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“...Fulge um astro na nossa bandeira 

Que foi tinto com sangue de heróis 

Adoremos na estrela altaneira 

O mais belo e o melhor dos faróis 

 

Mas se audaz estrangeiro algum dia 

Nossos brios de novo ofender 

Lutaremos com a mesma energia 

Sem recuar, sem cair, sem temer 

 

E ergueremos então destas zonas 

Um tal canto vibrante e viril 

Que será como a voz do amazonas 

Ecoando por todo o Brasil...” 

 

Francisco Cavalcânti Mangabeira 

Seringal Caparatá, Acre, 5 de outubro de 1903. 
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BRILHANTE, A. F. Epidemiologia da leishmaniose tegumentar americana (LTA) no 

município de Xapuri, Estado do Acre, Brasil: estudo em população humana, cães 

domésticos e vetores. [Tese de Doutorado]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo, 2017. 

RESUMO 

Introdução. A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma endemia de importância em 

saúde pública na Amazônia Brasileira, onde possui diferentes perfis de transmissão com a 

participação de diversas espécies de vetores e de protozoários do gênero Leishmania. O 

Estado do Acre apresenta altos índices de LTA e, no ano de 2015, apresentou o mais alto 

coeficiente de detecção de casos (137,7/100.000 hab.) da doença no Brasil. Objetivo. 

Analisar aspectos epidemiológicos da LTA no município de Xapuri, Estado do Acre, Brasil, 

envolvendo população humana, cães domésticos, vetores e identificação de Leishmania.  

Materiais e Métodos. Para a avaliação epidemiológica, foram analisadas fichas de 

notificação dos casos humanos no período de 2008 a 2014 obtidas do sistema de vigilância 

epidemiológica do município. Foram analisadas as variáveis: sexo, grupo etário, escolaridade, 

forma clínica, diagnóstico, tratamento e evolução clínica. Os dados foram submetidos à 

análise descritiva e teste estatístico do qui-quadrado de Pearson utilizando o pacote estatístico 

STATA. Também foram obtidas amostras de material de pacientes (escarificação das lesões 

fixadas em lâminas) atendidos no centro médico do município, durante o período de 

novembro de 2014 a janeiro de 2016. As amostras foram submetidas à análise molecular para 

diagnóstico de Leishmania spp. O inquérito canino foi realizado em áreas urbanas e rurais; 

nestas, predominantemente, em seringais, onde a doença foi reportada em humanos. Após 

avaliação clínica dos animais para busca de lesões e sinais característicos de leishmanioses, 

foram coletadas amostras de sangue venoso por punção jugular ou cefálica, e quando havia 

lesões sugestivas da doença, foram anestesiados e submetidos à biopsia para colheita do 

fragmento de lesão. Amostras destes fragmentos foram submetidas a técnicas parasitológicas, 

inoculação em meio de cultura Neal, Novy e Nicolle, exame direto e técnicas moleculares 

para detecção do parasita. A identificação de Leishmania spp. foi realizada por técnicas 

moleculares. Os flebotomíneos foram coletados em ambiente domiciliar e florestal de dois 

seringais (Floresta e Cachoeira) e na área urbana, com armadilhas luminosas tipo CDC, 

instaladas mensalmente, no período de agosto de 2013 a julho de 2015. Neste período, apenas 

no seringal Cachoeira, também foram feitas coletas utilizando armadilhas de Shannon nas 

cores branca e preta, e de janeiro a maio de 2016, coletas em trocos de árvores com 

aspiradores manuais. Uma amostra de fêmeas coletadas pelas diferentes técnicas foi dissecada 
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para investigação da presença de flagelados. Para a análise do comportamento da fauna 

flebotomínea foram utilizados índices ecológicos como de Shannon, Pielou e Abundância das 

Espécies Padronizado, média geométrica de Williams e análise dos componentes principais. 

Para estimar a atratividade dos flebotomíneos pelas cores branca e preta foi utilizado o teste 

de Mann-Whitney (p<0,05). Análises morfométricas utilizando o teste de Gabriel (teste F, p 

<0,05) foram feitas para distinguir alguns táxons. Para as análises moleculares dos parasitas 

foi empregada a técnica de Nested-PCR SSU rRNA utilizando os iniciadores S4/S12 e 

S17/S18 e sequenciamento. Resultados. No estudo de casos humanos, constatou-se que a 

doença ocorre predominantemente em populações rurais e isoladas do município, em 

indivíduos de ambos os sexos, com as incidências mais elevadas em crianças e adolescentes.  

Em 33 dos 45 pacientes com clínica positiva para LTA foram detectadas a presença de DNA 

de Leishmania spp. Nos cães domésticos, verificou-se alta taxa de infecção (20,0%) por 

Leishmania (Viannia) sp. Nos estudos de flebotomíneos, foram coletados 21.197 espécimes 

(14.210 fêmeas e 7.107 machos) com armadilhas CDC, e 6.309 (864 machos e 5.445 fêmeas) 

com armadilhas de Shannon. As frequências, abundâncias e densidades mais elevadas foram 

dos gêneros Nyssomyia, Psychodopygus e Trichophoromyia, coletados em ambientes 

silvestres, peri e intradomiciliares. Em ambiente rural foram coletados 99,9% dos espécimes e 

no urbano apenas 0,1%. Nyssomyia shawi predominou no Seringal Cachoeira, e 

Trichophoromyia spp. (Th. auraensis/Th. ruifreitasi) no Seringal Floresta. Espécies do gênero 

Psychodopygus predominaram no período chuvoso, enquanto as de Nyssomyia, no período 

seco. Infecções por Leishmania spp. foram detectadas em Brumptomyia sp., Nyssomyia 

antunesi, Ny. shawi, Lutzomyia sherlocki, Psathyromyia aragaoi, Psychodopygus carrerai 

carrerai, Ps. davisi, Ps. hirsutus hisutus, Ps. llanosmartinsi, Ps. lainsoni, Thrichophoromyia 

ubiquitalis e Trichophoromyia spp. Por meio de análises morfológicas e morfométricas das 

fêmeas de Trichophoromyia sugeriu-se a distinção de Th. octavioi de Trichophoromyia spp. 

(Th. auraensis/Th. ruifreitasi) e descreveu-se, Psathyromyia elizabethdorvalae sp. n. 

