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RESUMO  

Nas Américas, Lutzomyia longipalpis tem sido incriminada como vetora da leishmaniose 

visceral em, praticamente, todas as áreas de ocorrência dessa parasitose. A pesquisa foi 

realizada no peridomicílio e no intradomicílio de três residências urbanas. As capturas se-

manais foram realizadas com armadilhas automáticas luminosas do tipo CDC, no período 

de dezembro de 2009 a novembro de 2010 no Centro da cidade, no bairro Centenário e na 

Vila Moxotó. Foram capturados 586 espécimes, pertencentes a três espécies: Lutzomyia 

longipalpis, Lutzomyia goiana e Lutzomyia sallesi. Os espécimes destas duas últimas espé-

cies eram machos e as duas foram consideradas acidentais, enquanto Lutzomyia longipalpis 

foi considerada abundante e esteve presente em todas as estações de captura. Surpreenden-

temente o número de espécimes capturados foi maior no Centro da cidade em relação aos 

outros bairros. O Centro apresentou 79% dos espécimes capturados, o bairro Centenário 

respondeu por 15% e a Vila Moxotó, região mais periférica entre todas as estações de cap-

tura, teve apenas 6% do total de insetos capturados. A frequência de machos (57%) foi 

superior a de fêmeas (43%) e esta diferença na quantidade de machos e fêmeas foi igual-

mente observada nas três estações de captura. Em relação ao comportamento endofílico e 

exofílico: 92 espécimes foram capturados no intradomicílio (16%) e 494 no peridomicílio 

(84%). Em todos os locais de captura o percentual de espécimes capturados foi maior no 

peridomicílio. Os dados climáticos de temperatura e umidade relativa do ar foram obtidos 

com auxílio de um termohigrômetro digital e os valores de precipitação pluviométrica refe-

rentes a esse período foram obtidos junto à Estação Meteorológica da cidade de Paulo A-

fonso – BA. Apesar de já consagrado na literatura para flebotomíneos, a temperatura, a 

umidade relativa do ar e a precipitação pluviométrica não apresentaram valores estatisti-

camente significativos que justificassem relação desses fatores com a frequência dos flebo-

tomíneos na cidade de Paulo Afonso – BA.   

Palavras Chave: Lutzomyia longipalpis, Fatores climáticos, domiciliação.    
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ABSTRACT  

In the Americas, Lutzomyia longipalpis has been incriminated as a vector of visceral 

leishmaniasis in virtually all areas in which this disease. The survey was conducted around 

the homes and in households of three urban households. The catches were made weekly 

with automatic light traps of CDC in the period December 2009 to November 2010 at City 

Center in the neighbor Centennial and the Village Moxotó. We captured 586 specimens 

belonging to three species: Lutzomyia longipalpis, Lutzomyia goiana and Lutzomyia salle-

si. Specimens of the latter two-species turnover were males and two were rare, while Lut-

zomyia longipalpis was considered abundant and was present in all seasons of capture. 

Surprising to the number of specimens captured was higher in downtown compared to oth-

er neighborhoods. The center has had 79% of specimens caught, the neighbor Centennial 

for 15% and the Village Moxotó, most peripheral of all this catchtions, had only 6% of all 

insects captured. The frequency of males (57%) was higher than females (43%) and this 

difference in the amount of males and females was also observed in the three seasons of 

capture. As for the behavior endofile and exophilic: 92 specimens were caught indoors 

(16%) and 494 in the peridomicile (84%). At all locations catch the percentage was higher 

in specimens caught outside the home. The climatic data of temperature and relative hu-

midity were obtained using a digital hygrometer and rainfall values referring to this period 

were obtained from the Meteorological Station of Paulo Afonso - Bahia. Although already 

established in the literature for the vector, temperature, relative humidity and rainfall were 

statistically not significant relationship between these factors justify the frequency of 

sandflies in Paulo Afonso – Bahia.  

Key words: Lutzomyia longipalpis, Climate, domiciliation.           
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1. CONSIDERAÇÕES GERAIS  

1.1. Importância das leishmanioses  

Conforme a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2006), as leishmanioses estão en-

tre as doenças de grande importância epidemiológica, que necessitam de medidas de controle 

efetivas, e que apresentam o potencial de surtos epidêmicos, dada a sua transmissão por inse-

tos vetores (CATTAND et al., 2006). São endêmicas em 88 países, e estima-se que 500 mil 

casos novos de Leishmaniose Visceral (LV) ocorram a cada ano em todo mundo. 

A OMS estima que cerca de 350 milhões de indivíduos estejam expostos ao risco de 

contrair alguma das várias formas clínicas que as leishmanioses podem apresentar, e que cer-

ca de 12 milhões de pessoas se encontram realmente infectadas. Como a notificação é obriga-

tória em apenas 33 dos 88 países afetados pelas leishmanioses, um número substancial de 

casos nunca foi relatado (WHO, 2002). 

As Leishmanioses encontram-se entre as seis doenças infecto-parasitárias de maior 

importância no mundo; 90% dos casos de Leishmaniose Visceral (LV) ocorrem em Banglade-

sh, Brasil, Índia e Sudão e a maioria dos casos de leishmaniose cutânea ocorre no Afeganis-

tão, Brasil, Irã, Peru, Arábia Saudita e Síria, com 90% dos casos de leishmaniose mucosa o-

correndo na Bolívia, Brasil e Peru (WHO, 2006).  

1.2. Leishmaniose Visceral  

A letalidade é elevada, e cerca de 59 mil pessoas morrem da doença a cada ano (A-

GUILAR et al, 1998). No Brasil, a leishmaniose visceral é causada pelo protozoário Leish-

mania infantum chagasi (Cunha & Chagas) e é transmitida por flebotomíneos do gênero Lut-

zomyia, sendo Lutzomyia longipalpis a principal espécie vetora, sendo os cães considerados a 

principal fonte de infecção no ambiente urbano (Secretaria de Vigilância em Saúde, 2003). 

No Brasil, a LV foi descrita inicialmente na década de 1930 em áreas rurais da Região 

Nordeste, que concentrava 90% dos casos registrados no país até a década de 1990 (GALATI, 

2003). Atualmente, é uma doença endêmica das cinco regiões, tendo aumentado sua impor-

tância no contexto da saúde pública devido à expansão da área geográfica e à urbanização 

(RIBEIRO & MISSAWA, 2002). Apenas em 2009 foi registrado o primeiro encontro do vetor 

da leishmaniose visceral na Região Sul (SOUZA et al 2009).  
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No continente americano este agravo é, tradicionalmente, considerado uma zoonose de 

canídeos, transmitida ao homem em ambientes silvestres e localidades rurais. Atualmente, 

também apresenta distribuição periurbana e urbana em diversas cidades (LAINSON & RAN-

GEL, 2005). 

Os cães são considerados os mais importantes reservatórios domésticos e talvez os 

responsáveis pela grande mudança no perfil epidemiológico desta doença (Marzochi et 

al.1994), que inicialmente estabeleceu-se em áreas rurais e periurbanas e que recentemente 

vem aumentando significativamente seu número de casos nos grandes centros urbanos, com o 

surgimento de focos em áreas até então indenes. O cão e a raposa apresentam um intenso pa-

rasitismo cutâneo, que permite a fácil infecção dos flebotomíneos (Deane & Deane 1954). 

