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RESUMO  

 

Leishmaniose Visceral (LV), zoonose causada pelo protozoário da espécie 

Leishmania infantum, possui como principal vetor os flebótomos da espécie Lutzomyia 

longipalpis, tendo como principal reservatório, em ambiente urbano e periurbano, o 

cão. Esses vetores invertebrados são amplamente distribuídos em todo o mundo e 

sua abundância e diversidade dependem de vários fatores bióticos e físicos. Com 

base na importância epidemiológica das leishmanioses, este estudo objetivou realizar 

a caracterização da distribuição espacial de flebotomíneos e caracterização molecular 

de L. infantum em canino no município de Garanhuns, Pernambuco, Brasil, nova área 

de ocorrência de LV. Um cão suspeito de LV foi investigado, bem como a presença 

de flebotomíneos, de outubro de 2018 a setembro de 2019, usando armadilhas 

luminosas do tipo CDC, em seis diferentes pontos de coleta. O cão obteve resultado 

positivo para L. infantum segundo teste imunocromatográfico, parasitológico e 

molecular,  e foram coletados 138  espécimes de flebotomíneos durante todo o 

período do estudo, dos quais 100% (138/138) foram identificados como Lutzomyia 

evandroi. Esta foi a primeira confirmação de um caso autóctone de Leishmaniose 

Visceral Canina (LVC), bem como o primeiro registro científico da presença de 

flebotomíneo no município de Garanhuns. Os dados aqui expostos são essenciais 

para preencher a lacuna existente na epidemiologia da leishmaniose em uma nova 

área de ocorrência, caracterizada pela  elevada altitude. O possível envolvimento de 

Lu. evandroi, na transmissão do agente etiológico da leishmaniose, deve ser 

esclarecido em futuros estudos, umas vez que a área possui casos de LVC e LV na 

ausência dos seus principais e conhecidos vetores.   

 

Palavras-chave: Lutzomyia, Inseto vetor, Leishmaniose visceral, Cão  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Visceral Leishmaniasis (VL) is a zoonosis caused by the protozoan of the species 

Leishmania infantum, the main vector being Lutzomyia longipalpis sandflies, having 

the main reservoir, in urban and periurban environment, the dog. These invertebrate 

vectors are widely distributed throughout the world and their abundance and diversity 

is dependent of several biotic and physical factors. Based on the epidemiological 

importance of leishmaniasis, the aim of this study was to perform characterization the 

of spatial distribution of sandflies and molecular characterization L. infantum in canine 

in the municipality Garanhuns, Pernambuco, Brazil, new VL occurrence area. A dog 

suspected of VL was investigated as well as the presence of sandflies, from October 

2018 to September 2019, using CDC light traps at six different collection points. The 

dog scored positive for Leishmania infantum according to immunochromatographic, 

parasitological and molecular test tests, and 138 specimens of sandflies were collected 

during the whole study period, of which 100% (138/138) were Lutzomyia evandroi. This 

was the first confirmation of an autochthonous case of Canine Visceral Leishmaniasis 

(CVL), as well as the first scientific record of the presence of sand flies in the 

municipality of Garanhuns. Data herein exposed are pivotal to filling the gap existent 

on the epidemiology of leishmaniasis in a new area of occurrence characterized by 

high altitude. The possible involvement of Lu. evandroi, in the transmission of the 

etiological agent of leishmaniasis, should be clarified in future studies, since the area 

has cases of CVL and VL in the absence of its main and known vectors. 

 

Keywords: Lutzomyia, Insect vector, Visceral Leishmaniasis, Dog  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diversas enfermidades de importância para Saúde Única possuem artrópodes 

hematófagos como elementos indispensáveis para propagação dos respectivos 

agentes etiológicos, sendo a Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) e 

Leishmaniose Visceral (LV) exemplos delas (BOWMAN, 2006; DANTAS-TORRES e 

BRANDÃO-FILHO, 2006). Estas enfermidades possuem como agente etiológico 

protozoários pertencentes ao gênero Leishmania (LAINSON e RANGEL, 2005), onde 

o microrganismo é transmitido por meio de vetores, flebotomíneos, com vários 

hospedeiros vertebrados, inclusive o homem, participando do seu ciclo (BRASIL, 

2014; BRASIL 2017).    

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) cerca de 350 milhões de 

pessoas estão expostas ao risco de infecção, com registro aproximado de dois 

milhões de novos casos ao ano das diferentes formas clínicas (WHO, 2013). Por ser 

considerado um crescente problema de Saúde Única, as leishmanioses foram 

incluídas pela OMS na lista de doenças prioritárias (COSTA, 2005).   

 As Leishmanioses são amplamente difundidas em todo território brasileiro, 

(LAINSON e RANGEL, 2005), onde no período de 2014 a 2017 foram mais de 74 mil 

casos de LTA e mais de 15 mil casos de LV confirmados (SINAN, 2017).  

Em Pernambuco ocorreu uma expansão considerável de casos de Leishmanioses 

desde a década de 90, onde apesar de o sertão do estado ser historicamente uma 

área endêmica, o aumento da prevalência se deu principalmente no agreste 

pernambucano (DANTAS-TORRES, 2006; DANTAS-TORRES e BRANDÃO-FILHO, 

2006).  

Devido a alterações ambientais impulsionadas pelas ocupações desordenadas do 

meio urbano e avanço das áreas rurais em direção a áreas de mata houve uma 

aproximação do homem e animais domésticos com os flebotomíneos, antes 

encontrados somente em ambientes silvestres (DANTAS-TORRES, 2006; DANTAS-

TORRES e BRANDÃO-FILHO, 2006).    

Os flebotomíneos estão envolvidos na transmissão de Leishmania spp., estando 

associados a mamíferos reservatórios, proporcionando a ocorrência de diversificados 

perfis e ciclos de transmissão do agente patogênico (ANDRADE, 2010).  Por este 

motivo, este grupo de insetos possui enorme relevância na Saúde Única, pois está 
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envolvido na transmissão dos agentes causadores da LTA e LV, as quais estão entre 

as doenças tropicais de maior importância (DANTAS-TORRES et al., 2012; MAROLI 

et al., 2013). 

Em 1786 na Itália, segundo levantamentos históricos acerca dos flebotomíneos, 

houve a primeira descrição deste inseto, quando SCOPOLI citou a espécie Bibio 

papatasi, espécie esta que sofreu modificação na sua nomenclatura, passando a ser 

denominada Phlebotomus papatasi (DEDET et al., 2003), tornando-se uma espécie 

de grande interesse para as ciências da saúde (COLACICCO-MAYHUGH et al., 

2010).   

Pertencentes à Família Psychodidae, estão presentes em diversas regiões 

zoogeográficas, sendo encontrados nas mais diversas condições climáticas, de 

altitude e em ambientes silvestres, rurais e até urbanos, sendo representados por 

inúmeras espécies, as quais são mais abundantes nas regiões tropicais e subtropicais 

(MAROLI et al., 2013; NEVES et al., 2005).  

As principais espécies envolvidas no processo de transmissão de LTA no Brasil 

são Lutzomyia cruzi, Lu. whitmani, Lu. intermedia, Lu. umbratilis, Lu. wellcomei, Lu. 

flaviscutellata e Lu. migonei, e da LV é Lu. longipalpis (BRASIL, 2017). Estes vetores 

são essenciais no ciclo epidemiológico das leishmanioses, sendo primordial a sua 

participação na propagação e manutenção do agente nos diversos ecótopos 

(ANDRADE, 2010).  

Apesar de conhecida a casuística das leishmanioses no Agreste Meridional de 

Pernambuco (SINAN, 2017), poucas são as pesquisas focando o vetor nesta região. 

No município de Garanhuns, estudos prévios detectaram uma soropositividade, para 

LV em cães, de 16%  (SANTOS et al., 2010) e 2,4% (LINS et al., 2018), casos 

humanos começaram a surgir (SINAN, 2017), logo o município reúne condições 

potenciais para a incidência das leishmanioses, uma vez que possui animais 

soropositivos, condições edafoclimáticas e socioeconômicas que possibilitam a 

ocorrência do vetor, além de estar localizado na Macrorregião Agreste, endêmica para 

as enfermidades, na qual tem sido observada a presença de flebotomíneos (AGRA et 

al., 2016; LEITE, 2016). Desta forma, este estudo objetivou realizar a caracterização 

da distribuição espacial de flebotomíneos e caracterização molecular de L. infantum 

em canino no município de Garanhuns, Pernambuco, Brasil, nova área de ocorrência 

de LV.    
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1.  Taxonomia de flebotomíneos  

 

Os flebotomíneos, dípteros de pequeno porte, que de acordo com estudos 

evolutivos, surgiram no período Cretáceo Inferior, possuem uma classificação 

taxonômica que foi bastante discutida, sendo inicialmente feitas por Theodor (1948) e 

Lewis et al. (1977), os quais relataram três gêneros para o Novo Mundo e dois gêneros 

para o Velho Mundo. 

As chaves de identificação, utilizadas em estudos internacionais, sobre taxonomia 

da fauna flebotomínica são baseadas na proposta por Young e Duncan (1994) e, a 

mais atual publicada por Shimabukuro et al (2017).  

Somadas as contribuições de diversos estudos, atualmente considera-se a 

seguinte classificação taxonômica:  

 

Quadro 1- Classificação taxonômica dos flebotomíneos 

Reino: Animalia Linnaeus, 1758 

Filo: Arthropoda Von Siebold, 1848 

Classe: Insecta Linnaeus, 1758 

Subclasse: Pterygota Lang, 1888 

Ordem: Diptera Linnaeus, 1758 

Sub-ordem: Nematocera 

Família: Psychodidae 

Sub-família: Phlebotominae Rondani,1840 

Fonte: Forattini (1973); Young e Duncan (1994); Galati (2003); Shimabukuro e 

Galati (2011); Shimabukuro et al (2017).  

 

A subfamília Phlebotominae possui uma sistemática embasada segundo critérios 

práticos, entretanto conservadores, que agrupam os flebotomíneos em seis gêneros, 

sendo um grupo característico do Velho Mundo e outro do Novo Mundo (GALATI, 

2003).   