Conclusões. A LTA em Xapuri apresenta um perfil de transmissão silvestre e outro 

domiciliar. As populações humanas e caninas que frequentam ambientes florestais estão 

expostas a uma alta diversidade de vetores e de agentes etiológicos, o que aumenta o risco de 

infecção de LTA. As informações aqui apresentadas podem nortear as medidas de controle, 

planejamento das ações e definição de prioridades dos órgãos de vigilância epidemiológica do 

Estado do Acre, visando o diagnóstico precoce e tratamento adequado dos casos de 

leishmanioses da população humana de Xapuri. 



ix 
 

Palavras-chave: Leishmaniose tegumentar americana; epidemiologia; casos humanos; casos 

caninos, flebotomíneos; vetores; diversidade; infecção natural, Leishmania spp., seringal; 

Amazônia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

BRILHANTE, A. F. Epidemiology of American cutaneous leishmaniasis (ACL) in Xapuri 

municipality, Acre state, Brazil: study in human population, domestic dogs and vectors. 

[Doctoral thesis]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 

2017.  

ABSTRACT 

Introduction. American cutaneous leishmaniasis (ACL) is an endemic disease that deserves 

the attention of public health in the Brazilian Amazon, where it has various transmission 

profiles with the participation of several species of vectors and protozoa of the genus 

Leishmania. The state of Acre registers high rates of ACL, having in 2015 the highest 

coefficient of detection of cases (137.7 / 100,000 inhab.) in Brazil. Objective.  To analyze the 

epidemiological aspects of LTA in the municipality of Xapuri, State of Acre, Brazil, 

involving the human population, domestic dogs, vectors and the identification of Leishmania 

ssp. Materials and Methods. For the epidemiological evaluation, records of the human cases 

notified between 2008 and 2014 obtained from the epidemiological surveillance system of the 

municipality, were analyzed. The following variables were selected for analysis: sex, age 

group, schooling, clinical form, diagnosis, treatment and clinical evolution. The data were 

submitted to descriptive analysis and the Pearson chi-squared statistical test using the 

statistical package STATA. Samples of patient material (scarification of lesions fixed on 

slides) were also obtained from the medical center of the city during the period from 

November 2014 to January 2016. These samples were submitted to molecular analysis for the 

diagnosis of Leishmania spp. The canine survey was carried out in both urban and rural areas, 

in the latter rubber plantations where the disease had been reported in humans predominated. 

After a clinical evaluation to search for lesions and characteristic signs of leishmaniasis, 

samples of venous blood were collected by jugular or cephalic puncture, and when the 

animals presented lesions suggestive of cutaneous leishmaniasis, they were anesthetized and 

submitted to biopsy to harvest the lesion fragment. Samples of these fragments were 

submitted to parasitological techniques, inoculation in Neal, Novy and Nicolle culture 

medium, direct examination and molecular techniques to detect Leishmania spp. The samples 

were submitted to molecular analysis for the diagnosis of Leishmania spp. The phlebotomine 

survey was carried out in forest and the domiciliary environment of the city and in two rubber 

plantation areas (“Seringal Cachoeira” and “Seringal Floresta”), monthly using CDC light 

traps, from August 2013 to July 2015. In this period, only in the “Seringal Cachoeira” were 

collections also made using black and white Shannon traps. Collections in tree trunks and 

among tree roots with manual aspirators were also undertaken from January to May 2016. 
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Samples of females collected by different techniques were dissected to investigate the 

presence of flagellates. For the analysis of the behavior of the phlebotomine fauna, ecological 

indexes such as Shannon, Pielou, and Standardized Species Abundance, Williams’ geometric 

mean and main component analysis were used. The Mann-Whitney test (p <0.05) was used to 

estimate the attractiveness of the black and white colors to sandflies. Morphometric analyses 

using the Gabriel test (test F, p <0.05) were made to distinguish between some taxa. For the 

molecular analyses of the parasites the Nested-PCR SSU rRNA technique was used using 

primers S4 / S12 and S17 / S18 and sequencing. Results. In the study of human cases, it was 

found that the disease occurs in rural and isolated populations and in individuals of both 

sexes, especially in children and adolescents. In 33 of the 45 patients with positive ACL, the 

presence of Leishmania spp DNA was detected. The domestic dogs have shown a high 

infection rate (20.0%) attributed to Leishmania (Viannia) sp. In the sandfly studies, 21,197 

specimens (14,210 females and 7,107 males) were collected in CDC traps, and 6,309 (864 

males and 5,445 females) were collected in Shannon traps. The highest frequencies, 

abundances and densities were of the genera Nyssomyia, Psychodopygus and 

Trichophoromyia collected in wild, peri and intradomiciliary environments. Nyssomyia shawi 

predominated in the Seringal Cachoeira, and the Trichophoromyia spp. (Th. auraensis/Th. 

ruifreitasi) in the Seringal Floresta. Species of the genus Psychodopygus predominated in the 

rainy season while those of Nyssomyia in the dry period. Natural infections by Leishmania 

spp were detected in Brumptomyia sp., Nyssomyia antunesi, Ny. shawi, Lutzomyia sherlocki, 

Psathyromyia aragaoi, Psychodopygus carrerai carrerai, Ps. davisi, Ps. hirsutus hirsutus, Ps. 

llanosmartinsi, Ps. lainsoni, Trichophoromyia ubiquitalis and Trichophoromyia sp. 

Morphological and morphometric analyses of Trichophoromyia females were suggested to 

distinguish Th. octavioi from Trichophoromyia spp (Th. auraensis/Th. ruifreitasi), Pa. 

elizabethdorvalae being  described for the first time. Conclusions. ACL in Xapuri presents 

one profile of wild transmission and another of domiciliar transmission. Both populations, 

human and canine, because they live in forest environments are exposed to a high diversity of 

vectors and etiological agents, which increases the risk of ACL infection. The information 

presented here may guide the measures of control, planning of actions and definition of 

priorities taken by the organs of surveillance and epidemiology of the State of Acre, aiming at 

the early diagnosis and appropriate treatment of the human cases in Xapuri. 

Keywords: American cutaneous leishmaniasis; epidemiology; canine cases; human cases; 

phlebotomine sandflies; vectors; diversity;  natural infection, Leishmania spp., rubber 

plantation allotment; Amazon.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho aborda aspectos epidemiológicos da leishmaniose tegumentar americana 

(LTA) no município de Xapuri, Estado do Acre, fronteira Amazônica com a Bolívia. O estudo 

traz informações sobre os flebotomíneos que ocorrem na região, identificando vetores 

comprovados e e suspeitos de aturarem  na transmissão de agentes etiológicos. Como também 

a ocorrência da doença em cães domésticos e população  humana.  

Os resultados desta pesquisa estão estruturados em manuscritos científicos na seção 

“Resultados e Discussão”. O primeiro manuscrito “Epidemiological aspects of American 

cutaneous leishmaniasis (ACL) in an endemic area of forest extractivist culture in western 

Brazilian Amazonia” é um estudo retrospectivo com a finalidade de descrever a 

epidemiologia da LTA na população humana, durante 2008 a 2014, período este que há a 

disponibilidade de dados da doença no sistema de vigilância do município. Este manuscrito 

foi publicado na Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. 