Entretanto, é provável que em algumas situações específicas, existam outras fontes de infec-

ção e que o homem esteja envolvido na cadeia de transmissão (Deane & Deane 1955, Badaró 

et al. 1994). 

Processos migratórios e hábitos das populações, especialmente nas periferias, como a 

criação de galinhas, são importantes na cadeia epidemiológica da LV (LAINSON, 1989). 

Apesar das aves domésticas não serem hospedeiras de Leishmania, representam im-

portante elo na cadeia epidemiológica da LV por se constituírem em uma fonte de alimenta-

ção e atração para as fêmeas de L. longipalpis (ALEXANDER et al., 2002). 

A susceptibilidade humana para a L. chagasi é considerada baixa, e infecções assinto-

máticas são comuns (MORENO et al., 2005). Em geral, a doença na sua forma clínica está 

associada à faixa etária (crianças abaixo dos dois anos são as mais acometidas), à desnutrição 

e à imunossupressão dos indivíduos. Casos não tratados, invariavelmente, culminam com o 

óbito do paciente (GRAMICCIA & GRADONI, 2005; HAILU et al., 2005). 

No ciclo de vida da Leishmania chagasi, agente etiológico da LV no Novo Mundo, a 

transmissão ocorre, principalmente, através da picada de fêmeas de flebotomíneos da espécie 

Lutzomyia longipalpis (DEDET, 1993; GRIMALDI et al, 1989). Esta espécie tem demonstra-

do uma grande capacidade de se adaptar em vários ambientes, aumentando muito a densidade 

destes insetos dentro e ao redor de habitações humanas facilitando a transmissão da doença 

(DEANE & DEANE, 1962; LAINSON, 1989). 

Sherlock (1996) observou que em áreas de transmissão de leishmaniose visceral na 

Bahia e em outras regiões do país a pobreza, a desnutrição e a alta densidade de flebotomí-

neos, tanto no intradomicílio como no peridomicílio, estão associadas à presença de animais 

domésticos, condições sanitárias precárias e baixo nível sócio-econômico.  
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1.3. Distribuição geográfica e parâmetros ambientais e climáticos da Lutzomyia longipal-

pis  

Os flebotomíneos são hospedeiros invertebrados de diversos grupos de patógenos, tais 

como bactérias (Bartonella bacilliformes), vírus (Phlebovirus, Orbivirus, Vesiculovirus) e 

protozoários (como os pertencentes aos gêneros Leishmania e Endotripanum), sendo os últi-

mos responsáveis pelas variadas formas clínicas das leishmanioses humanas (YOUNG & 

DUNCAN, 1994). 

Lutzomyia longipalpis, principal espécie envolvida na transmissão da leishmaniose 

visceral (LV), foi originalmente descrita por Lutz e Neiva em 1912 a partir de espécimes cole-

tados no estado de São Paulo e Minas Gerais (URIBE, 1999). Apresenta ampla distribuição 

geográfica e tem sido registrada nas Américas do Norte, Central e do Sul (AGUILAR et al, 

1998), o que explica a ocorrência de Leishmania chagasi e da LV em, pelo menos, 12 países 

da América Latina, estendendo-se do norte do México ao sul da Argentina.  

No Brasil, L. longipalpis é encontrado em espaços geográficos, climáticos e sociais di-

ferenciados, em função da sua ampla distribuição, resultante de sua capacidade de adaptação, 

sendo encontrado nas regiões norte, nordeste, centro-oeste e sudeste (BRASIL, 1996). Apenas 

em 2009 foi registrado o primeiro encontro do L. longipalpis na Região Sul (SOUZA et al 

2009). Tem sido registrado em diversos ecossistemas brasileiros, tais como áreas de florestas 

primárias na Amazônia (LAINSON, et al, 1990), pantanal mato-grossense (GALATI et al, 

2003; RIBEIRO & MISSAWA, 2002), matas secundárias (BARROS et al, 2000), cerrados 

(RIBEIRO & MISSAWA, 2002; MARTINS & REBELO, 2006) e caatinga (DEANE, 1956). 

De um modo geral, quando parte da cobertura vegetal é substituída por assentamentos huma-

nos, observa-se que a distribuição de L. longipalpis coincide com a ocorrência de LVA con-

forme observado desde os estudos pioneiros de Deane e Deane (1955) sobre a epidemiologia 

da LV. 

Este vetor pode ser encontrado em ecótopos silvestres e antropizados, nas zonas rurais 

e periurbanas em qualquer período do ano, demonstrando grande flexibilidade ecológica. Há 

indícios de que a estação chuvosa exerça momentos mais propícios à atividade deste fleboto-

míneo, provavelmente por tornar o solo e o ar úmidos e a temperatura favorável à proliferação 

das formas imaturas e a dispersão dos adultos (FORATINI, 1973). Neste aspecto, as investi-

gações realizadas nas regiões Norte e Nordeste do Brasil demonstraram que L. longipalpis 

encontra-se presente em todos os meses do ano, ocorrendo em maior densidade no período 

chuvoso ou na transição deste com a estiagem, exibindo valores decrescentes ao longo dos 
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demais meses do ano (LAINSSON, et al, 1990; SHERLOCK & GUITON, 1996; REBELO et 

al, 2001)  

1.4. O processo de expansão e urbanização de Lutzomyia longipalpis  

O Brasil enfrenta a expansão e urbanização da LV com casos humanos e grande núme-

ro de cães positivos em várias cidades de grande e médio porte. O ciclo de transmissão, que 

anteriormente ocorria no ambiente silvestre e rural, hoje também se desenvolve em centros 

urbanos.  

Acredita-se que a urbanização de L. longipalpis e consequentemente da leishmaniose 

visceral resulta de alterações ambientais antrópicas e da migração rápida e intensa de popula-

ções rurais para as periferias urbanas, onde a falta de habitação adequada e infra-estrutura de 

saneamento, com a interação simultânea e mobilização de reservatórios silvestres e cães infec-

tados com L. chagasi contribuem para a transmissão de leishmaniose visceral (SILVA et. al. 

1997 & TAUIL, 2006). Além disso, tem sido observado que L. longipalpis, adaptou-se facil-

mente ao peridomicílio, devido a fatores ainda não totalmente esclarecidos, mas possivelmen-

te relacionados com os acima referidos (LAINSON, 1989 & DIAS et al, 2003). 

Alterações ambientais de caráter antrópico, como desmatamento, promoção de quei-

madas, construção de habitações, aberturas de estradas entre outras, estão associadas ao sur-

gimento endêmico da LV, em virtude da redução dos nichos ecológicos de espécies animais e 

vetores e do aumento de disputas intra e interespecíficas por espaço e alimento, ocasionando a 

imigração destes para as áreas periurbanas em busca de alimento e abrigo, dando início a dis-

seminação de L. longipalpis nestas áreas (PATZ et al. 2000; MOLYNEUX, 1998; GUERRA 

et al. 2004). 

Duas décadas após o registro da primeira epidemia urbana em Teresina, no Piauí 

(COSTA et al, 1990), o processo de urbanização se intensificou com a ocorrência de impor-

tantes epidemias em várias cidades da região Nordeste (São Luís e Natal), Norte (Boa Vista e 

Santarém), Sudeste (Belo Horizonte e Montes Claros) e Centro Oeste (Cuiabá e Campo Gran-

de) (Ministério da Saúde, 2001).  

Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, ilustra claramente o processo de 

urbanização da LV nas cidades brasileiras. Desde 1993, a cidade convive com a leishmaniose 

visceral, introduzida a partir de um município vizinho. A proximidade entre as habitações e a 

alta densidade populacional da população à infecção contribuíram para a rápida expansão da 

LV no ambiente urbano (GONTIJO & MELO 2004).  
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Pelo fato da urbanização ser um fenômeno relativamente novo, pouco se conhece so-

bre a epidemiologia da LV nos focos urbanos. As relações entre os componentes da cadeia de 

transmissão no cenário urbano parecem ser bem mais complexas e variadas do que no rural 

(GONTIJO & MELO 2004). 

Com isso, a abundância de L. longipalpis nas áreas periurbanas demonstra o acentuado 

grau de adaptação dessa espécie às áreas sob influência antrópica. Além disso, a criação de 

animais no peridomicílio de áreas rurais e urbanas favorece a colonização de flebotomíneos 

que encontram abrigo e alimento nesses locais (Ximenes et al. 1999). No ambiente peridomi-

ciliar os flebotomíneos são capturados em associação a galinhas, porcos, cavalos e outros a-

nimais, já no interior das residências, fêmeas de L. longipalpis geralmente são capturadas in-

gurgitadas após repasto sanguíneo no homem ou outros animais, reforçando o processo de 

adaptação do inseto a áreas antropizadas, seu comportamento endofílico e talvez antropofílico 

ou oportunista, como sugerido em outros estudos (Quinnel et al. 1992, Morrison et al. 1993). 

Nas últimas décadas ocorreram profundas mudanças na estrutura agrária do Brasil, que 

resultaram na migração de grande contingente populacional para centros urbanos. Segundo 

dados do IBGE, 85% da população do país vive em área urbana (GONTIJO & MELO 2004).  

Apesar de ser uma doença de notificação compulsória, os dados disponíveis são base-

ados na detecção passiva de casos. O número de pessoas expostas à infecção ou infectadas 

sem sintomas é em algumas áreas muito maior do que o número de casos detectado (MORE-

NO ET AL, 2002). 

O entendimento das interações entre mudanças do meio ambiente urbano e os flebo-

tomíneos vetores constituem um pré-requisito para o desenvolvimento de ações apropriadas 

de prevenção e estratégias de controle. Um dos fatores de risco mais importantes na aquisição 

da LV é a exposição ao inseto vetor. Lutzomyia longipalpis é uma espécie que se perpetua em 

diferentes biótopos e nenhuma outra espécie de flebotomíneo do Novo Mundo é tão sinantró-

pica (SHAW, 1999).         
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2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo geral  

Investigar os aspectos ecológicos que influenciam na dinâmica populacional de Lut-

zomyia longipalpis em áreas de transmissão de Leishmaniose Visceral do município de Paulo 

Afonso.  

2.2. Objetivos específicos   

Determinar a abundância relativa e a distribuição mensal de L. longipalpis na área de 

estudo; 

Determinar a endofilia e a exofilia de L. longipalpis; 

Correlacionar a densidade de L. longipalpis com os aspectos climatológicos (tempera-

tura, umidade relativa do ar e precipitação pluviométrica) durante o período de coletas; 

Avaliar a frequência de L. longipalpis em locais com diferentes graus de urbanização;                   
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3. MATERIAL E MÉTODOS  

3.1 – Descrição da Área de estudo: localização e clima  

O estudo foi realizado na cidade de Paulo Afonso (BA), que ocupa área territorial de 

1.573,63 quilômetros quadrados. O município está localizado na latitude 9º24’22” Sul e na 

longitude 38º12’53” Oeste. Limita-se ao norte, com o município de Glória (BA), ao sul, com 

o Estado de Sergipe; a leste, com o Rio São Francisco e o Estado de Alagoas; a oeste, com o 

município de Rodelas (BA). O Município de Paulo Afonso está a 243 metros de altitude e 

distante 460 quilômetros de Salvador. O censo do IBGE, atualizado em 2004, informou que a 

população de Paulo Afonso, nesse ano, ultrapassou os cem mil habitantes, chegando a 

101.952. Quanto ao clima, por estar situado na área do Sertão Nordestino, Paulo Afonso pos-

sui clima tipo Bsh semi-árido, com pluviosidade média entre 500 e 600mm anuais. A tempe-

ratura é elevada (em torno dos 30ºC), chegando a 40ºC nos meses mais quentes (dezembro e 

janeiro). O período mais quente vai de outubro a janeiro e o mês de julho é o mais frio, com 

temperatura em torno de 22ºC. A caatinga é a vegetação predominante na região, influência 

do clima Bsh (árido, com chuvas de inverno e seco e quente). 

Para este trabalho a área metropolitana foi representada por três estações de captura, 

compreendendo o Centro e os bairros Centenário e Vila Moxotó.  

3.1.1 – Centro  

Corresponde à primeira estação de captura (Figura 1). Está localizado às coordenadas: 

9º24’38,5” de latitude Sul e 38º13’15,2” de longitude Oeste. É uma área densamente ocupada, 

situada à margem do lago da usina Paulo Afonso IV. As ruas são pavimentadas. Existe rede 

de coleta de esgotos, sendo, porém, lançados (sem tratamento) no rio. Apresenta diferenças 

socioeconômicas, com locais de elevada miséria e aglomerados residenciais do tipo invasão. 

A maioria das casas não tem quintal. Nas demais, o tamanho, o tipo de ocupação e a forma de 

organização são variáveis. Observa-se a presença de animais, principalmente cachorros e em 

algumas, galinhas e cavalos.  
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Figura 2: A: Fachada da residência. B: Vista da rua. C: Galinheiros. D: Canil. E: Galinhas próximas à 
vegetação no peridomicílio. F: Entulho no peridomicílio.   

Ponto 2: representado por residência com paredes de alvenaria com reboco e piso de 

cerâmica. As paredes do peridomicílio eram de tijolo, mas não apresentam reboco e o piso era 

de terra batida. O teto era de laje. O peridomicílio não apresentava árvores, mas havia plantas 

no chão, entulhos (pedaços de madeira, pedras e telhas quebradas) e matéria orgânica em de-

composição. Havia um pequeno canil que abrigava um cachorro e seis galinhas que se abriga-

vam próximo à casa do cachorro (Figura 3).  
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Figura 3: A: Fachada da residência. B: Vista da rua.  

Ponto 3: representado por residência com paredes de alvenaria com reboco e piso de 

cerâmica. As paredes do peridomicílio eram de tijolo, mas não apresentam reboco e o piso era 

de terra batida. O teto era de telha. O peridomicílio apresentava árvores e havia plantas no 

chão, entulhos (pedaços de madeira, pedras e telhas quebradas) e matéria orgânica em decom-

posição. Havia um galinheiro que abrigava doze galinhas e um abrigo coberto para os dois 

cachorros (Figura 4).   

Figura 4: A: Fachada da residência. B: Vista da rua.  