De acordo com classificação elaborada por Lewis et al. (1977) e revisada por 

Young e Duncan (1994),  são admitidos seis gêneros: Phlebotomus Rondani, 1840 
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(Velho Mundo); Sergentomyia França, 1924 (Velho Mundo); Chinius Leng, 1987, esse 

gênero é utilizado somente na China por alguns pesquisadores (Velho Mundo); 

Brumptomyia França e Parrot, 1921 (Novo Mundo), Lutzomyia França, 1924 (Novo 

Mundo) e Warileya Hertig, 1948 (Novo Mundo).  

Em relação aos gêneros encontrados no Novo Mundo, existe uma classificação 

mais atualizada, que amplia aquela elaborada por Young e Duncan (1994), que inclui 

os gêneros (Lutzomyia, Brumptomyia e Warileya), com 15 subgêneros e 11 espécies 

(MAROLI et al., 2013), proposta por Galati (2003), incluindo 464 espécies neotropicais 

inseridos em 23 gêneros, 20 subgêneros (WHO, 2010). 

No Novo Mundo, o gênero Lutzomyia é o maior em número de espécies como em 

distribuição geográfica. Nas Américas, desde os Estados Unidos até o Norte da 

Argentina, são conhecidas aproximadamente 530 espécies de flebotomíneos, onde 

mais de 80% pertencem ao gênero Lutzomyia (SHIMABUKURO et al., 2017; YOUNG 

e DUNCAN, 1994).   

Segundo os vestígios fósseis, não há evidências de ocorrência simultânea de 

gêneros característicos do Velho Mundo e do Novo Mundo, para Lewis (1982), é 

possível que esta divergência tenha ocorrido há milhões de anos.  

 

2.2. Aspectos biológicos   

 

Devido à grande diversidade de espécies de flebótomos, é comum a existência de 

espécies crípticas, condição que torna difícil a distinção morfológica destas, devido a 

diferenças morfológicas minuciosas, assim a identificação é fundamentada num 

arranjo de características morfológicas, internas e externas, que permanecem 

conservados após o processo de clarificação (GALATI, 2003; YOUNG e DUNCAN, 

1994) 

Esses dípteros são popularmente conhecidos por asa branca, asa dura, tatuquira, 

biriqui, cangalha, cangalhinha, ligeirinho, péla-égua, arrupiado, mosquito-palha, 

bererê, escangalho, murutinga, pula-pula, frebóti, orelha-de-veado (BASANO e 

CAMARGO, 2004; BRASIL, 2014; REBELO et al., 1999). Há variação das 

denominações populares, para esses dípteros, também em países de língua inglesa, 

sendo conhecidos por: “sand flies” ou “sandflies”, enquanto que nos países latinos, de 



18 
 

língua espanhola, são conhecidos por “pringador”, “mosco blanco”, “papolotilla”, 

“titira”, “papalomoyo”, “queimador” (MARCONDES, 2011).      

Por serem holometábolos, os flebotomíneos possuem metamorfose completa, isso 

implica numa diferenciação morfológica, em cada fase de desenvolvimento de seu 

ciclo biológico (FORATTINI, 1973).  

 

2.2.1. Ovo  

 

Os ovos (Figura 1), medem de 0,07-0,15 mm de largura por 0,3-0,5 mm de 

comprimento, a depender da espécie. Possuem forma elipsoide ou ovoide, alongados, 

esbranquiçados e ligeiramente recurvados, apresentam uma escultura coriônica com 

cinco tipos diferentes. Os ovos, após a postura, são esbranquiçados e brilhantes, 

porém ficam escuros dentro de 2-3 horas (BRASIL, 2014; BRAZIL e BRAZIL, 2003; 

MAROLI et al., 2013; REY, 2010; SHERLOCK e SHERLOCK, 1959).   

 

 

Figura 1- Ovo de flebotomíneo. Fonte: Ferro (2015). 
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2.2.2. Larva 

 

Claras e pequenas, as larvas são vermiformes (Figura 2), possuindo mandíbulas 

robustas, onde as peças bucais são do tipo mastigador, cápsula cefálica escura, 

apresentando uma cabeça bem definida, recoberta por pequenos espinhos, e o 

restante do corpo, com três segmentos torácicos, que apresenta no tegumento uma 

série de cerdas cujo número e caracteres servem de elementos para identificação 

específica, e nove seguimentos abdominais iguais, com exceção dos dois últimos que 

são modificados e adaptados à função locomotora. Os segmentos abdominais são 

cobertos, em toda sua extensão, por cerdas, que de acordo com os estádios, que são 

quatro, e a espécie, podem variar. As larvas de primeiro estádio, no gênero Lutzomyia, 

o de maior importância, possuem um par de cerdas caudais, diferente dos demais 

estádios que apresentam dois pares (BRASIL, 2014; BRAZIL e BRAZIL, 2003; NEVES 

et al., 2005).  

 

 

Figura 2- Larva de flebotomíneo. Fonte: Ferro (2015). 
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2.2.3. Pupa 

 

Com aspecto cilíndrico e medindo cerca de 2 mm (Figura 3), a pupa é 

esbranquiçada, porém escurece de maneira progressiva ao se aproximar da 

emergência do adulto, sendo envolvida pela exúvia (MARCONDES, 2001).  As pupas 

apresentam 13 segmentos, sendo os 4 primeiros, mais ou menos fundidos, 

pertencentes ao cefalotórax e abdômen com nove segmentos individualizados 

(BRASIL, 2014; BRAZIL e BRAZIL, 2003; FERRO et al., 1997; NEVES et al., 2005).  

 

 

Figura 3- Pupa de flebotomíneo. Fonte: Ferro (2015). 

 

2.2.4. Adulto 

 

Os flebotomíneos adultos (Figura 4), possuem coloração clara e dimensões 

reduzidas, aproximadamente de 2 a 3 mm de comprimento, apresentam uma espessa 

cobertura pilosa, olhos grandes, com patas longas e delgadas, asas com forma de 

ponta de lança, densamente cobertas por cerdas, e são mantidas eretas e 

semiabertas, quando em pouso. Outra característica notável é a posição da cabeça 

sob o tórax, formando um ângulo de 90°, além de uma antena longa com 14 
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flagelômeros (BRASIL, 2014; BRAZIL e BRAZIL, 2003; MARCONDES, 2001; 

MARZOCHI, 1992; RANGEL e LAISON, 2003; WILLIAMS e DIAS, 2010).     

 

 

Figura 4- Lutzomyia evandroi adulto. Fonte: Arquivo pessoal 

 

A fase adulta é marcada por um dimorfismo sexual (Figura 5), onde, 

morfologicamente, há uma diferença na extremidade posterior do abdome das fêmeas 

e dos machos (BRAZIL e BRAZIL, 2003). 
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Figura 5- Dimorfismo sexual dos flebotomíneos. A – Flebotomíneo fêmea adulta (Lu. 

evandroi) e B – flebotomíneo macho adulto (Lutzomyia evandroi). Fonte: Arquivo 

pessoal. 

 

A probóscide é mais curta e atrofiada nos machos, diferente das fêmeas, que 

possuem o aparelho bucal mais longo e adaptado à necessidade de realizar o repasto 

sanguíneo.  De forma geral o comprimento da probóscide pode variar entre 1 e 3 mm 

(BRASIL, 2014; BRAZIL e BRAZIL, 2003).  

Outra característica distinta entre machos e fêmeas é a presença de uma estrutura 

na cabeça, na região mais ventral, que é caracterizada por um conjunto de estruturas 

quitinizadas, chamada de cibário, que apesar de ser associada ao hábito hematófago 

da fêmea, sendo ausente no macho, ainda não é totalmente compreendida a sua 

função (BRAZIL e BRAZIL, 2003).  

Um dos caracteres mais importantes e evidentes, que distinguem os sexos, são os 

últimos segmentos abdominais, que possuem morfologia totalmente distinta. Estes 

seguimentos são modificados para constituir a genitália do inseto: no macho está 

presente um conjunto bem desenvolvido e ornamentado de apêndices em forma de 

ganchos (Figura 6).   
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Figura 6- Flebotomíneo macho (Lu. evandroi). A - segmento posterior do abdome do 

macho (triângulo preto), B - genitália do macho (círculo preto).  Fonte: Arquivo pessoal. 

 

As fêmeas possuem o corpo mais robusto, porém os últimos seguimentos 

abdominais são mais discretos, menores e menos ornamentados, apresentam-se 

como estruturas telescopadas, as quais determinam uma aparência arredondada à 

genitália do inseto, a qual abriga a espermateca (estruturas em forma de saco utilizada 

para armazenamento de espermatozoides), característica para cada espécie, a qual 

também tem valor taxonômico (Figura 7) (BRASIL, 2014; BRAZIL e BRAZIL, 2003; 

NEVES et al., 2005).   
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Figura 7- Flebotomíneo fêmea (Lu. evandroi), A - segmento posterior do abdome da 

fêmea (triângulo), B – genitália da fêmea (retângulo preto), C – espermateca (círculo 

preto).  Fonte: Arquivo pessoal. 

 

2.2.5. Ciclo biológico  

 

O ciclo de vida dos flebotomíneos é composto por quatro fases, bem definidas, de 

desenvolvimento (Figura 8): ovo, larva (apresenta quatro estádios com significativas 

diferenças morfológicas e fisiológicas), pupa e adulto (FORATTINI, 1973). O 

desenvolvimento desde o estágio de ovo até o inseto adulto ocorre num período entre 

30 a 90 dias, a depender de condições ambientais tais como: umidade e temperatura 

(BRASIL, 2014). 
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Figura 8- Representação esquemática dos estágios do ciclo biológico dos 

flebotomíneos. Fonte: Fortes (2013). 

 

 Os estágios imaturos se desenvolvem em ambiente terrestre, uma vez que 

necessitam de locais com abundância de matéria orgânica, úmidos, com pouca 

incidência luminosa, para que seu desenvolvimento seja completo (BRAZIL e BRAZIL, 

2003; SANTOS et al., 1998).  