O segundo manuscrito teve como objetivo diagnosticar através de ferramentas 

moleculares a circulação de Leishmania spp. na população humana de Xapuri, neste trabalho 

45 pacientes aceitaram participar da pesquisa, a maioria dos indivíduos acometidos era 

crianças e adolescentes, assim como verificado no primeiro manuscrito.  

O terceiro manuscrito aborda a circulação de Leishmania spp. em cães domésticos 

assim como os aspectos epidemiológicos e clínicos desses animais.  

O quarto e o quinto manuscrito apresentam o estudo sobre as populações de 

flebotomíneos, e alguns aspectos sobre seus comportamentos tais como, atração pela cor 

branca e preta da armadilha de Shannon, antropofilia, composição, distribuição, novos 

registros de espécies, infecção natural por Leishmania spp. e outros parasitos, e estudos 

morfológicos e morfométricos de espécies do gênero Trichophoromyia. 

O último manuscrito traz a descrição da espécie Psathyromyia elizabethdorvalae sp. n. 

Brilhante, Sábio & Galati, nova espécie de flebotomíneo coletada em ambiente florestal e 

peridomiciliar. Esta espécie é próxima morfologicamente a Pa. lutziana e Pa. 

campograndensis, as quais não foram coletadas na área durante o período de estudo. Este 

manuscrito foi publicado no periódico Journal of Medical Entomology. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 Aspectos gerais das leishmanioses 

As leishmanioses são parasitoses de importância em saúde pública, causadas por 

diferentes espécies de protozoários da ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae, do 

gênero Leishmania Ross, 1903, podendo acometer o ser humano com diferentes formas 

clínicas, visceral, cutânea e mucocutânea. O modo de transmissão usual das espécies de 

Leishmania é através da picada de fêmeas de flebotomíneos, dípteros holometábolos 

pertencentes à família Psychodidae, subfamília Phlebotominae (LAINSON e SHAW 2005; 

BRASIL, 2013; BRAZIL et al., 2015; GALATI, 2016).  

Essas zoonoses estão entre as doenças tropicais de maior relevância, com ampla 

distribuição por todo mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se 

que 350 milhões de pessoas vivam em áreas de risco, com aproximadamente 1,2 milhão de 

casos registrados a cada ano para as formas cutâneas e cerca de 500.000 casos para a forma 

visceral (WHO, 2010, 2014).  

Das leishmanioses a forma tegumentar é a mais prevalente no mundo, sendo registrada 

em 88 países distribuídos por quatro continentes, Ásia, África, Europa e América (WHO, 

2014). As manifestações clínicas podem ser diversas, e incluem as formas cutânea localizada, 

disseminada, difusa e mucosa, sendo que nesta última pode ocorrer destruição do septo nasal 

e palato, resultando em mutilações e transtornos psicossociais (DA CRUZ e PIRMEZ, 2005; 

MURRAY et al., 2005; GOTO e LINDOSO, 2010;  BRASIL, 2013). 

Na região Neotropical, como agentes causais das formas dermotrópicas estão 

envolvidas pelo menos 14 espécies de Leishmania. No Brasil, até o momento, foram 

identificadas sete. Destas, seis pertencentem ao subgênero Viannia, que inclui espécies do 

complexo braziliensis, e uma espécie do subgênero Leishmania, composto por aquelas do 

complexo mexicana (LAINSON e SHAW 2005; LAINSON, 2010; BRASIL, 2013).  

A leishmaniose visceral (LV) é uma síndrome clínica sistêmica, que se manifesta por 

febre alta, hepatoesplenomegalia, anemia, leucopenia, progressivo emagrecimento, que, 

quando não diagnosticada e tratada precocemente, pode evoluir para o óbito (BADARÓ e 

DUARTE, 2002; BRASIL, 2014). Estima-se que, 90% dos novos casos de LV registrados são 

oriundos de seis países, Brasil, Etiópia, Índia, Somália, Sudão do Sul e Sudão (WHO, 2014).  
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Nas Américas, Leishmania (Leishmania) infantum chagasi é a espécie associada à 

ocorrência da LV, em humanos e caninos. Cães domésticos parasitados apresentam relevante 

papel na epidemiologia da doença, pois em diversas localidades do Brasil tem sido relatada 

que a infecção canina precede os casos humanos (GONTIJO e MELO, 2004; LIMA-JÚNIOR 

et al., 2009; ANDRADE et al., 2009; BRASIL, 2014; LAZARI et al., 2016). 

1.2 Etiologia e epidemiologia da leishmaniose tegumentar americana 

A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença de ampla distribuição 

geográfica e constitui uma das principais doenças negligenciadas de importância em saúde 

pública, em virtude ao amplo espectro de manifestações clínicas que apresenta (DESJEUX, 

2004; DA CRUZ e PIRMEZ, 2005; BRASIL, 2013). 

As manifestações clínicas da LTA podem variar de acordo com o agente etiológico 

envolvido a resposta imune do hospedeiro, desde lesões únicas ulceradas ou nodulares a casos 

de múltiplas lesões disseminadas ou difusas, e são frequentemnte, acompanhadas de infecções 

secundárias. Em alguns casos pode ocorrer comprometimento mucoso, com lesões destrutivas 

e mutilantes, o que gera transtornos psicossociais aos pacientes (DA-CRUZ e PIRMEZ, 2005; 

GOTO e LINDOSO, 2010; BRASIL, 2013). 

De acordo com relatório da Organização Pan-Americana de Saúde (PAHO, 2016), no 

ano de 2014, nas Américas foram reportados 51.098 casos de LTA, com taxa de incidência de 

19,75 casos por 100 mil habitantes. No Brasil registrou-se, de 75% desses casos, seguidos da 

Colômbia e Peru. Em 2014, aproximadamente 96% dos casos notificados eram da forma 

clínica cutânea e 4% da mucocutânea, com a maioria dos casos desta forma clínica ocorrendo 

no Brasil (1.016 casos), seguidos do Peru (343 casos) e da Bolívia (228 casos). 