3.1.2 - Centenário  

Corresponde à segunda estação de captura (Figura 5). Está localizada às coordenadas: 

9º24’38,5” de latitude Sul e 38º13’15,2” de longitude oeste. É um bairro densamente ocupa-

do, situado à margem do lago Moxotó que alimenta a usina Paulo Afonso IV. As ruas são 

pavimentadas, mas em alguns pontos do bairro ainda existem ruas de terra batida. A maioria 

das casas tem quintal amplo e vegetação. Existe saneamento básico, mas, apesar disso, obser-

vam-se diferenças na infra-estrutura sanitária, sendo os esgotos lançados (sem tratamento) no 

rio ou em lagos situados próximos a algumas residências. Apresenta diferenças socioeconô-
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Figura 6: A: Fachada ad residência. B: Vista da rua e da fachada da residência. C: Galinhas 
próximas ao entulho presente no peridomicílio. D: Galinhas no peridomicílio.    

Ponto 2: representado por residência com paredes de alvenaria com reboco, apresen-

tando em vários locais, rachaduras, mofo, buracos e infiltrações, e o piso de cimento. As pa-

redes do peridomicílio eram de tijolo, mas não apresentavam reboco e o piso era acidentado e 

de terra batida com muitas pedras. O teto era de telha com infiltrações. O peridomicílio apre-

sentava árvores de várias espécies, poucas plantas no chão, muito entulho (pedaços de madei-

ra, telhas quebradas e lixo domiciliar), folhas espalhadas no chão, matéria orgânica em de-

composição. Havia um galinheiro que abrigava oito galinhas. Havia três cachorros, mas não 

havia canil (Figura 7).   
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Figura 7: A: Fachada da residência. B: Vista da rua. C: Presença de galinhas, burros e cachor-
ro próximos à vegetação do peridomicílio. D: Presença de bananeiras no peridomicílio e de 

águas provenientes de lançamento de esgoto doméstico.  

Ponto 3: representado por residência com paredes de alvenaria com reboco, apresen-

tando em vários locais, rachaduras, mofo, buracos e infiltrações, e o piso de cimento. O peri-

domicílio não tinha paredes, e o piso era acidentado e de terra batida. O teto era de telha com 

infiltrações. O peridomicílio apresentava pouca vegetação, mas muito entulho (pedaços de 

madeira, telhas quebradas e lixo domiciliar), folhas espalhadas no chão, matéria orgânica em 

decomposição. Havia um galinheiro que abrigava seis galinhas. Havia três cachorros, mas não 

havia canil (Figura 8).  
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Figura 8: A: Fachada da residência (ao fundo). B: Criação de galinhas no peridomicílio. C: 
Cachorro criado próximo a córrego no peridomicílio. D: Criação de jegues no peridomicílio.  

3.1.3 – Vila Moxotó  

Corresponde à terceira estação de captura (Figura 9). Está localizada às coordenadas: 

9º24’38,5” de latitude Sul e 38º13’15,2” de longitude oeste. É um bairro moderadamente ocu-

pado, situado à margem do lago Moxotó que alimenta a usina Paulo Afonso IV. Há algumas 

ruas pavimentadas, mas em vários pontos do bairro ainda se observa ruas de terra batida. As 

casas apresentam quintal quase sempre com vegetação. Existe saneamento básico, mas, ob-

servam-se diferenças na infra-estrutura sanitária, sendo os esgotos lançados (sem tratamento) 

no rio. Apresenta diferenças socioeconômicas, com locais de elevada miséria e aglomerados 

residenciais construídos em áreas invadidas e impróprias para receberem construções. Na 

maioria das residências é possível observar a criação de animais, principalmente cachorros, 

galinhas, porcos e cavalos. É possível ver nas ruas animais errantes e, principalmente cachor-

ros apresentando várias lesões semelhantes às lesões típicas do calazar. 
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Figura 10: A: Fachada da residência. B: Caixa d água no peridomicílio. C: Entulho próximo à 
vegetação no peridomicílio. D: vegetação do peridomicílio.  

Ponto 2: representado por residência com paredes de alvenaria com reboco, apresen-

tando rachaduras, buracos e infiltrações, e o piso de cimento. As paredes do peridomicílio 

eram de alvenaria, mas sem reboco. O piso do peridomicílio era de terra batida. O teto era de 

telha. O peridomicílio apresentava uma árvore grande. Havia folhas espalhadas no chão e ma-

téria orgânica em decomposição. Havia um galinheiro grande que abrigava dez galinhas e 

várias gaiolas com galos criados separados. Havia dois cachorros, mas não havia canil (Figura 

11).  
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Figura 11: A: Vista do peridomicílio. B: Criação de galos. C: Vista interna de um dos gali-
nheiros. D: Canil próximo a gaiolas de criação de galos.  

Ponto 3: representado por residência com paredes de alvenaria com reboco, apresen-

tando rachaduras, buracos e infiltrações, em alguns pontos. O piso era de cerâmica. As pare-

des do peridomicílio eram de alvenaria, mas sem reboco. O piso do peridomicílio era de terra 

batida. O teto era de telha. O peridomicílio apresentava várias árvores. Havia folhas espalha-

das no chão, muito entulho (pedaços de madeira, pedras e telhas quebradas), folhas espalha-

das no chão e matéria orgânica em decomposição. Havia um galinheiro grande que abrigava 

dez galinhas Havia um canil coberto que abrigava três cachorros e um chiqueiro com dois 

porcos (Figura 12).  
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Figura 12: A: Vista do canil e do galinheiro próximos a grande quantidade de entulho no peri-
domicílio. B: Vista do peridomicílio. C: Criação de galinhas. D: Criação de porcos.                     
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RESUMO  

INTRODUÇÃO  

Até a década de 1980, a Leishmaniose Visceral foi considerada de transmissão 

silvestre e rural, porém com a mudança desta característica, sua expansão tem 

causado epidemias em cidades de médio e grande porte. Esse trabalho tem o 

objetivo de demonstrar a freqüência mensal de L. longipalpis e associar sua dis-

tribuição por localidades do município de Paulo Afonso – BA às variáveis climáti-

cas.  

MATERIAL E MÉTODO  

A pesquisa foi realizada no intradomicílio e no peridomicílio de três residências no 

Centro, bairro Centenário e Vila Moxotó. As capturas, mensais foram realizadas 

com armadilhas automáticas luminosas, do tipo CDC no período de dezembro de 

2009 a novembro de 2010. Os dados meteorológicos desse período foram obtidos 

junto à Estação Meteorológica do município de Paulo Afonso.   

RESULTADOS  

Lutzomyia longipalpis esteve presente em todos os locais de captura, tanto no 

intradomicílio como no peridomicílio, mas no peridomicílio, L. longipalpis apresen-

tou uma maior freqüência nos três pontos de captura. O Centro apresentou a 

maior quantidade de insetos capturados no período do estudo e nos dois bairros 



 

41

periféricos, a freqüência de L. longipalpis capturados teve uma freqüência menos 

expressiva. Observou-se também uma proporção semelhante em relação ao nú-

mero de machos e fêmeas em todos os locais de captura.   