Saltitantes, curtos e baixos, os seus voos lhes conferem uma reduzida capacidade 

de dispersão, não superior a 200 metros, possuem hábitos noturnos e/ou 

crepusculares, embora algumas espécies se alimentem durante o dia, conforme já foi 

observado em Lu. umbratillis na região amazônica (LAINSON et al., 1994). Utilizam 

como abrigo tocas de animais, folhas caídas no solo, frestas de rochas, bases e copas 

de árvores, locais ricos em matéria orgânica, podendo invadir residências e abrigar-

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

O suprimento alimentar, em ambos os sexos, é baseado nos carboidratos que são 

adquiridos diretamente do néctar, da seiva de plantas, das frutas maduras e secreções 

de homópteros, ricas em açúcares. As fêmeas, além desse aporte nutricional, 
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necessitam se alimentar de sangue, alimento rico em proteínas e aminoácidos para a 

maturação de seus ovócitos (BARATA et al., 2005; REY, 1991).    

As fêmeas, em sua atividade hematófaga, liberam em sua saliva substâncias que, 

em conjunto, favorecem à obtenção de sangue e o parasitismo das Leishmanias sp. 

Essas substâncias afetam as respostas hemostáticas, imunológicas, assim como a 

resposta anti-inflamatória dos hospedeiros. Em termos gerais é sabido que a saliva 

desses vetores possui substância anticoagulante, antiplaquetária, vasodilatadora e 

anestésica (ANDRADE et al., 2005).   

A oviposição é realizada entre três a oito dias após o repasto (MARCONDES, 

2001), sendo caracterizada por ocorrer em grupos ou mesmo de forma isolada, onde 

os ovos ficam aderidos ao substrato em decorrência da ação de uma substância 

produzida pelas glândulas acessórias. A composição desta substância, que recobre 

todo o ovo, é basicamente de ácidos graxos, e sua função é permitir que haja uma 

impermeabilização, impedindo a penetração da água, assim como atuar como 

feromônio de oviposição (BRAZIL e BRAZIL, 2003; MAROLI et al., 2013; RANGEL e 

LAINSON, 2003; REY, 2010).     

Os ovos de algumas espécies apresentam a capacidade de se manterem em 

estado de quiescência por longos períodos. As evidências, sobre essa característica, 

foram observadas nos casos em que as condições de ambiência foram bastante 

desfavoráveis à eclosão (YOUNG e DUNCAN, 1994).       

A eclosão das larvas ocorre num tempo médio de sete a 17 dias após a postura, 

esse tempo dependerá das características químicas e quantidade do sangue ingerido 

pela fêmea, além das condições ambientais (sombreamento, umidade, disponibilidade 

de matéria orgânica) (BRASIL, 2014; BRAZIL e BRAZIL, 2003; MAROLI et al., 2013; 

REY, 2010; SHERLOCK e SHERLOCK, 1959). 

As larvas utilizam a matéria orgânica presente no criadouro, composta também 

pelas cascas dos ovos, e pelos corpos dos adultos mortos após a postura, como sua 

fonte alimentar. Seu desenvolvimento tem duração média de três semanas, ocorrendo 

em micro-habitats terrestres (BRAZIL e BRAZIL, 2003).   

A duração média da fase de pupa é de sete a doze dias, nesta fase há uma 

tendência para que a emergência dos machos ocorra mais precocemente (YOUNG e 

DUNCAN, 1994). As pupas são esbranquiçadas num momento inicial, sofre um 
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gradativo escurecimento à medida que se aproxima a emergência do adulto. 

Permanecendo imóvel, elas se fixam ao substrato por meio da exúvia das larvas, 

executam somente movimentos de extensão e flexão do corpo (BRASIL, 2014; 

BRAZIL e BRAZIL, 2003; FERRO et al., 1997; NEVES et al., 2005).  

Apesar de se conhecer as características do hábito alimentar das formas imaturas, 

através de estudos realizados com colônias mantidas em laboratório, quase nada se 

sabe quando esse aspecto ocorre em condições naturais nos criadouros de 

flebotomíneos, pois um dos entraves dessa análise in situ é a dificuldade de encontrar 

essas formas (MAIA-ELKHOURY et al., 2008).  Existe uma diversidade de ambientes 

nos quais encontram-se as formas imaturas, em ambientes silvestres (cavernas, 

formigueiros, tocas de roedores e raízes tubulares), ambientes domésticos (porões de 

casas, fendas no chão e paredes e construções abandonadas), ambientes 

peridomésticos (debaixo de pedras e aterros, tocas de animais, latrinas e lixo 

orgânico) (FELICIANGELI, 2004).      

Quando ocorre a emergência dos adultos, a partir das pupas, estes apresentam 

um comportamento pouco ativo. À medida que amadurecem, seu comportamento, 

crepuscular e noturno, ganha maior atividade, em contrapartida abrigam-se durante o 

dia em troncos de árvores, sob rochas, dentro de cavernas, lugares escuros e úmidos. 

Normalmente os abrigos não são os criadouros naturais, entretanto alguns podem ser 

utilizados para o desenvolvimento das formas imaturas (ALEXANDER, 2000; BARATA 

e APOLINÁRIO, 2012; BRAZIL e BRAZIL, 2003; NEVES et al., 2005).  

O dimorfismo sexual presente nos flebotomíneos adultos, implica também em 

diferenças comportamentais, sendo o hábito alimentar uma dessas divergências. A 

fêmea apresenta uma característica exclusiva, a hematofagia, isso lhe confere 

suprimentos nutricionais, fundamentais e adequados, para maturação e 

desenvolvimento de seus ovários e ovos (BRAZIL e BRAZIL, 2003; NEVES et al., 

2005).  O repasto sanguíneo pode ser bem eclético no que se refere à preferência de 

espécies envolvidas de vertebrados, podendo ser realizado por exemplo em: aves, 

cães, roedores, inclusive nos humanos (BRASIL 2014).  

As observações em laboratório ainda se mostram insuficientes para compreender 

os comportamentos e características dos flebotomíneos, onde, por exemplo, o número 

de gerações em ambiente natural e artificial são diferentes. As análises a campo 

indicam que flebótomos neotropicais produzem três, até quatro gerações por ano, já 
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os presentes em território norte-americano, devido estações bem definidas, 

apresentam uma única geração anual, pois em meses frios permanecem em diapausa 

(BRAZIL e BRAZIL, 2003; FORATTINI, 1973; NEVES et al., 2005). 

O acasalamento ainda é pouco compreendido, principalmente em condições 

naturais, sendo ainda impreciso determinar os padrões desse comportamento, bem 

como sua repetibilidade nas diferentes espécies. Sabe-se apenas que provavelmente 

haja uma liberação de feromônio sexual masculino, com finalidade de atrair as fêmeas 

para o acasalamento (WARD et al., 1989).  

Em relação à longevidade dos adultos, há pouca elucidação, sobretudo em 

ambiente natural, entretanto as observações em laboratório levam a crer que esse 

tempo médio de vida apresente variação entre 20-30 dias (BRAZIL e BRAZIL, 2003). 

 

2.3. Fonte alimentar  

 

Os flebótomos, de forma geral, apresentam um comportamento eclético, no que 

diz respeito ao hábito hematófago, assim uma grande variedade de vertebrados pode 

funcionar como fonte alimentar (DIAS et al., 2003; NERY et al., 2004).        

Os alvos dos flebotomíneos são os mamíferos silvestres e domésticos, aves e 

humanos. No ambiente doméstico e peridomésticos, as fontes de sangue de 

preferência, por parte dos flebótomos, são os animais domésticos (cães, suínos, 

equinos, bovinos, caprinos, ovinos e aves) (DANTAS–TORRES e BRANDÃO–FILHO, 

2006), já em ambiente silvestre, os alvos são principalmente mamíferos silvestres de 

diversas ordens, dentre as quais a Carnivora, Artiodactyla, Edentata, Rodentia, 

Marsupialia e Primata (LAINSON e SHAW, 1998).   

    Lu. longipalpis tem sido descrita como uma espécie que apresenta hábito eclético 

em relação à sua fonte alimentar, fazendo o repasto sanguíneo desde aves até em 

seres humanos (CORREDOR et al., 1989; FORATTINI et al., 1987; MORRISON et al., 

1993; QUINNELL et al., 1992). Em pesquisa realizada em Araçatuba, estado de São 

Paulo, as fêmeas se alimentaram preferencialmente de sangue canino e em seguida 

sangue humano, porém fêmeas ingurgitadas com sangue de aves foram encontradas 

(CAMARGO-NEVES et al., 2007). Já em estudo realizado no município de Várzea 
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Grande, estado do Mato Grosso, as fêmeas de Lutzomyia longipalpis alimentaram-se 

preferencialmente de sangue de aves e roedores, mas também foram encontradas 

fêmeas alimentadas de sangue de humanos, gambás, bois, cavalos e cães 

(MISSAWA et al., 2008).   

No município de Axixá, Estado do Maranhão, foi verificado que fêmeas de Lu. 

whitmani reagiram a seis diferentes tipos de antissoro, sendo do tipo simples ou 

mesmo combinações de sangues de espécies diferentes, onde houve predomínio de 

fêmeas ingurgitadas com sangue de galinha, roedor e humano (FONTELES et al., 

2009).  No entanto, no município de Buriticupu, estado do Maranhão, Lu. whitmani 

apresentou maior preferência por sangue de roedores, seguido por sangue de equinos 

e por fim de sangue humano (OLIVEIRA-PEREIRA et al., 2008).  

Mesmo que não sejam encontrados, na literatura, relatos da participação de 

algumas espécies enquanto reservatórios, como no caso das aves, a identificação de 

fêmeas de flebótomos ingurgitadas, com sangue desses animais, sugere que estes 

tenham um papel muito importante na peridomiciliação do vetor, pois funcionam como 

chamarizes para os vetores, mantendo-os no ambiente humano. (CAMARGO-NEVES 

et al., 2007; FONTELES et al., 2009; MISSAWA et al., 2008).  

Vários estudos sugerem que a variação do hábito alimentar desses dípteros, 

provavelmente, está diretamente relacionada às diferenças na composição da fauna 

de cada localidade (TESH et al., 1971).  

 

2.4. Distribuição geográfica 

 

Conhecer a distribuição geográfica dos flebotomíneos é uma tarefa complexa e 

fundamental, diante de consequências danosas que estes podem desencadear.   Uma 

série de pesquisas têm sido desenvolvidas para mapear essa distribuição (DANTAS-

TORRES et al., 2010; KILLICK-KENDRICK, 1999; RANGEL e LAINSON, 2003; 

YOUNG e DUNCAN, 1994).   