São várias as espécies envolvidas na etiologia dos casos de LTA sendo as prevalências 

mais elevadas atribuídas a Leishmania (Viannia) braziliensis Vianna 1911 emend Matta 1916, 

com ampla distribuição em países da América Central e do Sul.  Leishmania (Leishmania) 

amazonensis Lainson & Shaw 1972, amplamente distribuída no Brasil e em outros países sul-

americanos, como Colômbia, Bolívia, Guiana Francesa e Paraguai, Leishmania (Viannia) 

guyanensis Floch 1954, com distribuição na Amazônia brasileira e dos países vizinhos Peru, 

Guiana Francesa, Suriname e Colômbia e Leishmania (Viannia) panamensis Lainson & Shaw 

1972 ocorrendo na América Central e norte da América do Sul. Outras espécies de 

importância epidemiológica, porém com menor prevalência são: Leishmania (Leishmania) 
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mexicana, com distribuição na América Central e norte da América do Sul, Leishmania 

(Leishmania) pifanoi e Leishmania (Leishmania) venezuelensis, com registros apenas na  

Venezuela, Leishmania (Leishmania) waltoni Shaw et al. 2015 de ocorrência na República 

Dominicana, Leishmania (Viannia) peruviana Velez, 1913, assinalada apenas no Peru, e  

ocorrendo predominantemente na região Amazônica: Leishmania (Viannia) lainsoni Silveira, 

Shaw, Braga & Ishikawa 1987,  Leishmania (Viannia) lindenbergi Silveira, Ishikawa, De 

Souza & Lainson 2002, Leishmania (Viannia) naiffi Lainson & Shaw 1989 e Leishmania 

(Leishmania) shawi Lainson, Braga, Souza, Póvoa & Ishikawa 1989 e espécie a Leishmania  

martiniquensis Desbois et al. 2014,  descrita da Ilha de Martinica e incluída no subgênero 

Mundinia Shaw, Camargo & Teixeira, 2016 recentemente proposto (LAINSON e SHAW, 

2005; GOTO e LINDOSO, 2010; LAINSON, 2010; BRASIL, 2013;  DESBOIS et al., 2014; 

SHAW et al., 2015; ESPINOSA et al., 2016).  

No Brasil, a maioria dos agentes etiológicos pertence ao subgênero Viannia, e uma ao 

subgênero Leishmania, que são discriminadas abaixo:  

 Leishmania (Viannia) braziliensis é a espécie que apresenta maior prevalência em 

casos humanos e caninos. Apresenta várias espécies de vetores e reservatórios envolvidos em 

seus ciclos de transmissão. No Brasil, esta espécie já foi encontrada em todas as regiões do 

país, e é o principal agente causal de LTA do País (LAINSON et al., 1994; LAINSON e 

SHAW, 2005; GOTO e LINDOSO, 2010; LAINSON, 2010; BRASIL, 2013). 

A LTA causada por L. (V.) braziliensis manifesta-se em humanos com frequência por 

lesão ulcerada única, no entanto, pode migrar para outras partes do corpo, através de 

macrófagos parasitados por via hemática ou linfática, provocando lesões secundárias. Podem 

ainda ocorrer lesões disseminadas e comprometimento da mucosa podendo estender-se pela 

face, boca, palato, faringe e laringe, destruindo a cavidade oral (LAINSON e SHAW 2005; 

GOTO e LINDOSO, 2010; BRASIL, 2013).  

Anteriomente, o ciclo de transmissão da L. (V.) braziliensis estava diretamente ligado 

ao ambiente silvestre, caracterizando um ciclo zoonótico, em que o ser humano é um 

hospedeiro acidental, adquirindo doença ao adentrar as áreas florestais, onde vivem os vetores 

e os reservatórios naturais do parasito (LAINSON et al., 1994). Com o passar do tempo, o 

desmatamento desenfreado e as modificações antrópicas nos ambientes antes preservados, 

possibilitaram o surgimento de mudanças no ciclo de transmissão deste parasito, 

estabelecendo um perfil de transmissão peridomiciliar, em que espécies vetoras de 



29 
 

flebotomíneos restritas a ambientes silvestres passaram a ter hábitos peri e intradomiciliares, 

como por exemplo as espécies Nyssomyia whitmani (Antunes & Coutinho, 1939), Ny. 

intermedia (Lutz & Neiva, 1912), Ny. neivai (Pinto, 1926) e Migonemyia migonei (França, 

1920), incriminadas na transmissão de L. (V.) braziliensis (QUEIROZ et al., 1994; 

LEONARDO e REBÊLO, 2004; PITA-PEREIRA et al., 2005; RANGEL e LAINSON, 2009; 

GALATI et al., 2010). Além destas espécies de flebotomíneos, outras também têm sido 

associadas à transmissão desta Leishmania, como por exemplo, Psychodopygus davisi (Root, 

1934), Ps. carrerai carrerai (Barretto, 1946), Ps. complexus (Mangabeira, 1941) e 

Trichophoromyia auraensis (Mangabeira, 1942) em áreas da bacia Amazônica (WARD et al., 

1973; LE PONT et al., 1988; GRILMADI JR et al., 1991; SOUZA et al., 1996; GIL et al., 

2003, 2009;  TELES et al., 2016).  

Com relação aos reservatórios, este parasito já foi isolado de diferentes animais, tais 

como roedores e marsupiais, sugerindo estes como possíveis reservatórios primários (ARIAS 

et al., 1981; DE LIMA et al. 2002; BRANDÃO-FILHO et al., 2003). Alguns animais 

domésticos como cães têm  sido encontrados parasitados com L. (V.) braziliensis (MADEIRA 

et al., 2005; CASTRO et al., 2007; BRILHANTE et al., 2016), porém, ainda não está 

esclarecido o papel destes animais no ciclo de transmissão desse parasito, se são hospedeiros 

acidentais ou reservatórios secundários. Alguns estudos indicam que cães infectados por L. 

(V.) braziliensis não são bons reservatórios deste parasito (MADEIRA et al., 2005, 2006; 

CASTRO et al., 2007) sendo, assim como os seres humanos, hospedeiros acidentais no 

ambiente silvestre. No entanto, no ambiente peridoméstico os cães podem ter papel 

importante no perfil de transmissão intra e peridomicilar, pois podem atuar como atrativos de 

vetores (DANTAS-TORRES, 2007). 

Leishmania (Viannia) guyanensis tem ocorrência quase restrita à Amazônia, 

percorrendo a bacia Amazônica, pelos estados do Acre, Amapá, Roraima, Amazonas, Pará e 

Rondônia, no Centro-Oeste por Goiás e Mato Grosso, e em países fronteiriços, Peru, Guiana 

Francesa, Suriname e Colômbia (LAINSON et al. 1994; AZEVEDO et al., 2002, TOJAL et 

al., 2003; 2006,  CÓRDOVA et al., 2011; BRASIL, 2013; PIRES et al., 2015; TELES et al., 

2016; KOARASHI et al., 2016).  