CONCLUSÃO  

L. longipalpis foi a espécie mais abundante e esteve presente em todas as esta-

ções de captura, durante todos os meses de estudo. Foi mais abundante no Cen-

tro em relação às áreas periféricas da cidade e esteve presente em maior propor-

ção no peridomicílio. A freqüência de indivíduos capturados não apresentou valo-

res estatisticamente significativos quando comparada às variáveis climáticas: 

temperatura, umidade relativa do ar e precipitação pluviométrica.     

PALAVRAS-CHAVE: Lutzomyia longipalpis. Urbanização. Fatores climáticos         
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ABSTRACT  

INTRODUCTION   

Until the 1980s, Visceral Leishmaniasis transmission was considered wild and ru-

ral, but with the change of this feature, its expansion has caused epidemics in ci-

ties of medium and large. This paper aims to show the monthly frequency of L. 

longipalpis and associate their distribution by city localities Paulo Afonso - BA cli-

matic variables.   

MATERIAL AND METHODS   

The survey was conducted indoors and outdoors for three residences in the Cen-

ter, and Centennial Village neighborhood Moxotó. The catches were held monthly 

with automatic light traps, the CDC during the period December 2009 to November 

2010. The meteorological data of this period were obtained from the meteorologi-

cal station of the city of Paulo Afonso.   

RESULTS   

Lutzomyia longipalpis was found in all capture sites, both indoors and outside the 

homes, but around the homes, L. longipalpis presented a higher frequency in the 

three capture points. The Centre had the highest number of insects captured dur-

ing the study period and two suburbs, the frequency of L. longipalpis captured had 
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a frequency less expressive. We also observed a similar proportion to the number 

of males and females in all capture sites.   

CONCLUSION   

L. longipalpis was the most abundant and was present in all trap stations during all 

months of study. It was more abundant in the Centre in relation to surrounding 

areas and was present in greater proportion the homes. The frequency of individ-

uals captured levels were not statistically significant when compared with the cli-

matic variables: temperature, relative humidity and rainfall.     

KEYWORDS: Lutzomyia longipalpis. Urbanization. Climatic factors.           
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INTRODUÇÃO  

A LV foi considerada uma zoonose rural, mas hoje, ela afeta médios e 

grandes centros urbanos. 35 A primeira epidemia urbana no Brasil ocorreu há 25 

anos na cidade de Teresina, Estado do Piauí, 7 e desde então, vários surtos têm 

sido relatados na periferia de outras cidades, como São Luiz, Belo Horizonte, Rio 

de Janeiro, Campo Grande, Palmas. 16 

O aumento da urbanização de L. longipalpis é atribuído às alterações am-

bientais causadas pelo homem e à constante migração de populações rurais para 

as áreas suburbanas. 14, 5  

Lutzomyia longipalpis pode ser encontrado em ecótopos silvestres e antro-

pizados, nas zonas rurais e periurbanas em qualquer período do ano, demons-

trando grande flexibilidade ecológica. As investigações realizadas nas regiões 

Norte e Nordeste do Brasil demonstraram que L. longipalpis encontra-se presente 

em todos os meses do ano, ocorrendo em maior densidade no período chuvoso 

ou na transição deste com a estiagem, exibindo valores decrescentes nos demais 

meses do ano. 12, 25, 30 Há indícios de que a estação chuvosa exerça momentos 

mais propícios à atividade deste flebotomíneo, provavelmente por tornar o solo e 

o ar úmidos e a temperatura favorável à proliferação das formas imaturas e a dis-

persão dos adultos. 9 

Elevada densidade de flebotomíneos tem sido registrada no domicílio e no 

peridomicílio, sugerindo que a presença humana e de animais domésticos cria 

condições para aumentar significativamente a densidade desses insetos no ambi-

ente antrópico. 34 Nesse sentido tem sido registrado que L. longipalpis é atraído 
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por abrigo de animais domésticos existentes nas periferias urbanas, exibindo 

grande associação com galinheiros. 23, 3  

A intervenção humana no ambiente natural em virtude da expansão agríco-

la e das áreas urbanas e industriais é fundamental para que agentes infecciosos 

tenham sua distribuição ampliada. 22 Dessa forma é factível considerar a domicili-

ação de L. longipalpis como um mecanismo de dispersão das populações naturais 

por áreas urbanizadas, resultando na modificação do perfil epidemio-lógico da LV. 

17, 4 

Nesta perspectiva, a dinâmica da ocupação dos espaços e as constantes 

alterações ambientais são variáveis importantes na manutenção da doença. Con-

forme Silva et al 31 (1997) o surgimento de LVA se deve a fatores ambientais favo-

ráveis à manutenção de criadouros do vetor, aliado às profundas transformações 

sociais provocadas após a instalação irregular de habitações em áreas de precá-

rias condições socioeconômicas. Esse fato ocasionou a migração de grupos po-

pulacionais para assentamentos desprovidos das mínimas condições de saúde e 

saneamento. 

Outras cidades do semi-árido, assim como o município de Paulo Afonso – 

BA registraram surtos e epidemias (Teresina, Petrolina) e por possuir um micro-

clima favorável à presença do flebótomo em densidades elevadas ao longo de 

boa parte do ano, apresentar proximidade com a caatinga, existência de pobreza 

e falta de ações concretas de controle dos órgãos públicos o referido município foi 

escolhido para a realização desse estudo.  
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Diante do exposto, este artigo tem como objetivo avaliar a freqüência e en-

dofilia de L. longipalpis em áreas com diferentes graus de urbanização da cidade 

de Paulo Afonso – BA e associar sua distribuição às variáveis climáticas.  

MATERIAL E MÉTODOS  

Descrição da Área de estudo: localização e clima  

O estudo foi realizado na cidade de Paulo Afonso (BA), que ocupa área ter-

ritorial de 1.573,63 quilômetros quadrados. O município está localizado na latitude 

9º24’22” Sul e na longitude 38º12’53” Oeste. Limita-se ao norte, com o município 

de Glória (BA), ao sul, com o Estado de Sergipe; a leste, com o Rio São Francisco 

e o Estado de Alagoas; a oeste, com o município de Rodelas (BA). O Município 

de Paulo Afonso está a 243 metros de altitude e distante 460 quilômetros de Sal-

vador. O censo do IBGE, atualizado em 2004, informou que a população de Paulo 

Afonso, nesse ano, ultrapassou os cem mil habitantes, chegando a 101.952. 

Quanto ao clima, por estar situado na área do Sertão Nordestino, Paulo Afonso 

pos-sui clima tipo Bsh semi-árido, com pluviosidade média entre 500 e 600mm 

anuais. A tempe-ratura é elevada (em torno dos 30ºC), chegando a 40ºC nos me-

ses mais quentes (dezembro e janeiro). O período mais quente vai de outubro a 

janeiro e o mês de julho é o mais frio, com temperatura em torno de 22ºC. A caa-

tinga é a vegetação predominante na região, influência do clima Bsh (árido, com 

chuvas de inverno e seco e quente). 