Com uma ampla distribuição, os flebotomíneos estão dispersos em quase todos 

os habitats do mundo, encontram-se presentes na Europa, Ásia, África, Oceania e nas 

Américas (sul, central e norte) (DANTAS-TORRES et al., 2010; READY, 2010). 
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Há um predomínio da presença desses dípteros nas áreas neotropicais, pois estes 

possuem capacidade de sobreviver às condições ambientais características dessas 

regiões, com temperaturas numa faixa de 16º C a 44º C, em altitudes ao nível do mar 

até aquelas que ultrapassam os 1500 m acima dele (COLACICCO-MAYHUGH et al., 

2010; KILLICK-KENDRICK, 1999). São encontrados desde áreas preservadas até 

áreas densamente urbanizadas, sendo bastante adaptáveis às mudanças promovidas 

pela ação antrópica (ANDRADE et al., 2012).   

A distribuição geográfica é afetada diretamente pela especialidade e adaptação 

ambiental das espécies, quanto mais especializada é a espécie, menor será a sua 

área de dispersão, entretanto quanto mais generalizada for a espécie, maior sua área 

de distribuição, principalmente por sua capacidade de adaptação a hábitats mais 

diversificados (AGUIAR e MEDEIROS, 2003).   

São conhecidas, aproximadamente, 1005 espécies de flebótomos em todo o 

mundo, no Brasil esse número é superior a 240 espécies (AGUIAR e MEDEIROS, 

2003; GALATI, 2003; SHIMABUKURO et al., 2017).     

O gênero Lutzomyia, é representado por várias espécies encontradas nas mais 

variadas regiões zoogeográficas do planeta, entretanto a maior concentração destas 

espécies se dá nas áreas tropicais e subtropicais, que no novo mundo, se localizam 

numa extensão territorial que compreende desde o Norte da Argentina e Uruguai até 

os Estados Unidos da América (MAROLI et al., 2013; YOUNG e DUNCAN, 1994).     

A região Nordeste do Brasil, composta por nove estados, também é detentora de 

uma extensa variedade de espécies de flebotomíneos. Os estados do Maranhão e 

Bahia possuem as faunas mais abundantes e diversificadas, entretanto Pernambuco 

é detentor de uma variedade de espécies maior que os estados Rio Grande do Norte, 

Ceará, Alagoas, Paraíba, Piauí e Sergipe (AGRA et al., 2016; DANTAS-TORRES et 

al., 2010; SILVA et al., 2017).  

Formado por quatro mesorregiões (Litoral, Zona da Mata, Agreste e Sertão), com 

biomas distintos, Pernambuco tem registrados 14 gêneros e 42 espécies de 

flebotomíneos (Sales et al., 2019). Os dados disponíveis relatam um maior número de 

registro de flebotomíneos nas áreas remanescente de mata atlântica, que 

compreende a região Metropolitana, correspondente a área litorânea (SILVA et al., 

2019) e Zona da Mata (MIRANDA et al., 2015; SILVA et al., 2017), porém só há relato 

de algumas espécies em áreas endêmicas de leishmaniose (tegumentar e/ou 

visceral), tornando este dependente da notificação de casos de leishmaniose, situação 
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que compromete a determinação da composição da fauna em toda a extensão destas 

regiões (BRANDÃO-FILHO et al., 1999, DANTAS-TORRES et al., 2010).  

Condicionado ao registro de casos da doença, o levantamento da fauna nas 

regiões do Sertão e Agreste, apesar de existir (AGRA et al., 2016), é acometido por 

igual carência, tornando o conhecimento da composição da fauna destas áreas, 

limitados ou inexistentes (DANTAS-TORRES et al., 2010).   

 

2.5. Importância médico-veterinária 

 

O crescimento acelerado e desordenado dos centros urbanos, atrelado à 

devastação ambiental, tem provocado significativas mudanças nos perfis 

epidemiológicos das enfermidades de transmissão vetorial, principalmente nos 

setores mais periféricos das cidades, onde predomina a falta de infraestrutura e 

condições básicas de saneamento e moradia, contribuindo para o surgimento de 

focos. Assim, há uma forte relação das modificações do ambiente com o aumento 

destas doenças (BARATA et al., 2005). 

Diante de tal realidade, os insetos da subfamília Phlebotominae abrangem vetores 

de relevância no que se refere à saúde única, pois além de atuarem na manutenção 

dos ciclos de algumas doenças, suas picadas podem causam reações alérgicas e 

dores (MAROLI et al., 2013; SHERLOCK, 2003). Vários são responsáveis por 

transmitir agentes etiológicos, causadores de patologias, tais como: bactérias 

(bartonelose) (LEWIS 1974; YOUNG e DUNCAN 1994), vírus (arboviroses) (COMER 

e TESH 1991; TESH, 1988) e protozoários (leishmanioses) (FORATTINI, 1973).  

Na verdade, a grande importância, na saúde única, dada a estes vetores, foi 

concedida a partir da sua associação com as leishmanioses. Dentre as espécies de 

flebotomíneos no mundo, ao menos 70 são assinaladas como potenciais 

transmissores de Leishmania spp. (RANGEL e LAINSON, 2009; READY 2013).   

As leishmanioses representam um complexo de doenças, de potencial zoonótico, 

e grande diversidade de agentes etiológicos, reservatórios e vetores, que afetam 

milhões de pessoas em regiões tropicais e subtropicais do planeta (BRASIL, 2014; 

BRASIL, 2017; MAIA-ELKHOURY et al., 2008; SCHRIEFER et al., 1995).     
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Esta doença necessita de uma atenção diferenciada, não somente devido à 

disseminação em áreas antes livres, mas também pela emergência de antigos focos. 

Ainda que as taxas de incidência apresentem elevação consideráveis nas áreas 

urbanas, é incorreto afirmar que essas taxas reduziram em ambientes rurais, uma vez 

que estes locais reúnem condições necessárias para proliferação e manutenção dos 

vetores e patógenos, respectivamente (GÁLLEGO, 2004).      

Por se tratar de uma doença zoonótica, de distribuição mundial, que possui um 

ciclo epidemiológico envolvendo elementos como: vetores, animais silvestres, 

sinantrópicos e domésticos, além do homem, esta, por sua complexidade, necessita 

do envolvimento dos diversos profissionais do campo da saúde, inclusive o médico 

veterinário. Os médicos veterinários possuem conhecimentos e habilidades em 

medicina populacional e zoonoses, estas que perfazem 80% das doenças 

transmissíveis em homens. A formação dos veterinários possibilita a consolidação de 

um elo com a saúde humana, estando em harmonia com o conceito de saúde única 

(OPAS, 1975).  

 

2.6. Leishmanioses  

 

As leishmanioses são doenças negligenciadas de ampla distribuição mundial e 

prevalente em 98 países, abrangem um espectro de manifestações clínicas, estando 

entre as principais doenças que acometem o homem,  causadas por agentes 

etiológicos transmitidos por insetos vetores (ROHOUSOVA e OZENSOY, 2005; WHO, 

2015), as quais podem apresentar sintomas que variam desde lesões cutâneas a 

quadros de comprometimento visceral, de acordo com a espécie envolvida e resposta 

imune. São classificadas em Leishmaniose Tegumentar, nas Américas denominadas 

de Leishmaniose Tegumentar Americana e Leishmaniose Visceral (VOLF e 

HOSTOMSKA, 2008). 

Esta doença, infecciosa e zoonótica, é resultante da interação entre o inseto vetor, 

os animais reservatórios e o agente etiológico. Os parasitos são protozoários do 

gênero Leishmania, pertencentes à ordem Kinetoplastida e à família 

Trypanosomatidae, que são inoculados nos hospedeiros enquanto ocorre o repasto 

sanguíneo (KILLICK-KENDRICK, 1990).  Cerca de 45 espécies são responsáveis por 
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uma diversidade de apresentações clínicas em humanos e demais vertebrados 

(GRAMICCIA, 2011; WHO, 2015). No Brasil, L. amazonensis, L. guyanensis, L. 

braziliensis, L. shawi, L. laissoni, L. naiffi e L. infantum são as principais espécies 

(ASHFORD, 2000).     

As leishmanias, a depender da fase de desenvolvimento do ciclo biológico, exibem 

diferentes fenótipos.  Estas apresentam mutações morfológicas devido à adaptação 

às alterações nas condições de ambiência encontradas, pelos parasitos, nos insetos 

vetores e nos hospedeiros vertebrados. Nos hospedeiros vertebrados, as leishmanias 

assumem a forma amastigota, caracterizadas por possuírem flagelo interno. Por sua 

vez, nos flebótomos, estas se replicam no meio extracelular e se alojam no trato 

alimentar do vetor, tornando-se células flageladas e móveis, denominadas 

promastigotas (BESTEIRO et al., 2007).  

De acordo com a região, os reservatórios podem variar, ora os animais selvagens 

(cachorro-do-mato, raposa, gambá, roedor, tatu) assumindo o protagonismo, ora 

animais domésticos (cães), ou até mesmo uma associação de ambos (DANTAS–

TORRES, 2006).  

 

2.6.1. Leishmaniose Tegumentar Americana 

 

Dentre as leishmanioses, a LTA é a mais comum e menos grave, porém, se 

negligenciada, se torna um sério problema de Saúde Única, pois causam lesões 

destrutivas, desfigurantes e incapacitantes, que podem produzir importantes efeitos 

psicológicos e sociais (GONTIJO e CARVALHO, 2003).    

Conhecida por úlcera de bauru, ferida brava e nariz de tapir, normalmente é 

causada pelos seguintes protozoários:  Leishmania major e Leishmania tropica no 

Velho Mundo, pelos complexos: Leishmania mexicana (Leishmania mexicana; 

Leishmania (Leishmania) amazonensis) e Leishmania braziliensis (Leishmania 

(Viannia) guyanensis; Leishmania (Viannia) braziliensis) no Novo Mundo 

(MODABBER et al., 2007; REITHINGER et al., 2007).   
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No Brasil, as espécies mais amplamente distribuídas são L. (L.) amazonenses 

(Bacia Amazônica), L. (V.) guyanensis (Norte do Brasil) e L. (V.) braziliensis (todo o 

Brasil) (LAINSON et al., 1994; SILVEIRA et al., 2004).     