Casos humanos de LTA por L. (V.) guyanensis são caracterizados por lesões cutâneas 

únicas ou múltiplas, causadas pelas picadas constantes do flebotomíneo ou pela disseminação 

do parasito por via linfática e hemática (LAINSON e SHAW, 2005; BRASIL, 2013). 
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Também já foram relatados casos de leishmaniose mucocutânea na Amazônia associados a 

esta espécie de Leishmania (GUERRA et al., 2011). Na região do oeste do Pará, foram 

encontradas amostras híbridas imputadas a L. (V.) guyanensis e L. (V.) shawi a partir de 

pacientes, sugerindo que a região representa um bioma onde estas espécies de Leishmania 

trocam informações genéticas (JENNINGS et al., 2014). 

A espécie Ny. umbratilis (Ward & Fraiha, 1977), principal vetor suspeito, espécie com 

ampla distribuição na Amazônia, podendo ser encontrada em florestas primárias, 

principalmente em troncos de árvores, e que são altamente antropofílicas (LAINSON et al., 

1994). Outras espécies de flebotomíneos tais como, Ny. antunesi (Coutinho, 1939), Ps. davisi, 

Th. auraensis já foram encontradas naturalmente infectadas por L. (V.) guyanensis (TELES et 

al., 2016). Quanto aos seus reservatórios, atuam como hospedeiros primários, preguiças 

(Choloepus didactylus) e o tamanduá (Tamandua tetradactyla), e como hospedeiros 

secundários, marsupiais (Didelphis) e roedores (Proechimys) (LAINSON et al. 1994; 

LAINSON e SHAW, 2005; LAINSON, 2010). 

 Leishmania (Viannia) lainsoni, as manifestações clínicas associadas a esta espécie é 

caracterizada por lesões cutâneas simples, sem relatos de comprometimento mucocutâneo. 

Sua ocorrência é restrita a região Amazônica, tanto no Brasil quanto nos países vizinhos como 

Bolívia, Peru (LUCAS et al., 1994; 1998; MARTINEZ et al., 2001; TOJAL et al., 2006; 

TELES et al., 2015) e recentemente no Equador (KATO et al., 2016). Possui como 

reservatório a paca (Agouti paca) e como principal vetor, Th. ubiquitalis (Mangabeira, 1942), 

que já foi encontrada naturalmente infectada por L. (V.) lainsoni em várias localidades da 

Amazônia (SILVEIRA et al., 1991; LAINSON et al., 1992; LAINSON et al., 1994; 

PEREIRA-JR et al., 2015). No Peru, no departamento de Madre de Dios, Th. auraensis foi 

encontrada parasitada por esta Leishmania (VALDÍVIA et al., 2012). No Estado do Acre, foi 

encontrado um híbrido entre L.(V.) lainsoni e L. (V.) naiffi em pacientes provenientes de áreas 

rurais de Rio Branco (TOJAL et al., 2006). 

 Leishmania (Viannia) shawi, espécie distribuída pela bacia Amazônica. A sua 

infecção manifesta-se em humanos através de lesões cutâneas ulceradas e há registros de 

casos com lesões múltiplas (LAINSON e SHAW 2005, BRASIL, 2013). O vetor incriminado 

em sua transmissão é uma espécie de flebotomíneo do complexo Ny. whitmani, que habita 

florestas primárias da Amazônia, tem atividade antropofílica, e há evidências que a diferencia 

das demais espécies deste complexo de outras regiões do Brasil (LAINSON et al. 1994; 
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SOUZA et al., 2016). Lutzomyia gomezi (Nitzulescu, 1931) tem sido considerada um vetor 

permissivo, sendo encontrada naturalmente infectada em áreas florestais da Serra dos Carajás 

no Pará (SOUZA et al., 2016). Possui uma variedade de reservatórios, tais como macacos 

(Cebus apella e Chiropotes satanas), preguiças (Choloepus didactylus e Bradypus 

tridactylus) e quati (Nasua nasua), assim como outros animais arbóreos (LAINSON et al., 

1994). 

Leishmania (Viannia) naiffi, distribuída nos estados do Norte do Brasil, como 

Amazonas, Rondônia e Pará, e outros países como Guiana Francesa e Equador (ARIAS et al., 

1985; GRIMALDI JR et al., 1991; PRATLONG et al., 2002; FOUQUE et al., 2007; KATO et 

al., 2013).  Em humanos, pode causar pequenas lesões cutâneas simples ou ulceradas que 

geralmente evoluem para cura espontânea, no entanto, recentemente foi observado evolução 

não favorável à cura e com falência terapêutica (FAGUNDES-SILVA et al., 2015).  

Até o presente, o tatu (Dasypus novemcintus) é o único reservatório conhecido. Pouco 

se sabe quanto aos flebotomíneos vetores de L. (V.) naiffi, entretanto, algumas espécies já 

foram encontradas naturalmente infectadas, tais como Ps. ayrozai (Barretto & Coutinho, 

1940), Ps. paraensis (Costa Lima, 1941), Ps. squamiventris (Lutz & Neiva, 1912) e Ps. 

davisi, as quais podem estar relacionadas ao ciclo de transmissão ao ser humano e a outros 

hospedeiros na região Amazônica (LAINSON e SHAW 1989, LAINSON, 1997, ASHFORD, 

2000; SOUZA et al., 2016). No Equador, Lu. tortura Young & Rogers, 1984 já foi encontrada 

naturalmente infectada por este parasito (KATO et al., 2008). 

 Leishmania (Viannia) lindenbergi, isolada de casos humanos em militares de Belém, 

Estado do Pará, que realizavam atividades em áreas de floresta secundária. Até o presente, o 

ser humano é o único hospedeiro vertebrado do qual este parasito foi isolado.  Alguns estudos 

realizados na região indicam que Ny. antunesi estaria atuando na transmissão do agente,  por 

conta da sua alta frequência e de  seu voo mais baixo, picando  os soldados quando em  

atividades rasteiras de treinamento militar (SILVEIRA et al., 2002; LAINSON, 2010). 

Leishmania (Leishmania) amazonensis, possui ampla distribuição geográfica no 

Brasil e em outros países do continente sul-americano, como Colômbia, Bolívia, Guiana 

Francesa e Paraguai (SILVEIRA et al., 1991, MARTINEZ et al., 2002; KERR et al., 2006; 

DORVAL et al., 2006, MEDEIROS et al., 2008; LAINSON, 2010; BRASIL, 2013; 

BRILHANTE et al., 2015; TELES et al., 2015). A LTA no homem causada por L. (L.) 

amazonensis manifesta-se inicialmente como lesão cutânea ulcerada, geralmente única, 
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podendo evoluir para casos de leishmaniose mucocutânea, disseminada, “recidiva cútis” e 

também para leishmaniose visceral (DORVAL et al., 2006; GOTO e LINDOSO, 2010; 

BRASIL, 2013). Além dessas manifestações, a forma cutânea difusa anérgica (LCDA) é 

associada a esta espécie, caracterizada por lesões nodulares sem ulcerações, sendo um tipo de 

manifestação raro e geralmente com prognóstico não favorável (SILVEIRA et al., 2004; 

GOTO e LINDOSO 2010; BRASIL, 2013). 