Para este trabalho a área metropolitana foi representada por três estações 

de captura, compreendendo o Centro e os bairros Centenário e Vila Moxotó. 
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Características Locais  

Centro  

Corresponde à primeira estação de captura. Está localizado às coordena-

das: 9º24’38,5” de latitude Sul e 38º13’15,2” de longitude Oeste. Foram pesquisa-

das três residências. É uma área densamente ocupada, situada à margem do la-

go da usina Paulo Afonso IV. As ruas são pavimentadas. Existe saneamento bá-

sico, sendo os esgotos lançados (sem tratamento) no rio. Apresenta nítidas dife-

renças socioeconômicas, com locais de elevada miséria e aglomerados residen-

ciais do tipo invasão. A maioria das casas não tem quintal. Nas demais, o tama-

nho, o tipo de ocupação e a forma de organização são variáveis. Observa-se a 

presença de animais, principalmente cachorros e em algumas residências, gali-

nhas e cavalos.  

Centenário  

Corresponde à segunda estação de captura. Está localizada às coordena-

das: 9º24’38,5” de latitude Sul e 38º13’15,2” de longitude oeste. Foram pesquisadas 

três residências. É um bairro densamente ocupado, situado à margem do lago Mo-

xotó que alimenta a usina Paulo Afonso IV. As ruas são pavimentadas, mas em 

alguns pontos do bairro ainda existe chão de terra batida. A maioria das casas 

tem quintal amplo e vegetação. Existe saneamento básico, mas, apesar disso, 

observam-se diferenças na infra-estrutura sanitária, sendo os esgotos lançados 

(sem tratamento) no rio ou em lagos situados próximos a algumas residências. 
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Apresenta diferenças socioeconômicas, com locais de elevada miséria e aglome-

rados residenciais construídos em áreas invadidas e impróprias para receberem 

construções pelo fato de se localizarem próximas a esgotos e em locais de vege-

tação preservada. Na maioria das residências observa-se a criação de animais, 

principalmente cachorros, galinhas, cavalos e porcos.  

Vila Moxotó  

Corresponde à terceira estação de captura (Figura 9). Está localizada às 

coordenadas: 9º24’38,5” de latitude Sul e 38º13’15,2” de longitude oeste. Foram 

pesquisadas três residências. É um bairro moderada-mente ocupado, situado à 

margem do lago Moxotó que alimenta a usina Paulo Afonso IV. Há algumas ruas 

pavimentadas, mas em vários pontos do bairro ainda se observa chão de terra 

batida. As casas apresentam quintal e vegetação quase sempre está presente 

nestas residências. Existe saneamento básico, mas, há diferenças na infra-

estrutura sanitária, sendo os esgotos lançados (sem tratamento) no rio. Apresenta 

diferenças socioeconômicas, com locais de elevada miséria e aglomerados resi-

denciais construídos em áreas invadidas e impróprias para receberem constru-

ções. Na maioria das residências é possível observar a criação de animais, prin-

cipalmente cachorros, galinhas, porcos e cavalos. É possível ver nas ruas animais 

errantes e, principalmente, os cachorros apresentando várias lesões semelhantes 

às lesões típicas do calazar.  

Capturas  
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As capturas dos flebotomíneos foram realizadas com armadilhas luminosas 

do tipo CDC de dezembro de 2009 a novembro de 2010, mensalmente. 

Em cada ponto de captura foi utilizada uma armadilha no intradomicílio e 

outra no peridomicílio. As armadilhas foram instaladas entre 17h30m e18h de um 

dia e recolhidas entre 5h30m e 6h da manhã do dia seguinte durante três dias 

consecutivos de cada mês. Em cada ponto, durante o período de funcionamento 

das armadilhas, foi mantido um termohigrômetro digital para medida da variação 

da temperatura e umidade relativa do ar no intra e no peridomicílio. 

De dezembro de 2009 a maio de 2010, primeiros seis meses de captura, as 

armadilhas foram instaladas por três dias consecutivos na mesma residência, in-

dicada como ponto 1 em cada área de estudo. De junho de 2010 a novembro de 

2010, para ampliar a área amostrada, outros dois pontos foram acrescentados em 

cada área, de forma que a cada dia as capturas fossem feitas em pontos diferen-

tes.  

Preparação, montagem e identificação dos espécimes  

Após a retirada, as armadilhas eram levadas ao laboratório, onde era reali-

zada a triagem do material. Todos os espécimes eram acondicionados em tubos 

contendo álcool a 70% e armazenados para posterior montagem e identificação. 

Após a sexagem os espécimes foram preparados e montados de acordo com as 

técnicas de rotina do Centro de Referência Nacional e Internacional para Flebo-

tomíneos do Instituto René Rachou (CRNIF-CPqRR). 

A identificação específica dos flebotomíneos seguiu a classificação propos-

ta por YOUNG & DUNCAN 37  (1994). 
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Análise estatística  

Os dados foram organizados em planilhas e as análises descritivas foram 

registradas no programa Microsoft Excel (Office 2007). Para as análises estatísti-

cas, utilizou-se o programa Statistica 7.0 e EpiCalc. Os testes utilizados foram o 

de Kruskal-Wallis para a comparação entre as localidades , o de Qui-quadrado 

para a comparação de proporções de machos e fêmeas e o Coeficiente de corre-

lação de Pearson para avaliar a correlação entre os parâmetros climáticos e a 

frequência de flebotomíneos. Todos os testes foram considerados estatisticamen-

te significativos quando p < 0,05.  

RESULTADOS  

Foram coletados 586 flebotomíneos entre dezembro de 2009 e novembro 

de 2010, em 36 capturas realizadas, durante 432 horas de trabalho. Desse total, 

333 eram machos (57%) e 253 eram fêmeas (43%). L. longipalpis foi a espécie 

predominate. Somente 1 exemplar macho de Lutzomyia sallesi (Galvão & Couti-

nho, 1939) e 1 exemplar macho de Lutzomyia goiana (Martins, Falcão & Silva, 

1962) foram capturados. Nas três estações de captura o número de machos foi 

superior ao de fêmeas (Figura 1a, b, c e d). Em relação ao total de L. longipalpis 

coletados, o maior número de exemplares capturados no Centro apresentou dife-

rença estatisticamente significativa (p < 0,05) em relação ao bairro Centenário e à 

Vila Moxotó. Não houve diferença estatisticamente significativa (p > 0,5) entre o 

bairro Centenário e a Vila Moxotó quando comparados entre si (Figura 2). 
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O comportamento exofílico prevaleceu, pois 92 (16%) espécimes foram 

capturados no intradomicílio e 494 (84%) no peridomicílio. Em todos os locais de 

captura o percentual de espécimes capturados foi maior no peridomicílio (Figura 3 

a, b, c e d). O percentual de indivíduos capturados no peridomicílio no Centro foi 

maior em relação ao bairro Centenário (p < 0,05), mas semelhante à Vila Moxotó 

(p > 0,05). 

Os meses de junho e julho de 2010 representaram maior abundância em 

relação à quantidade de flebotomíneos capturados, correspondendo a 99 (16,9%) 

e 77 (13,1%) indivíduos, respectivamente (Tabela 1). Essa maior abundância no 

número de espécimes capturados foram antecedidos por uma elevação na taxa 

de precipitação pluviométrica no mês de abril de 2010 que correspondeu a 

148mm (figura 4a). Porém não houve correlação entre o número de espécimes 

capturados e a precipitação acumulada de 60 dias anteriores à primeira noite de 

coleta (r = 0,45; p = 0,1404). 