Uma diversidade de reservatórios, domésticos, silvestres e sinantrópicos,  já foi 

encontrada infectada pelos agentes etiológicos da LT, como roedores Rattus rattus 

(Linnaeus, 1758) e Necromys lasiurus (Lund, 1841) em Pernambuco (BRANDÃO-

FILHO et al., 2003), em animais domésticos como canídeos (Canis familiaris 

Linnaeus, 1758) no Espírito Santo, Ceará, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, felídeos 

(Felis catus Linnaeus, 1758) e equídeos (Equus caballus Linnaeus, 1758; Equus 

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

1991; MARZOCHI e MARZOCHI, 1994).   

Muitas são as espécies de vetores envolvidas no ciclo dessa enfermidade. Essas 

espécies variam a depender da região, assim as principais são:  Lutzomyia migonei, 

Lu. whitmani, Lu. umbratilis, Lu. wellcomei, Lu. ubiquitalis, Lu. complexa, Lu. 

flaviscutellata, Lu. intermedia (LAINSON e SHAW, 1989; PITA-PEREIRA et al., 2005; 

RANGEL et al., 1986, 1990). Nas regiões Sul, Sudeste, Centro-oeste e Nordeste a Lu. 

whitmani é considerada a espécie vetora de maior importância para a transmissão do 

agente etiológico da LTA (ALESSI et al., 2009; AZEVEDO et al., 1990; TEODORO et 

al., 2003).  

 

2.6.2. Leishmaniose Visceral 

 

A leishmaniose visceral é uma doença com amplo espectro clínico, sendo 

considerada a forma mais grave das leishmanioses, uma vez que os danos podem 

levar ao comprometimento de órgãos importantes como fígado e baço, causando 

hepatomegalia, esplenomegalia, anemia, leucopenia, distensão abdominal, febre, 

diarreia, anorexia, podendo evoluir para o  óbito (BRASIL, 2014).     

Denominada popularmente de calazar, apresenta como principais agentes 

etiológicos os protozoários das espécies Leishmania infantum e Leishmania donovani 

no Velho Mundo e L. infantum, no Novo Mundo (LAINSON e RANGEL, 2005; 

LAINSON e SHAW, 1987).   
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Tendo o cão como reservatório predominante nas áreas urbanas, possui como 

principal vetor os flebótomos da espécie Lu. longipalpis, que foi incriminado por muitos 

anos como o único vetor, porém hoje existem evidências quanto ao envolvimento de 

outras espécies, devido à ocorrência de casos da doença na ausência de Lu. 

longipalpis.  Foi relatado, por exemplo, o possível envolvimento de Lu. migonei como 

transmissora do agente etiológico da LV na Zona da Mata de Pernambuco 

(CARVALHO et al., 2007) e na Argentina (SALOMÓN et al., 2009); Lu. cruzi no Mato 

Grosso do Sul (SANTOS et al., 1998); Lu. evandroi, na Bahia (SHERLOCK, 1996); Lu. 

evansi, na Colombia (TRAVI et al., 1990, 1996); Lu. pseudolongipalpis na Venezuela 

(AGRELA et al., 2002; FELICIANGELI et al., 2006; VALLES et al., 2003).      

 

2.7. Epidemiologia  

 

As leishmanioses são doenças de ampla distribuição mundial. Essas enfermidades 

estão entre as seis principais doenças no mundo, onde 350 milhões de pessoas vivem 

em áreas de risco de transmissão (WHO, 2013), acometendo uma média de 1,5 a 2,0 

milhões de pessoas a cada ano (CLEM 2010; WHO, 2013).   

Quase que a totalidade dos casos mundiais, de LT e LV, se concentram em pouco 

mais de dez países (CLEM 2010; DESJEUX 1996; WHO 2013), onde mais de 90% 

dos casos, da leishmaniose tegumentar, estão no Afeganistão, Arábia Saudita, Irã, 

Síria, Colômbia, Bolívia, Peru e Brasil (CLEM 2010; DESJEUX 1996, WHO, 2014), 

apesar desta doença afetar 98 países.  

No Brasil, a LTA vem apresentando alta prevalência, com ampla expansão 

geográfica, sendo notificada em todo o território nacional. No período de 2014 a 2017, 

foram confirmados 74.743 casos, dos quais 46,9% foram notificados na região Norte, 

25,9% na região Nordeste, 15,3% na região Centro-Oeste, 9,8% na região Sudeste e 

2,1% na região Sul. Pernambuco ocupa a quarta posição dentre os estados do 

Nordeste, com maior número de casos de LTA, com 1275 casos confirmados no 

período de 2014 a 2017 (SINAN, 2017). 

Já para a forma visceral, doença com alta morbidade e mortalidade, a ocorrência 

se dá em 88 países, porém mais de 90% dos casos mundiais estão em Bangladesh, 

Etiópia, Somália, Índia, Nepal, Sudão e Brasil (WHO 2015). Dentre os países 
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acometidos pela LV nas Américas, o Brasil desponta como o país com maior número 

de casos (WHO, 2015).  Entre os anos de 2014 a 2017, o Brasil confirmou 15.202 

casos de LV, dos quais 56,5% foram confirmados na região Nordeste, 20,5% na região 

Sudeste, 16% na Região Norte, 6,7% na região Centro-oeste e 0,3% na região Sul.  

Na quinta posição, dentre os estados componentes da região Nordeste, Pernambuco 

confirmou 648 casos de LV (SINAN, 2017).   

 

2.8. Reservatórios  

 

Existem diversos potenciais reservatórios para as leishmanias, variando de acordo 

com o ambiente. No ambiente doméstico, esse grupo é composto por animais 

domésticos (DANTAS–TORRES e BRANDÃO–FILHO, 2006).   Nas áreas endêmicas, 

localizadas em ambientes urbanos, o principal elo no ciclo de transmissão do agente 

etiológico, tem sido os cães domésticos (Canis familiaris), descritos como 

reservatórios fundamentais na cadeia epidemiológica (MICHALICK e GENARO, 

2010).   

Em ambiente silvestre, as leishmanias se valem, enquanto reservatórios, 

principalmente de mamíferos silvestres, pertencentes às ordens Marsupialia, 

Artiodacytyla, Edentata, Carnivora, Rodentia e Primata. Estes pertencem ao ciclo 

primário de transmissão, atuando enquanto fonte de infecção para o vetor, 

conservando assim o ciclo silvestre (LAINSON e SHAW, 1998).  

Canídeos silvestres são classificados como reservatórios primitivos e naturais 

(MICHALICK e GENARO, 2010). São muitas as espécies que foram relatadas com 

infecção em áreas endêmicas,  a exemplo do cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) 

(COURTENAY et al., 1996; DEANE e DEANE, 1954; GOMES et al., 2007),  lobo 

(Canis lupus) (LAINSON e SHAW, 1987), raposa-do-campo (Lycalopex vetulus) 

(LUPPI et al., 2008; FERREIRA et al., 2013), raposa-vermelha (Vulpes vulpes) 

(LAINSON e SHAW, 1987), cachorro-vinagre (Speothos venaticus) (FIGUEIREDO et 

al., 2008), lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) (CURI et al., 2006; FERREIRA et al., 

2013; LUPPI et al., 2008), chacal (Canis aureus) (LAINSON e SHAW, 1987).   

Animais sinantrópicos também devem ser alvo de atenção em áreas urbanas, pois 

já houve relatos de infecção nestes mamíferos. O rato doméstico (Rattus norvegicus 
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e Rattus rattus) já foi encontrado infectado com o parasito na Venezuela e no Brasil 

(LARA-SILVA et al., 2014; ZULUETA et al., 1999), marsupiais didelfídeos (Didelphis 

aurita, Didelphis albiventris e Didelphis marsupialis), conhecidos como gambás, em 

localidades endêmicas na Colômbia, Venezuela e no Brasil, (CARREIRA et al., 2012; 

HUMBERG et al., 2012; TRAVI et al., 1994; ZULUETA et al., 1999).  Entretanto, 

mesmo sendo encontrados com frequência nos centros urbanos, ainda é superficial o 

conhecimento sobre o real papel destes sinantrópicos na manutenção e disseminação 

das leishmanioses (HUMBERG et al., 2012; LARA-SILVA et al., 2014).  

Os equinos também são potenciais hospedeiros, contudo é necessária uma efetiva 

elucidação do envolvimento deste animal na manutenção dos ciclos peridomésticos e 

urbanos, ambientes ao quais as espécies de flebotomíneos vetores estariam 

adaptadas (RANGEL et al., 1990; RANGEL, 1995).    

 

2.9. Profilaxia das Leishmanioses  

 

Objetivando impedir a ocorrência da transmissão e circulação dos agentes 

etiológicos das leishmanioses, é necessário o emprego de medidas preventivas 

(BRASIL, 2014).  

A profilaxia das leishmanioses envolve um conjunto de ações complexas, 

articuladas e direcionadas, que devem ser flexíveis e adaptadas a cada realidade 

local, estando condicionadas à diversidade e adaptabilidade dos agentes, vetores e 

reservatórios, bem como nos padrões dos ciclos epidemiológicos. O Ministério da 

Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde, preconiza medidas 

específicas para a LTA e LV, estas medidas estão expressas nos respectivos manuais 

de vigilância e controle (BRASIL, 2014; BRASIL 2017).     

Em geral as medidas profiláticas mais comuns, voltadas para as leishmanioses, 

são direcionadas para os humanos, reservatórios e vetores (ALENCAR, 1961; 

DAVIES et al., 2000; LACERDA, 1994). 
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2.9.1. Profilaxia da LTA 

 

Segundo o Brasil (2017), as medidas profiláticas direcionadas para a LTA são: 

• Evitar a exposição em horários de atividades do vetor (crepúsculo e noite), já em 

áreas de ocorrência de Lu. umbratilis, evitar a exposição também durante o dia.  

• Uso de mosquiteiros de malha fina, bem como usar telas em portas e janelas. 

• Uso de repelentes quando exposto a ambientes onde os vetores habitualmente 

possam ser encontrados.  

• Manejo ambiental por meio de limpeza de quintais e terrenos, a fim de alterar as 

condições do meio que propiciem o estabelecimento de criadouros para formas 

imaturas do vetor. 