 Seus principais reservatórios são os roedores dos gêneros Proechimys, Oryzomys, 

Neacomys e Nectomys, como também marsupiais (Didelphis) e canídeos silvestres 

(Cerdocyon thous) (LAINSON et al., 1994, LAINSON, 2010). Em animais domésticos há 

relatos de gatos (Felis catus) naturalmente parasitados por L. (L.) amazonensis em Mato 

Grosso do Sul, sendo os primeiros casos de leishmaniose felina no Brasil associada a este 

parasito (SOUZA et al., 2005; 2009).  

Possui como principal vetor a espécie Bichromomyia flaviscutellata (Mangabeira, 

1942) de hábito rodentofílico, pouco antropofílico e de vôo baixo (SHAW e LAINSON, 

1968; LAINSON e SHAW, 1968, DORVAL et al., 2010, 2016; BRASIL, 2013; 

BRILHANTE et al., 2015). Outras espécies do gênero de menor importância epidemiológica, 

Bi. olmeca nociva (Young & Arias, 1982)  e Bi. reducta (Feliciangeli, Ramirez Pérez & 

Ramírez, 1988), já foram observadas naturalmente infectadas por L. (L.) amazonensis no 

Brasil, e a espécie Pintomyia (Pifanomyia) nuneztovari (Ortiz, 1954) na Bolívia (ARIAS et al. 

1987, LAINSON, 2010; MARTINEZ et al., 1999).  

1.2.1 A leishmaniose tegumentar americana na Amazônia Brasileira 

A Amazônia é conhecida mundialmente pela sua biodiversidade, e por ser um dos 

biomas ainda mais conservados do mundo. Estende-se por nove países da América do Sul, 

com uma área total de 6,4 milhões de km², sendo o Brasil detentor de 63% dessa área 

(PEREIRA et al., 2010) (Figura 1). 
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Figura 1 - Mapa da América do Sul, representando o Bioma Amazônia, países da Amazônia 

Internacional, Região Norte do Brasil e os estados brasileiros da Amazônia Legal. Fonte: 

Portal Amazônia, Santos, 2016. 

 

 No Brasil, a Amazônia é conceituada de duas formas: o Bioma Amazônia, que 

consiste na cobertura vegetal correspondente a quatro milhões de quilômetros quadrados, 

ocupando 49% do território brasileiro, que abrange áreas dos Estados do Acre, Amapá, 

Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. E o termo 

Amazônia Legal, representa o Bioma Amazônia, áreas de Cerrado e campos naturais, 

abrangendo cinco milhões de quilômetros quadrados e 59% do território nacional (PEREIRA 

et al., 2010). 
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 A cobertura vegetal da Amazônia Legal, em 63% da sua área é composta por florestas 

densas, abertas e estacionais, e em 22% é coberta por áreas nativas não florestais, como 

cerrados, campos naturais e campinaranas. No ano de 2009, foram desmatadas cerca de 15% 

da cobertura vegetal da Amazônia Legal, com taxa média anual de 17,2 mil quilômetros 

quadrados entre 1998 e 2009 (PEREIRA et al., 2010). Na Figura 2 é apresentado um mapa da 

situação da cobertura vegetal e do desmatamento na Amazônia Brasileira no ano de 2010. 

Figura 2 - Cobertura vegetal e desmatamento da Amazônia Brasileira até o ano de 2010. 

Fonte: IMAZON, 2010. 

 

 Nesse contexto florestal, a Amazônia representa uma região central para estudo de 

doenças tropicais no Brasil, sendo as leishmanioses uma das doenças de maior relevância em 

saúde pública. Os primeiros relatos de LTA na região amazônica são encontrados nos 

documentos da Pastoral Religiosa Político-Geográfica de 1827, citado no livro de Tello 

intitulado “Antiguidad de la Syfilis en el Peru”, na qual  relata a viagem de Frei Dom Hipólito 

Sanches de Fayas y Quiros, do município de Tabatinga (AM) até o Peru, que percorrendo as 

regiões do vale amazônico, observou indivíduos com lesões cutâneas ulceradas associadas a 
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picadas de insetos e com sequelas na face (PARAGUASSU-CHAVES, 2001; BASANO e 

CAMARGO, 2004; VALE e FURTADO, 2005). 

Em 1910, Alfredo da Matta descreve um caso de LTA em Manaus (AM) em um 

trabalhador extrativista de castanha do Brasil. Naquela época acreditava-se que o agente 

etiológico fosse Leishmania tropica (Wright, 1903) por ser morfologicamente idêntica a 

Leishmania do Velho Mundo, seguindo Adolpho Lindemberg, Antonio Carini e Ulisses 

Paranhos que em 1909, tinham atribuído casos de LTA a este agente etiológico, em pacientes 

que trabalhavam em aberturas de ferrovias no interior do Estado de São Paulo. Pouco depois, 

em 1911, Affonse Splendore e Antonio Carini fizeram as primeiras observações da forma 

clínica mucosa da LTA, demonstrando formas amastigotas encontradas nas mucosas nasais de 

pacientes (MATTA, 1910; VALE e FURTADO, 2005; JOGAS-JR, 2014). No mesmo 

período, Gaspar Vianna, considerou que havia diferenças morfológicas entre L. tropica 

oriunda do Velho Mundo, e o agente etiológico ocorrente no Brasil, o descreveu como 

Leishmania braziliensis (VIANNA, 1911). Uma década depois, Rabello propôs o termo 

leishmaniose tegumentar americana, tanto para as formas clínica cutânea quanto mucosa 

(RABELLO, 1925).  

Pouco depois deste período, Carlos Chagas comandou uma expedição de interesse 

médico-científica do Instituto Oswaldo Cruz ao Vale do Amazonas no período de 1912 a 

1915, percorrendo os rios Acre, Juruá, Solimões, Negro e Branco, com a finalidade de realizar 

um inquérito epidemiológico nos principais centros produtores de borracha na região, a 

leishmaniose tegumentar foi a patologia que ocupou considerável espaço em seu relatório, 

classificando-a como de importância epidemiológica máxima no Norte do Brasil (JOGAS JR, 

2013). Considerou ainda que, após a malária, a LTA era a doença que mais produzia vítimas, 

que se não morriam, eram impossibilitadas de trabalhar. Naquela época, os seringueiros se 

referiam temerosos às chamadas úlceras bravas do Amazonas e acreditavam que eram 

causadas pela fumaça irritante do uricuri utilizada na defumação da borracha, e estas úlceras 

nada mais eram que variações das formas clínicas da LTA (CRUZ, 1915).  