A temperatura variou entre 28,13ºC e 36,00ºC, durante o período do estu-

do, mas nos meses de junho e julho de 2010, meses em que ocorreram eleva-

ções na densidade dos flebotomíneos, foram registradas as temperaturas mais 

baixas de todo período de capturas, 28,53ºC e 28,13ºC, respectivamente (Figura 

4b). Todavia quando comparados o total de espécimes capturados e a temperatu-

ra não houve correlação estatisticamente significativa (r = -0,21; p < 0,4988).  

Os meses de junho e julho de 2010, embora não sendo os de maior preci-

pitação, registraram a maior taxa de umidade relativa do ar durante o período de 

capturas, correspondendo a 81,20% e 80,52%, respectivamente (Figura 4c). To-

davia a correlação entre o número de espécimes capturados e a umidade relativa 

do ar (r = 0.3364), não se mostrou estatisticamente significativa (p = 0.2849). 
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DISCUSSÃO  

Os resultados obtidos demonstraram variação entre a proporção de ma-

chos e fêmeas de Lutzomyia longipalpis (p < 0,05). O maior número de indivíduos 

machos capturados com relação às fêmeas pode ser verificado também em ou-

tros estudos. 26, 32, 20 A maior proporção de machos parece decorrer os seguintes 

fatos: os machos eclodem antes das fêmeas; os criadouros são próximos das mo-

radias, de condições precárias; a umidade do solo, que prolonga a vida dos flebo-

tomíneos; e a abundante presença de animais domésticos (principalmente cães e 

aves) no peridomicílio, que os atrairiam pelo odor ou liberação de CO2. Essas ob-

servações sugerem uma proximidade dos machos junto aos hospedeiros por mais 

tempo do que as fêmeas e pode explicar a razão sexual maior em favor dos ma-

chos nas coletas. Por outro lado, as fêmeas, por seus hábitos hematófagos, são 

os agentes transmissores de Leishmania e sua estratégia reprodutiva consistiria 

em voar para fora de seus abrigos e buscar um local para o repasto sanguíneo, 

ocorrendo, então, o acasalamento e a disputa por locais de criadouros. 11, 10 

L. longipalpis esteve presente nos três locais estudados, apresentando ele-

vada frequência de ocorrência, principalmente no Centro da cidade, seguido do 

Bairro Centenário e da Vila Moxotó. O encontro de maior densidade no Centro em 

relação às áreas periféricas não era esperado, uma vez que se considerava que 

condições relacionadas ao ambiente rural fossem mais adequadas à proliferação 

desta espécie. Tais resultados são fator indicativo da grande adaptabilidade de L. 

longipalpis ao ambiente antropicamente modificado e reforçam as observações 

sobre o estabelecimento do ciclo urbano da LV. Um fator que poderia justificar a 

maior frequência no Centro seria o fato de nesse local os galinheiros serem me-
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nores e menos expostos a penetração de luz, o que acarretaria maior umidade e 

maior acúmulo de matéria orgânica proveniente das fezes das aves. Este fato 

contribui para o estabelecimento de um microclima favorável ao desenvolvimento 

dos insetos, visto que eles não toleram temperaturas muito elevadas e por serem 

pouco resistentes a dessecação.  

O Centro, além de, aparentemente, apresentar variáveis climáticas ade-

quadas à proliferação dos flebotomíneos teve como principais características: 

presença de árvores, de hortas, pilhas de madeira, entulhos, montes de folhas, 

utilização de esterco, lixo não acondicionado e águas pluviais, além dessas, a 

criação de pelo menos um tipo de animal. 

Os cães foram os animais de criação mais presentes em todas as estações 

de captura. Esta espécie, além de servir como fonte de alimento para as fêmeas 

de flebotomíneos, pode albergar a Leishmania chagasi, sendo importante reserva-

tório deste parasito. 14 

A criação de galinhas é uma característica importante em relação à atração 

de flebotomíneos, pois estes animais atuam como fonte de alimento, já consagra-

da na literatura. Fêmeas de L. longipalpis se alimentam com extrema facilidade 

em galinhas, e a abundância de flebotomíneos em galinheiros é considerada fato 

de importância epidemiológica para a ocorrência de LV. 1, 10 Populações de áreas 

urbanas, principalmente as de ocupação recente, podem manter hábitos oriundos 

das zonas rurais, como a criação de animais para abate e favorecer a proliferação 

de animais que naturalmente não ocorreriam nesses ambientes. Em Paulo Afon-

so, esses criatórios estão localizados nos quintais dos fundos das residências, de 

forma que não são notados e não há sinais que indiquem a sua presença, tornan-

do mais difícil as ações de vigilância sanitária.   
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As capturas revelaram que L. Longipalpis é encontrado tanto no interior dos 

domicílios quanto no ambiente externo. A abundância relativa foi sempre maior no 

peridomicílio, visto que são áreas que apresentam melhores condições de desen-

volvimento e é onde estão instalados abrigos de animais, os quais por sua vez 

fornecem abrigo e alimento para o desenvolvimento do flebotomíneo. 

O elevado índice na abundância de L. longipalpis e sua predominância no 

ambiente doméstico e peridoméstico, especialmente na região central é um forte 

indicativo do comportamento antropofílico dessa espécie. 19, 18, 20, 21, 32 Porém, 

houve diferença entre a proporção encontrada nas diferentes áreas, mostrando 

que a endofilia pode estar relaciona com questões locais, como o tipo da moradia, 

hábitos dos moradores ou outro fator que favoreça a entrada dos flebotomíneos 

nas residências. Este fato pode estar relacionado à transmissão e merece maio-

res estudos. 

Vários autores têm demonstrado uma clara relação entre fatores abióticos, 

tais como, temperatura, precipitação e umidade e a densidade populacional de 

flebotomíneos, devido à interferência nos ciclos de vida de adultos ou modifica-

ções nos criadouros. 28, 6, 27  

Inúmeros autores consideram a precipitação e a umidade relativa do ar fa-

tores favoráveis ao crescimento populacional desses vetores, devido ao desen-

volvimento da vegetação e conseqüente incremento na quantidade de matéria 

orgânica e de locais favoráveis à instalação de criadouros. 2, 8, 26 

Para L. longipalpis, períodos chuvosos e úmidos têm sido descritos no sen-

tido de favorecer a proliferação e a sobrevivência da espécie. Aumentos na den-

sidade populacional desta espécie foram anotados após o período chuvoso. 33, 8 

No presente estudo, apesar de não terem sido apresentados valores estatistica-
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mente significativos entre o aumento da densidade dos flebotomíneos e da preci-

pitação pluviométrica houve um aumento da densidade dos flebotomíneos no se-

gundo mês após o período que apresentou a maior taxa de precipitação pluviomé-

trica durante o período de estudo. Essa elevação da quantidade de chuvas pode 

ter criado condições adequadas ao desenvolvimento dos flebotomíneos nos me-

ses subseqüentes ao pico da quantidade de chuvas, hipótese que poderia ser 

testada com a continuidade dos estudos na área e que poderia fornecer informa-

ção relevante ao serviço de controle de vetores. 