• Poda de árvores, de modo a aumentar a insolação, a fim de diminuir o sombreamento 

do solo e evitar as condições favoráveis (temperatura e umidade) ao desenvolvimento 

de larvas de flebotomíneos. 

• Limpeza periódica dos abrigos de animais domésticos. 

• Destino adequado do lixo orgânico, a fim de impedir a aproximação de mamíferos 

comensais, como marsupiais e roedores, prováveis fontes de infecção para os 

flebotomíneos. 

• Manutenção de animais domésticos distantes do intradomicilio durante a noite, de 

modo a reduzir a atração dos flebotomíneos para este ambiente. 

• Em áreas potenciais de transmissão, sugere-se uma faixa de segurança de 400 a 

500 m entre as residências e a mata.  

 

2.9.2. Profilaxia da LV 

 

Por possuir características epidemiológicas complexas e não totalmente 

conhecidas as estratégias profiláticas desta endemia ainda são pouco efetivas e estão 

baseadas em ações direcionadas para o homem, população canina, população 

vetorial (BRASIL, 2014).    
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2.9.2.1. Ações voltadas para o homem 

 

Os riscos de transmissão para o homem são reduzidos através da prática de 

algumas ações de proteção individual e/ou coletiva, como: diagnóstico e tratamento 

dos casos humanos, uso de telas nas portas e janelas, uso de mosquiteiro com malha 

fina, uso de repelentes, não exposição em horários de plena atividade dos vetores 

(crepúsculo e noite) onde estes são habitualmente encontrados (BRASIL, 2014).   

De forma geral, por ser hospedeiro acidental, as medidas profiláticas, dirigidas 

para o homem, devem ser atreladas a todas aquelas voltadas para o vetor e 

reservatórios, objetivando a profilaxia ampla da doença, pois estas ações são 

complementares (LEAL, 2017).     

  

2.9.2.2. Ações voltadas para os cães  

 

Os cães domésticos (Canis familiaris) são descritos como principais 

reservatórios da cadeia epidemiológica da LV, em ambiente urbano, contudo as ações 

voltadas aos cães são fundamentais (MICHALICK e GENARO, 2010). Estas medidas 

são basicamente relacionadas ao controle da população errante, por meio de rotina 

de recolhimento de cães errantes, especialmente em áreas urbanas, doação de 

animais, vacinação, uso de telas em canis individuais ou coletivos e uso de coleiras 

impregnadas com Deltametrina a 4% (BRASIL, 2014).   

 

2.9.2.3. Ações de Educação em Saúde  

 

De fundamental importância, as atividades de educação em saúde devem estar 

inseridas em todos os serviços que desenvolvem as ações de controle e profilaxia das 

leishmanioses. Estas ações necessitam do envolvimento articulado dos profissionais 

e instituições das diversas áreas envolvidas, voltadas para o público alvo através da 

divulgação à população e capacitação continuada das equipes de saúde (BRASIL, 

2014; BRASIL, 2017).  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.  Geral 

   

• Reralizar a caracterização da distribuição espacial de flebotomíneos e 

caracterização molecular de L. infantum em canino no município de Garanhuns, 

Pernambuco, Brasil.   

 

3.2.  Específicos 

 

• Caracterizar a presença de flebotomíneos;  

• Compreender a dinâmica de ocorrência ao longo de um ano; 

• Georreferenciar o padrão de distribuição espacial das espécies de 

flebotomíneos; 

• Caracterizar molecularmente o primeiro caso autóctone de LVC. 
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5. CAPÍTULO 1 

 

5.1. Artigo 1 

 

(Artigo submetido a Acta Parasitologica) 

Formatado conforme as normas da Revista 

 

Lutzomyia evandroi in a new area of occurrence of Leishmaniasis 

 

5.1.1. Abstract 

 

Purpose Sandflies are vectors of medical and veterinary concern responsible for the 

transmission of Leishmania parasites. These invertebrates are widely distributed 

throughout the world and their abundance and diversity is dependent of several biotic 

and physical factors. Based on the epidemiological importance of these insects, the 

aim of this study was to assess the sandfly fauna in a new area of occurrence of 

Leishmaniasis.  

Methods From October 2018 to September 2019 samplings were performed using 

CDC light traps in six different collection points located in the municipality of 

Garanhuns, Northeaster Brazil. Geographic coordinates were recorded using the 

satellite remote sensing Global Positioning System (GPS) Garmin Etrex20.  The spatial 

distribution of sandflies was evaluated using kernel density estimation (KDE). 

Engorged females (n = 12) were molecularly processed for the search of Leishmania 

DNA.  

Results A total of 138 specimens of sandflies was collected during the whole study 

period, of which 100% (138/138) were Lutzomyia evandroi. Climatic conditions did not 

influence the number of sandflies (males and females) collected monthly, but 

significant difference was observed among the number of specimens and different 

collections points. The kernel map showed a heterogeneous spatial distribution of 

sandflies on the municipality of Garanhuns with a hotspot in the southeast region.  
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Conclusion Data herein exposed are pivotal to filling the gap existent on the 

epidemiology of leishmaniasis in this high altitude area, and serve as alert to health 

local authorities. Finally, the putative role of Lu. evandroi in the transmission of 

Leishmania parasites should be clarified.   

 

Keywords: Sandfly, Leishmania, High altitude, Epidemiology  

 

5.1.2. Introduction 

 

Sandflies (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae) are insects widely distributed 

worldwide, which presents a great ability to adaptation of different environmental 

conditions [1]. These invertebrates are represented by several species, which are 

abundant in tropical regions, and have been found from wild environments to densely 

urbanized areas [2]. In fact, it is known that sandflies inhabit different ecological niches, 

being able to survive in areas with different temperatures and altitude ranging from 

below sea level (i.e., Dead Sea) to 3300 m above the seal level (a.s.l.) in Afghanistan 

[1]. Indeed, the distribution and abundance of sandflies are influenced by various biotic 

(e.g., vegetation coverage and host abundance) and physical factors (e.g., 

temperature, precipitation, humidity, wind, latitude and altitude) [1]. For instance, there 

is an inverse relationship between altitude and both diversity and abundance of 

sandflies [3].  

For a long time, some species of sandflies have acquired a great 

epidemiological importance due to their ability to transmit pathogens of medical and 

veterinary concern [1]. Amongst these agents, those of the genus Leishmania 

(Kinetoplastida: Trypanosomatidae) are considered to be the most important, since 

they are the etiological agents of leishmaniasis, a group of diseases of major public 

health significance. Currently, it is estimated that about 350 million people live in 

leishmaniasis risk areas and that approximately 2 million new cases occur every year 

[4].  

Sandflies are currently represented by more than 1,000 valid species, of which 

about 530 are found in the Americas [5]. It is important to note that 56 species have 

been proven or suspected to transmit Leishmania parasites in the New World [1]. The 
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success of transmission of this parasite is related to the ability of adaptation of these 

invertebrates to different environments and different hosts. For instance, Lutzomyia 

longipalpis, which is the main vector of Leishmania infantum in Brazil, is widespread in 

both rural and in urban areas. This has also played a role in the so-called urbanization 

of visceral leishmaniasis in this country [6-7]. In this perspective, new foci of 

leishmaniasis continues to appear in Brazil, although the factors influencing this 

process are not always understood. For example, the municipality of Garanhuns in 

state of Pernambuco, Northeaster Brazil, has long been considered to be a 

leishmaniasis-free area. However serological evidence of exposure to Leishmania 

parasites in dog has been demonstrated [8-9] and human cases have recently been 

notified [10]. The factors responsible for the appearance of leishmaniasis in this area 

and even the possible sandfly species involved as vectors remain unknown. Therefore, 

the aim of this study was to assess the sandfly fauna in a new area of occurrence of 

leishmaniasis. 

 

5.1.3. Material and methods  

 

Ethics statement 

 

The Ethical Committee of Animal Experimentation of the Rural Federal 

University of Pernambuco approved all procedures herein performed (license number 

120/2018). 

 

Study area 

 

The study was carried out in the municipality of Garanhuns (08º53'25" S, 

36º29'34" W), located at 896 m a.s.l., Pernambuco, Northeaster Brazil. Geographical 

coordinates and altitude were recorded using the satellite remote sensing Global 

Positioning System Garmin Etrex20. This area has a territory of 458,552 km2 and a 

population of 139,788 inhabitants, 11% of which is resident in the countryside [11], has 

a tropical climate, with an annual mean of temperature of 20ºC (ranging from 16ºC to 

30 ºC),  annual rainfall mean of 873 (ranging from 751-1000 mm), and average relative 

humidity is 76% (ranging from 38% to 100%) [12]. In addition, the wet season occurs 
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from April to July [13]. Most of the municipality, including all its urban area, is inserted 

in the so-called altitude swamp that are part of the northeastern Atlantic forest, however 

this area is degraded by the progress of the urbanization process [14]. 

 

Collection and morphological identification of sandflies 

 

Sand fly collections were carried out monthly, for three consecutive nights, from 

October 2018 to September 2019 in six pre-select collection sites (P1-P6), with 

average distance between points of 2,5 km (Figure 1).  

 

 

Figure 1 Collection points (P1, P2, P3, P4, P5 and P6) in the municipality of 
Garanhuns, Pernambuco, Brazil.  

 

In each site, CDC-type light traps were placed 1.5 m above ground, operating 

from 6:00 pm to and 6:00 am, totaling 648 traps installed and 7,776 cumulative hours 

of trapping. Collection sites were typically near animal shelters (horse stables, chicken 

coops, doghouse) and vegetated areas (large tree trunks, shaded and humid areas). 
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Each site was inserted into different ecotypes: peridomestic rural (P1 and P2 - stable, 

kennel, hen house and tree vegetation), peridomestic periurban (P3 - kennel, hen 

house and tree vegetation and P4 - tree vegetation), peridomestic urban (P5 - stable 

and tree vegetation, P6 - tree vegetation). Collected sandflies were separated from 

other insects and placed in glass vials containing 70% ethanol and subsequently 

identified using morphological keys [15]. Females were classified as engorged or 

unfed. The thorax and abdomen of engorged females (excluding the last three 

segments of the abdomen) were separated and kept in 70% ethanol for molecular 

processing.  

