS DA FAUNA FLEBOTOMÍNICA EM ÁREA DE TRANSMISSÃO DE LEISHMANIOSES NO 
MUNICÍPIO DE ITAÚNA, MINAS GERAIS.

MATERIAIS E MÉTODOS
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Área de estudo: Itaúna

Escolha dos pontos nas distintas áreas ecológicas

Capturas entomológicas (Armadilhas luminosas do tipo HP)

Preparo, montagem (♂) /dissecção (♀) e identificação das espécies 
capturadas

Estudo da infecção natural por Leishmania (Nested PCR)

Dados bioclimáticos e influência dos fatores climáticos na densidade  
populacional de flebotomíneos

Cálculo do índice de sinantropia:
IS = 2a+b-2c

2
a= % de determinada espécie capturada em área urbana; b= % da 
mesma espécie capturada em área rural; c= % da mesma espécie 
capturada em área de mata.

Figura 2: Pontos de capturas: Área urbana (a),  rural (b) e área de mata (c)

Figura 1: Localização geográfica de Itaúna-MG e pontos de capturas entomológicas nas distintas áreas
ecológicas (urbano, rural e mata).
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CONCLUSÕES PRELIMINARES
Os resultados parciais demonstram que, das três áreas estudadas, a área urbana foi
a que apresentou uma maior abundância de exemplares capturados e a área de
mata a menor proporção desses insetos. Podemos observar que a espécie Lutzomyia
longipalpis, vetora da leishmaniose visceral, apresentou alto índice de sinantropia
demonstrando e confirmando sua adaptabilidade em ambientes urbanizados.

* Não identificadas: exemplares que não foram identificados

ao nível de espécie devido a perda de estruturas taxonômicas.

Tabela 1: Espécies capturadas nas distintas áreas ecológicas do município 
de Itaúna, utilizando armadilhas luminosas HP, no período de junho de 
2017 a maio de 2018. 

Gráfico 1: Porcentagem de exemplares capturados nas distintas 
áreas ecológicas do município de Itaúna, utilizando armadilhas 
luminosas HP,  no período de junho de 2017 a maio de 2018.

Tabela 2: Frequência absoluta e relativa de cada espécie capturada nas distintas áreas ecológicas e seus respectivos
índices de sinantropia, durante o período de junho de 2017 a maio de 2018, no município de Itaúna, MG.
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