Ainda assim, mesmo em meses de chuvas mais intensas foi observado um 

número alto na freqüência de ocorrência de L. longipalpis, com subseqüente dimi-

nuição dessa frequência, visto que as chuvas quando intensas são prejudiciais à 

manutenção do ciclo de vida desses dípteros. Houve, portanto uma tendência, 

embora estatisticamente não significativa, para a influência dessas variáveis am-

bientais (temperatura média mensal, umidade relativa do ar e pluviosidade) na 

curva mensal dos flebotomíneos capturados, uma vez que os flebotomíneos se 

desenvolveram bem na faixa de umidade relativa do ar entre 80 e 85% (Figura 

4c).  

Sabe-se, no entanto, que as formas imaturas não se desenvolvem em lo-

cais encharcados. 13 Fato que explica a diminuição da freqüência de ocorrência 

de L. longipalpis no mês subseqüente ao aumento na precipitação pluviométrica 

mensal desse estudo (Figura 4 a). 

XIMENES et al 36 (2006) em estudo realizado no Rio Grande do Norte, veri-

ficou picos de ocorrência para L. longipalpis nos meses quentes e chuvosos. 

SHERLOCK 29 (1996) em estudo realizado na Bahia relata a maior ocorrência de 

L. longipalpis nos meses mais chuvosos do ano, tanto os mais quentes, como os 
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mais frios. Esse mesmo padrão é observado no município de Paulo Afonso, pois a 

partir do mês de abril até o mês de setembro há um aumento na quantidade de 

chuva, e conseqüentemente da umidade, seguidos da diminuição da temperatura, 

fatores que contribuem para o aumento nas frequências desse vetor. 

Em relação à temperatura média mensal e a frequência de flebotomíneos, 

não foram observados valores estatisticamente significativos. Contudo é válido 

ressaltar que o município de Paulo Afonso está localizado em uma região de cli-

ma semi-árido, onde as temperaturas geralmente são altas, em torno dos 30º C, e 

sofrem pouca variação. Esses valores mostraram-se favoráveis aos flebotomí-

neos, visto que eles foram capturados em todos os meses do estudo, porém pô-

de-se perceber que os dois meses em que foram registradas as menores tempe-

raturas, a curva da densidade de flebotomíneos aumentou em relação aos outros 

meses (Figura 4b) o que pode indicar que a diminuição da temperatura exerça 

influência positiva no ciclo de vida de L. longipalpis nessa região.  

A umidade relativa do ar sofre pouca variação ao longo do ano, mas é jus-

tamente em julho que atinge um máximo. Isso está relacionado diretamente com 

o aumento da frequência de captura, certamente, mais do que a precipitação ou a 

temperatura, individualmente, ou mesmo as duas juntas. Paulo Afonso é muito 

diferente de outras localidades do Sertão, porque tem imensos lagos de represa 

em volta, o que garante uma unidade relativa do ar sempre acima de 50%, numa 

média de 65%, o que faz com que você tenha flebótomo o ano todo, fato que não 

ocorre em qualquer outra área de clima semi-árido sem o microclima de Paulo 

Afonso.  
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Em relação à abundância de espécies, L. longipalpis apresentou-se como 

espécie muito abundante e de incidência constante, enquanto Lutzomyia goiana e 

Lutzomyia sallesi como espécies esporádicas. L. goiana e L. sallesi não apresen-

tam importância médica e poucos estudos trazem informações ao seu respeito. L. 

sallesi já foi encontrada naturalmente infectada por tripanossomatídeos, 15 mas 

não é suspeita de possuir capacidade vetorial. 24, 37  
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Figura 1: Frequência percentual de machos e fêmeas de flebotomíneos captura-

das entre os meses de dezembro de 2009 e novembro de 2010 na cidade de Pau-

lo Afonso – BA. A: total. B: Centro. C: Bairro Centenário. D: Vila Moxotó.                            
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Figura 3: Frequência percentual do comportamento dos flebotomíneos em relação 

à endofilia e exofilia entre os meses de dezembro de 2009 e novembro de 2010 

na cidade de Paulo Afonso – BA.  A: total. B: Centro. C: Bairro Centenário. D: Vila 

Moxotó.         
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Figura 4: Frequência de flebotomíneos capturados em relação às variáveis ambi-

entais entre dezembro de 2009 e novembro de 2010 na cidade de Paulo Afonso – 

BA. A: Precipitação pluviométrica; B: temperatura média mensal; C: umidade rela-

tiva do ar.              



 

69

Tabela 1: Número de flebotomíneos capturados e porcentagem por estação de 

captura segundo o mês, no período de dezembro de 2009 a novembro de 2010.  

Mês/Local

 
Centro

 
% Centenário

 
% 

Vila 
Moxotó

 
% Total/mês

  
(%)/mês

 
Dezembro

 
40 8,7 10 11,2 5 13,2 55 9,4 

Janeiro 63 13,7 3 3,4 1 2,6 67 11,4 
Fevereiro 8 1,7 5 5,6 0 0,0 13 2,2 
Março 56 12,2 8 9,0 6 15,8 70 11,9 
Abril 50 10,9 1 1,1 3 7,9 54 9,2 
Maio 0 0,0 9 10,1 3 7,9 12 2,0 
Junho 65 14,2 25 28,1 9 23,7 99 16,9 
Julho 59 12,9 14 15,7 4 10,5 77 13,1 
Agosto 15 3,3 0 0,0 0 0,0 15 2,6 
Setembro 57 12,4 7 7,9 0 0,0 64 10,9 
Outubro 19 4,1 5 5,6 3 7,9 27 4,6 
Novembro

 

27 5,9 2 2,2 4 10,5 33 5,6 
Total 459 100,0

 

89 100,0

 

38 100,0

 

586 100,00 
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CONCLUSÕES  

 
A fauna flebotomínica da cidade de Paulo Afonso apresentou três espécies, entre 

elas a principal espécie envolvida na transmissão da LV em Paulo Afonso, Lutzom-

yia longipalpis, além de Lutzomyia goiana e Lutzomyia sallesi. As duas últimas são 

consideradas espécies sem importância médica e epidemiológica.  

 

Lutzomyia longipalpis apresentou uma freqüência de 99,66%, sendo considerada 

uma espécie frequente, enquanto Lutzomyia goiana e Lutzomyia sallesi apresenta-

ram uma frequência de 0,17% cada uma, sendo consideradas espécies acidentais.  

 

Lutzomyia longipalpis foi mais abundante no Centro da cidade em comparação ao 

bairro Centenário e a Vila Moxotó, localidades periféricas do município.  

 

Os machos apresentaram uma freqüência de 56,82% enquanto que a frequências 

das fêmeas foi igual a 43,18%.  

 

O comportamento exofílico dos flebotomíneos prevaleceu em todas as localidades 

de captura, sendo que, 84% deles foram capturados no peridomicílio.  

 

A freqüência mensal de Lutzomyia longipalpis teve picos de ocorrência nos meses 

de junho e julho, os quais foram os meses mais frios e úmidos do ano.  

 

Não houve correlação estatisticamente significativa entre a densidade de fleboto-

míneos com as variáveis climáticas (temperatura, umidade relativa do ar e precipi-

tação pluviométrica), mas ainda assim foi possível observar alguns picos na densi-

dade de flebotomíneos relacionados a meses mais úmidos e subseqüente aos meses 

de maior concentração no volume de chuvas.  

 

As residências demonstraram características relacionadas a hábitos de áreas rurais 

que podem explicar a ocorrência de flebotomíneos nas áreas urbanas.  
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