Reference species were deposited in the entomological collection of the 

Laboratory of Parasitology of the Academic Unit of Garanhuns, Federal Rural 

University of Pernambuco (voucher number 46/2019). 

 

Molecular processing 

 

Genomic DNA extraction from engorged (n = 12) females was performed using 

the commercial kit (Wizard® Genomic DNA Purification Kit, Promega, USA) according 

to the manufacturer’s instructions. Afterwards, the sample was subjected to PCR 

reaction with primers MC1 5’-GTTAGCCGATGGTGGTCTTG-3’ and MC2 5’-

CACCCATTTTTCCGATTTTG-3’, which detects a DNA fragment of approximately 447 

bp of the kinetoplast minicircle of Leishmania spp. of the Leishmania donovani complex 

[16]. In addition, each sample was tested using the primers B1 5' - GGG GTT GGT 

GTA ATA TAG TGG - 3' and B2 5' - CTA ATT GTG CAC GGG GAG G - 3', which 

detects a DNA fragment of approximately 750 bp of the kinetoplast minicircle of 

Leishmania spp. of the Leishmania braziliensis complex [17]. Positive and negative 

controls were used in each reaction. 

 

Meteorological data and statistical analysis 

 

All meteorological data (rainfall, temperature and relative humidity) were 

obtained of the National Institute of Meteorology (INMET). The Lilliefors test was used 

to verify the normality of the data. The relationships between the number of specimens 

collected monthly and the climatic variations were evaluated by cross-correlation 
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function. The Kruskal–Wallis Test was used to compare the presence of males and 

females in the collection points, as well as the number of sandflies collected according 

to months in the different ecotypes. The significance level was set up at 5%. The R 

software version 3.4.3 and BioEstat version 5.3 were used to perform the statistical 

analyses.  

 

Spatial analysis 

 

Geographic coordinates were recorded using the satellite remote sensing 

Global Positioning System (GPS) Garmin Etrex20. The spatial distribution of sandflies 

was evaluated using kernel density estimation (KDE), drawing a Kernel Epanechnikov 

map using the Quantum geographic information system (QGIS 3.10 A Coruña).  

 

5.1.4. Results 

 

A total of 138 sandflies was collected during the whole study period, all of which 

were morphologically identified as belonging to the species Lutzomyia evandroi (Table 

1). A mean of 11.5 specimens were collected per month. Females (57%; 79/138) 

predominated over males (43%; 59/138), presenting a sex ratio male:female of 0.74:1, 

however there was no significant difference (p>0,05) between the number of males 

and females collected monthly.  
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Table 1 - Sandfly species collected in Garanhuns, Pernambuco, from October 2018 to 
September 2019, using CDC light traps. 

Point Species 
FA/ FR (%) Sex ratio (M: 

F) 

1 Lutzomyia evandroi 29/21  ab 0.93:1 

2 Lu. evandroi 10/7.24  bc 0.42:1 

3 Lu. evandroi 93/67.39  a 0.69:1 

4 

5 

6 

Lu. evandroi 

----- 

----- 

6/4.37  c 

0/0 

0/0 

2:1 

0:0 

0:0 

Total  138/100 0.74:1 

Different letters indicate statistically significant difference. 

 

This higher proportion of females was observed during the whole study period, 

except on August, where only a male was collected. The majority of specimens (76.8%; 

n = 106) were collected from March 2019 to June 2019.  

All data according the meteorological information are reported on figure 2. 

Climatic conditions (rainfall, temperature and relative humidity) did not influence the 

number of sandflies (males and females) collected monthly (p>0.05).  
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Figure 2 Occurrence of sandflies in Garanhuns, PE and climatic conditions observed 
in the study from October 2018 to September 2019. 

 

Conversely, significant difference (p<0.05) was observed between the number 

of specimens and the different collections points. None sandfly was collected at points 

above 800 m a.s.l. (P5 and P6). 

The kernel map showed a heterogeneous spatial distribution of sandflies on the 

municipality of Garanhuns with a hotspot in the southeast region (Figure 3). 

All females (n =12) analyzed by PCR were negative for Leishmania DNA. 
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Figure 3 Kernel estimation map showing the density of sandflies in the area of study. 

 

5.1.5. Discussion  

 

This study demonstrates the presence of sandflies in a new area of occurrence 

of leishmaniasis. A single species (i.e., Lu. evandroi) was retrieved during the whole 

study period. The low abundance and species diversity are evident when compared 

with number of traps (n = 648) used and hours (n = 7776) of capture, which represent 

a mean of 0.21 sandflies per trap and 0.01 sandflies per hour of capture. A previous 

study conducted in northeastern region of Brazil detected 11 different species, with a 

mean of 22.29 sandflies by traps and 1.85 sandflies per hour of capture [18]. 

In general, females predominated over males (male:female = 0.74:1), except on 

P4 (male:female = 2:1). It is important to highlight the absence of animals in this 

collection point; these animals could act as blood source attracting females [19]. The 

sex ratio of males and females shows different behavior according to different species 

as previously observed [20-22]. All collection points of this study are characterized by 

the presence of vegetation and/or animals (e.g., chickens, sheep, horses, cows and 
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dog). In addition, the main environmental characteristic of this area is the high altitude 

(896 m a.s.l.) [13]. It has already been demonstrated that sandflies may colonize high 

altitude areas [3], but there is an inverse relationship between the increase of altitude 

and the reduction of number and diversity of specimens captured [18]. 

Together with host availability, weather conditions are among the most 

important factors influencing the population density of sandflies [23]. Although most of 

specimens (76.8%) were collected during the wet period, no statistical influence 

(p>0.05) of weather on the number of sandflies was observed. The spatial analysis 

revealed that the highest number of specimens was collected at P3. This collection 

point exhibits favorable conditions for the survival and development of sandflies. In 

fact, this area was featured by the absence of basic sanitation, presence of animals, 

and proximity with densely vegetated areas, which are known to favor the presence of 

sandflies [24-25]. It is indisputable the role of anthropic actions on the alteration of 

natural habitats at P3, which demonstrates the ability of sandflies to adapt to areas 

markedly changed [26]. 

The finding of a single species (i.e., Lu. evandroi) identified in this study 

deserves to be interpreted with caution. It is known that Lu. evandroi has been 

frequently reported in previous studies [20,27], however this species has a reduced 

abundance, being usually found in low numbers. The exclusivity of Lu. evandroi in this 

study area sounds as an alarm bell, since there is evidence of Leishmania transmission 

in dogs and human cases has been notified since 2012. From an epidemiological 

perspective, Lu. longipalpis species has been considered the most important vector of 

L. infantum in the New World [1]. Nonetheless, the putative involvement of other 

species, including Lu. evandroi has been speculated [28-29]. 

The study area exhibited a low occurrence and diversity of sandflies along a 

year sampling. It is believed that the high altitude (896 m a.s.l.) influenced directly data 

herein obtained, since it has already been demonstrated an inverse correlation 

between altitude and abundance/richness of species [30,3]. Finally, data herein 

exposed are pivotal to filling the gap existent on the epidemiology of leishmaniasis in 

this high-altitude area, and serve as alert to local public health authorities. Although, 

the involvement of Lu. evandroi in the transmission of Leishmania parasites had been 

speculated, this hypothesis should be further assessed.  
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6. CAPÍTULO 2 

 

6.1. Artigo 2 

 

(Artigo submetido ao Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia) 

Formatado conforme as normas da Revista 

 

 

Autochthonous case of Canine Visceral Leishmaniasis and presence of 

phlebotomine sand flies in a high altitude area 

 

6.1.1. Abstract 

 

Visceral Leishmaniasis (VL) in a disease that affect dogs. The aim of this study was to 

assess the occurrence of VL and presence of sand flies in a high-altitude area of 

Northeastern Brazil and to discuss the findings based on One Health approach. In 

February 2019, a sampling was performed of a suspected animal (n=1), and the 

presence of sand flies was investigated using CDC light traps. The dog scored positive 

for Leishmania infantum and the four specimens were collected and identified as 

Lutzomyia evandroi.  Findings of this study serve as alert for the health service and 

veterinary practitioners of the region regards the presence of dogs infected by L. 

infantum and its putative vectors, in new area of occurrence of Leishmaniasis.   

 

Keywords: Dog; Zoonosis; Leishmania; Lutzomyia 

 

6.1.2. Resumo  

 

Leishmaniose visceral (LV) é uma doença que afeta cães. O objetivo deste estudo foi 

avaliar a ocorrência de LV e a presença de flebotomíneos em uma área de alta altitude 

no  Nordeste do Brasil e discutir os achados com base na perspectiva de Saúde Única. 

Em fevereiro de 2019, foi realizada uma amostragem de um animal suspeito (n = 1), 

e a presença de flebotomíneos foi investigada usando armadilhas luminosas do tipo 
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CDC. O cão obteve resultado positivo para Leishmania infantum e os quatro 

espécimes coletados foram classificados como Lutzomyia evandroi. Os achados deste 

estudo servem de alerta para o serviço de saúde e médicos veterinários da região 

quanto à presença de cães infectados por L. infantum e seus supostos vetores, em 

nova área de ocorrência de Leishmaniose Visceral. 

 

Palavras-chave: Cão; Zoonose; Leishmania; Lutzomyia 

 

6.1.3. Introduction 

 

Leishmaniasis is considered a tropical neglected disease widely spread throughout 

the world, with a great relevance in Public Health. According to the World Health 

Organization (WHO), about 350 million people are at risk of infection, and 

approximately two million of new cases occur every year (Lainson and Rangel, 2005). 

Amongst the different clinical pictures presented by this disease, Visceral 

Leishmaniasis (VL) has been considered potentially fatal when not treated. Clinically, 

VL is featured by hepatomegaly, splenomegaly, severe anaemia, fever, diarrheal, 

anorexia, and eventually death (Mancianti et al., 1988). 

In Brazil, VL is caused by the trypanosomatid protozoa of the species Leishmania 

(Leishmania) infantum, which is transmitted by sand flies of the genus Lutzomyia 

(Lainson and Rangel, 2005). Although the species Lutzomyia longipalpis had been 

considered as the most epidemiologically important, there is currently evidence of 

other putative vectors (e.g., Lutzomyia evandroi, Lutzomyia cruzi and Lutzomyia 

migonei) (Sherlock, 1996; Carvalho et al., 2007). VL is considered a rural disease, with 

complex epidemiological chain involving wildlife as definitive vertebrate hosts (e.g., 

opossums and carnivores). However, over the last decades it has been observed a 

spread of cases from rural to urban areas (Dantas-Torres and Brandão-Filho, 2006), 

with a reorganization of the cycle, now involving domestic animals.  