Por um longo período, a etiologia dos casos de LTA na Amazônia e no Brasil era 

atribuída a L. braziliensis. Com o advento das técnicas moleculares e intensificação dos 

estudos epidemiológicos sobre leishmanioses foram descobertas novas espécies de 

Leishmania, sendo a região Amazônica a que detém o maior número de espécies descobertas 

(LAINSON et al., 1994; LAINSON, 1997; LAINSON e SHAW, 2005; LAINSON, 2010). 
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Em meados da década de 60, a partir de parceria realizada entre a Fundação Wellcome 

Trust de Londres e o Instituto Evandro Chagas (IEC), foi implantada uma Unidade de 

Parasitologia (Wellcome Parasitology Unit) na Seção de Parasitologia do IEC, que perdurou 

até 1992 (LAINSON, 2010). Essa parceria para a Amazônia em especial, foi de grande 

importância no avanço em pesquisas sobre leishmanioses, possibilitando a descoberta de 

novas espécies de Leishmania, seus vetores, reservatórios e ciclos de transmissão, com 

grandes contribuições para a compreensão da ecoepidemiologia dessas parasitoses.  

Ressalta-se que o grande número de espécies de Leishmania descritas na Amazônia 

Brasileira com perfis bioquímicos e genéticos diferentes, e diversidade de ciclos de vida, de 

manifestações clínicas e de distribuição geográfica levaram a uma revisão taxonômica dessas 

espécies, o que resultou na divisão em dois subgêneros Viannia e Leishmania, sendo esta 

classificação adotada para as espécies de Leishmania neotropicais (LAINSON e SHAW, 

1987; LAINSON e SHAW 2005; LAINSON, 2010). 

Na Amazônia, a LTA ainda tem estreita ligação com o ambiente silvestre onde uma 

grande variedade de vetores coexiste com reservatórios primários e secundários desses 

parasitos. O ser humano, ao adentrar esta biocenose, em suas atividades florestais, 

principalmente ligadas ao extrativismo e a caça, adquire a doença acidentalmente (LAINSON 

et al., 1994). No entanto, outros perfis de transmissão podem ser observados nesses ambientes 

silvestres, como o peri e intradomiciliar. Isto vem ocorrendo devido à localização das casas 

próximas ou até mesmo dentro das matas, com criação de animais domésticos em seus 

entornos, nos quais os flebotomíneos vetores encontram  abundantes fontes alimentares e têm 

a floresta lhes servindo de abrigo (MANUSCRITO 1, 5). Além disto, tem-se observado que a 

devastação das florestas contribuiu para a adaptação das populações de vetores e hospedeiros 

silvestres de Leishmania spp. aos ambientes extraflorestais, facilitado por essa maior oferta de 

alimento, alterando as condições de exposição dos humanos aos parasitos (GOMES, 1992; 

BASANO e CAMARGO 2004).  

Assim, com o passar do tempo e melhorias nos sistemas de notificação das doenças, 

observou-se expansão progressiva das leishmanioses e mudanças em seus perfis 

epidemiológicos, considerado como modelo de doença emergente e reemergente (ASHFORD, 

2000).  

Mais recentemente, segundo dados do Departamento de Informática do Sistema Único 

de Saúde (DATASUS), no período de 2007 a 2015, o Brasil notificou cerca de 200 mil casos 
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de LTA, com aproximadamente 42,5 % do total provenientes da região Norte (Tabela 1). Os 

estados do Pará, Amazonas, Acre e Rondônia foram os que notificaram mais casos nesse 

período, que somados correspondem a 82% das notificações no Norte do País (Tabela 2). 

Tabela 1 - Casos confirmados de leishmaniose tegumentar americana (LTA), notificados no 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), segundo Região de Notificação, 

Brasil, 2007-2015. 

 Período em anos 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Região de 

notificação 
          

Norte 10302 9270 8842 7632 9188 10904 9002 11125 9668 85933 

Nordeste 6272 6605 7384 9453 8533 8876 5775 5429 5671 63998 

Sudeste 2112 1791 1811 2654 2458 1626 1377 1705 2048 17582 

Sul 557 670 521 304 364 483 344 420 550 4213 

Centro-

Oeste 
3313 3245 4760 3450 2511 3363 3154 3280 3224 30300 

Total 22556 21581 23318 23493 23054 25252 19652 21959 21161 202026 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan 

Net, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Tabela 2 - Casos confirmados de leishmaniose tegumentar americana (LTA), notificados no 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), segundo Região Norte, Brasil, 

2007-2015. 

 Período em anos 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Estados da 

Região 

Norte 

          

Rondônia 1030 997 1118 994 740 1229 1295 1229 1139 9771 

Acre 1009 1077 1013 1126 985 1250 1012 1146 1181 9799 

Amazonas 2280 1881 1542 1249 2384 2372 1537 1939 1723 16907 

Roraima 342 361 462 649 231 468 545 491 509 4058 

Pará 4431 3845 3531 2465 3811 4279 3224 4526 3848 33960 

Amapá 710 680 556 508 581 802 837 1099 615 6388 

Tocantins 500 429 620 641 456 504 552 695 653 5050 

Total 10302 9270 8842 7632 9188 10904 9002 11125 9668 85933 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan 

Net, 2016. 

1.2.2 Estudos sobre flebotomíneos e leishmanioses no Acre 

A LTA no Acre tem sua importância por ser uma doença endêmica e uma das maiores 

incidências do Norte e do Brasil (MELCHIOR et al., Dados a serem publicados), sendo 

poucos os estudos sobre essa doença no Estado. 

Estudos realizados por MARTINS e SILVA (1964) sobre a fauna flebotomínea na 

capital Rio Branco revelaram 30 espécies, sendo Pintomyia (Pifanomyia) nevesi (Damasceno 

& Arouck, 1956) a espécie dominante.  