After this phenomenon, referred as  “urbanization of the VL”, domestic dogs have 

been considered the main urban reservoir (Pimentel et al., 2015). Several efforts have 

been made by the Brazilian Health Service to reduce the spreading of VL in urban 

areas, including the questionable dog culling. However, these measures proved to be 

insufficient, as confirmed by the increase in the number of cases throughout the 
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country. In the state of Pernambuco, for instance, a clear expansion of VL cases have 

been registered since 1990s (Dantas-Torres and Brandão-Filho, 2006), and nowadays 

animal and human cases are documented in areas where the disease were considered 

absent.  The municipality of Garanhuns represents an example as until now there is 

only serological evidence of the infection in dogs (Lins et al., 2018), and human cases 

were considered inexistent until 2012. 

Therefore, the aim of this study was to describe the first autochthonous case of 

Canine Visceral Leishmaniasis (CVL) and to provide evidence of the presence of sand 

flies in a high altitude area.  

 

6.1.4. Material and methods 

 

Animal, clinical history and study area  

 

In February 2019, a 3 years old female labrador retriever presented clinical signs 

potentially related to leishmaniasis. The dog lived in a cattle farm, located in the peri-

urban area of the municipality of Garanhuns (Latitude 08º53'25" and Longitude 

36º29'34"), state of Pernambuco, northeastern region of Brazil. The farm where the 

animal lived was destined to milk bovine production, and the presence of organic 

matter (e.g., leaves and animal waste) was noticed in abundance. This area is featured 

by a high altitude (896 meters a.s.l.), and present an annual temperature mean of 20°C 

and relative humidity of 90%. The municipality of Garanhuns had reported only 

serological evidence of the L. infantum circulation in dogs (Lins et al., 2018), and on 

the last seven years, eight human cases have been diagnosed. 

Upon the physical examination, the animal revealed areas of alopecia, furfur 

dermatitis, anorexia and weight loss. The animal was born in the farm and had never 

moved to leishmaniasis endemic areas. The owner mentioned that in 2016, another 

dog frequently travelling onto an endemic area (i.e., Tamandaré beach) lived in the 

farm and was diagnosed with VL. 
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Sampling and laboratorial analyses 

 

A blood sample was collected through the cephalic venepuncture and the material 

stored in tubes with ethylene-diamine-tetra-acetic acid (EDTA) anticoagulant. In 

addition, a skin scraping and a bone marrow biopsy were performed for microscopical 

and molecular analyses.  

Blood was tested using the immunochromatography technique (TR-DPP 

BioManguinhos®) following the manufacturer’s instructions. The cytological 

examinations of the skin and of the bone marrow were carried out after staining slides 

using the rapid panoptic method (RenyLab®), and then they were observed under an 

optical microscope (40 x and 100 x). Photomicrographs were acquired using a digital 

camera (CMOS-5.0) mounted directly on the microscope (New Optics NO 226). The 

software TCapture 4.3 was used for the image acquisition and measurements of 

parasitic structures.  

For molecular analysis, genomic DNA was extracted from the bone marrow using a 

commercial kit (Wizard® Genomic DNA Purification Kit, Promega, USA) in accordance 

with the manufacturer’s instructions. Afterward, the sample was subjected to PCR 

reaction with primers MC1 5’-GTTAGC CGATGGTGGTCTTG-3’ and MC2 5’-

CACCCATTTTTCCGATTTTG-3’ (Cortes et al., 2004), which delimit a DNA fragment 

of approximately 447 bp of the kinetoplast minicircle. The amplifications were 

visualized after 2% agarose gel electrophoresis in UV transilluminator. Then, the 

amplified fragments were purified using ExoSAP-IT PCR Product Cleanup Reagent 

(Applied Biosystems by Thermo Fisher Scientific - BR) and sequenced in both 

directions using the Sanger method in automatic sequencer ABI 3130 (Applied 

Biosystems). The chromatograms were analysed using BioEdit v.7.2.5 softwares and 

consensus sequences were submitted to BLASTn search (Altschul et al., 1990) to 

determine the sequence identity, based on comparisons with DNA sequences 

available in the GenBank database. 

The Ethical Committee of Animal Experimentation of the Universidade Federal Rural 

de Pernambuco approved all procedures herein performed (license number 120/2018). 
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Sand flies collection 

 

In order to detect the presence of sand flies in the study area, a sampling session 

was performed soon after the confirmation of the infection. Briefly, CDC light traps (n 

= 5) were installed 1.5 m above ground level at night (5 pm) and collected at dawn (6 

am). The traps were distributed over three consecutive nights, placed near animals 

and vegetated areas. Specimens collected were stored in plastic tubes containing 70% 

alcohol, and then morphologically identified using dichotomous keys (Young e Duncan, 

1994). During the three nights of collection, a minimum temperature of 19°C and 

maximum of 33°C were registered, whereas the relative humidity ranged from 40% to 

95%. 

 

6.1.5. Results 

 

The dog scored reagent at the immunochromatography test and amastigote forms 

of Leishmania spp. were detected at microscopic examination of the bone marrow and 

skin scrapping. The amastigote forms were characterized by internal flagella, mean 

length of 3.8 μm (± 4 μm) and mean width of 2.4 μm (± 2.5 μm) (Fig. 1). At molecular 

analysis (PCR and DNA sequencing) identity higher than 99% was observed with L. 

infantum DNA sequences available from Genbank. The sequence obtained in the 

present study was deposited in GenBank under the access number MN173813. 
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Figure 1. Amastigote forms of Leishmania infantum in bone marrow smear (scale-bar 

= 10 μm).  

 

Four phlebotomine sand flies (three male and one female) were captured and 

classified as Lutzomyia evandroi (Fig. 2). 
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Figure 2. Lutzomyia evandroi female. A - posterior follow-up of female abdomen (black 

square), B - spermatheca spherical, characteristic of the species (black circle) (scale-

bar = 100 μm).  

 

6.1.6. Discussion 

 

This study provides the first autochthonous case of CVL supported by the collection 

of sand flies in a high-altitude area of Northeastern Brazil. 

All diagnostic tools herein employed (i.e., serological, microscopical and molecular 

analyses) allow a safe detection of L. infantum infection in a dog. Accordingly, it is 

indisputable the prone role of this animal as reservoir of the protozoa; therefore this 

finding deserves a great attention since the area had been considered free for 

Leishmania infection in dogs, and until only serological evidence existed (Lins et al., 

2018). Clinically, the animal exhibited dermatopathies that has been one of the most 

common finding in dogs with VL. It is known that dogs host a high concentration of 

amastigote forms in the skin, making them the main reservoir of the parasite in urban 

areas (Lainson and Rangel, 2005). 

After the confirmation of infection, it should be demonstrated whether the vector of 

L. infantum is present in the studied area. The identification of Lu. evandroi sand flies 

in this region should raise the question about its vector role for L. infantum. Indeed, 
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although for a long time, Lu. longipalpis had been regarded as the only vector of L. 

infantum in Brazil (Sherlock, 1996) the putative role of other species such as Lu. 

migonei, Lu. cruzi and Lu. evandroi (Carvalho et al., 2007; Sherlock, 1996) has been 

debated. The retrieval of a single species (i.e., Lu. evandroi) of sand fly does not 

exclude the existence of others more epidemiologically important such as Lu. 

longipalpis, especially because both species share the same occurrence area 

(Sherlock, 1996). 

From an epidemiological perspective, the detection of an infected dog and the 

presence of sand flies follow a scenario frequently observed over the time in Brazil, 

where the spreading of VL has been a common finding. Northeastern Brazil is 

traditionally endemic for VL, with reservoirs, humans and vectors sharing the same 

ecological niche that contribute to the persistence of the Leishmania life cycle 

(Pimentel et al., 2015). Information about the ecological situation of this case deserves 

to be remarked, as sand flies were collected at a high altitude (i.e., 896 meters asl). It 

has been demonstrated that the diversity and abundance of sand flies species is 

indirectly recated with the increases in the altitude, but they may be detect in areas 

presenting 2300 meters a.s.l. (Yared  et al., 2017). It is known that these invertebrates 

are able to adapt to different conditions and may be found in areas showing extreme 

conditions. Worthy of note, the risk of Leishmania transmission increase in such 

conditions due to the ability of adaptation of sand flies which are attracted by human 

dwellings serving as food sources (e.g. domestic animals and humans) (Sales et al., 

2015). 

In conclusion, these findings should serve as alert for the health service and 

veterinary practitioners of the region regards the presence of dogs infected by L. 

infantum. Considering that they are the main reservoir of this parasite in Brazilian urban 

areas, the monitoring of the infection is pivotal to prevent human cases. Further studies 

focusing on the knowledge of the sand fly fauna in this area are therefore pivotal to 

better understand the dynamics of the infection.   
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7. CONCLUSÕES GERAIS     

 

Os dados aqui expostos são essenciais para preencher lacunas na 

epidemiologia da leishmaniose em uma nova área de ocorrência, caracterizada pela  

elevada altitude. Isso serve de alerta para o serviço de saúde, bem como aos médicos 

veterinários da região, devido à presença de cão infectado por L. infantum e possíveis 

vetores. Considerando que os cães são os principais reservatórios desse parasito nas 

áreas urbanas e periurbanas do Brasil, o monitoramento da infecção é fundamental 

para prevenir casos humanos.  

Embora o envolvimento de Lu. evandroi, na transmissão do parasito causador 

da leishmaniose, tenha sido especulado, uma vez que somente esta espécie foi 

identificada na área estudada,  essa hipótese deve ser esclarecida com futuros 

estudos.  A identificação de uma única espécie demanda novas investigações, 

voltadas para o monitoramento da possível presença de outras espécies, em novas 

localidades dentro dos limites do município, enriquecendo o conhecimento acerca  da 

composição da fauna  flebotomínica e da epidemiologia das leishmanioses nesta área.   

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