No inicio da década de 80, ARIAS e FREITAS (1982) realizaram pesquisas nas cidades 

de Cruzeiro do Sul, Feijó e Rio Branco, encontrando 50 espécies, sendo Th. auraensis a mais 

frequente. Pouco depois, ARIAS et al. (1985) buscando infecções naturais por flagelados em 

flebotomíneos, encontrou Ny. whitmani possivelmente infectada por L. (V.) braziliensis e 

espécies do gênero Psathyromyia infectadas por Trypanosoma rangeli. Outras espécies como, 

Pi. nevesi e do gênero Lutzomyia também foram encontradas infectadas por flagelados.  
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Ao final dos anos 2000, AZEVEDO et al. (2008) nos municípios de Rio Branco, Bujari 

e Xapuri encontraram predomínio das espécies Ny. whitmani, Ny. antunesi e Th. auraensis, 

em fauna composta por  52 espécies, com registro de 16 novas espécies para o Acre. Na 

mesma época, SILVA-NUNES et al. (2008) em áreas rurais do município de Acrelândia 

encontrou predomínio de Ny. whitmani e Ny. antunesi. Observações semelhantes também 

foram feitas por ARAÚJO-PEREIRA et al. (2014) em áreas periurbanas e florestais de Rio 

Branco, com 23 espécies identificadas, sendo Ny. whitmani e Th. auraensis as dominantes. 

Recentemente, no município de Assis Brasil, tríplice fronteira Brasil-Bolívia-Peru, 

TELES et al. (2016) coletaram 67 espécies, com três novos registros para o Acre, 

Evandromyia georgii (Freitas & Barret 2002), Lutzomyia evangelistai Martins & Fraiha 1971 

e Ps. complexus, sendo as espécies mais abundantes Trichophoromyia spp. (Th. auraensis / 

Th. ruifreitasi) e Ps. davisi ambas diagnosticadas com L. (V.) braziliensis e L. (V.) guyanensis 

através de técnicas moleculares. Nesta mesma localidade, foram descritas duas espécies 

Lutzomyia naiffi Teles et al. 2013 e Trichophoromyia ruifreitasi Oliveira et al. 2015, sendo a 

fêmea desta indistinguível de várias outras do gênero Trichophoromyia. Esses estudos 

recentes têm demonstrado um aumento considerável na riqueza de flebotomíneos do Acre, 

com novos registros e espécies sendo descritas, refletindo a necessidade de mais 

levantamentos da fauna flebotomínea em diferentes áreas do Estado, onde a LTA é endêmica 

(BRILHANTE et al. 2017; SÁBIO et al. 2016; MANUSCRITO 4 e 5). 

Atualmente, no Acre, são registradas 82 espécies de flebotomíneos, com o incremento 

de três recentes descrições no Estado e uma que teve seu status revalidado, a partir de 

exemplares machos e fêmeas, Lu. naiffi, Th. ruifreitasi,  Psathyromyia elizabethdorvalae 

Brilhante, Sábio & Galati 2016 e Pa. pifanoi (Ortiz, 1972) ( tendo Lu. cuzquena Martins, 

Llanos & Silva, 1975 como seu sinônimo júnior) (SÁBIO et al., 2016). 

Com relação à epidemiologia da LTA no Acre, o primeiro estudo foi realizado por 

SILVA et al. (1999) no período de 1992 a 1997, tendo verificado que a doença era 

predominante na mesorregião Vale do Acre (FIGURA 3), que abrange 14 municípios, destes, 

Rio Branco, Brasiléia, Xapuri e Assis Brasil contribuem com as notificações mais numerosas  

e uma prevalência de  55,7/10 mil habitantes. A forma clínica cutânea prevaleceu (84,1%) e a 

mucosa ocorreu em 4,73% dos casos. Dez anos depois, SILVA e MUNIZ (2009) realizaram 

um novo estudo sobre os aspectos epidemiológicos da LTA no Acre entre 2001 a 2006, e 

verificaram que prevalência da doença (128,5/10 mil habitantes) mais que dobrou em relação 
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ao estudo anterior, concluindo os autores que pioraram os indicadores epidemiológicos da 

LTA no Estado do Acre.  

Atualmente, este cenário pouco mudou e a doença ainda é prevalente na mesorregião 

Vale do Acre. No entanto, apesar de indivíduos do sexo masculino ainda serem os mais 

acometidos, observa-se um aumento de notificações em mulheres e em crianças, o que indica 

perfis de transmissão distintos. Nos homens geralmente a transmissão está associada a 

ambientes florestais, enquanto que em mulheres e crianças, ao domicílio (MELCHIOR et al., 

Dados a serem publicados).  

No Estado do Acre, a partir de técnica moleculares, foram descritas todas as espécies de 

Leishmania do subgênero Viannia e L. (L.) amazonensis, que ocorrem no Brasil, exceto  L. 

(V.) lindenbergi, descrita no estado do Pará (TOJAL et al., 2006; TELES et al., 2015). 

1.3 Diagnósticos de leishmaniose tegumentar americana 

No diagnóstico da LTA, vários aspectos, tais como, a clínica e a anamnese do paciente, 

a epidemiologia da doença na área e os achados laboratoriais devem ser levados em 

consideração (DORVAL et al., 2006).  

O método laboratorial parasitológico direto consiste na visualização de formas 

amastigotas, em lâminas coradas pelo Giemsa, de material obtido a partir de escarificação 

e/ou biópsia de lesões cutâneas, com impressão por aposição ou punção aspirativa das bordas 

da lesão. Este procedimento é um dos mais empregados na rede pública de saúde, por ser de 

baixo custo, entretanto, a eficácia do diagnóstico se dá pela precocidade na colheita do 

material, e ainda a infecção secundária contribui para baixa sensibilidade do método 

(BRASIL, 2013).  

Além da demonstração de formas amastigotas em lesões, também pode ser realizado o 

isolamento in vivo, que consiste na inoculação do material obtido das biopsias de lesão 

cutânea em hamsters (Mesocricetus auratus) os quais desenvolvem lesões a partir de um mês, 

e devem ser acompanhados de três a seis meses. O isolamento in vitro, em que os fragmentos 

cutâneos são inoculados em meios de cultura NNN (Neal, Novy e Nicolle) e LIT (Liver 

Infusion Tryptose) em que as formas promastigotas dos parasitos se multiplicam bem. Estas 

técnicas, posteriormente permitem a identificação específica da Leishmania, porém são de 

alto custo e geralmente são utilizados em projetos de pesquisa científica (BRASIL, 2013). 
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Os métodos indiretos incluem-se o exame histopatológico, considerado positivo quando 

encontrado perfil histopatológico compatível com LTA, e os métodos imunológicos, como a 

Intradermorreação de Monte Negro (IDRM), que é uma reação de hipersensibilidade tardia. 

Este teste,  embora, podendo persistir sua positividade no paciente depois de tratado. É uma 

técnica recomendada pelo Ministério da Saúde, e frequentemente utilizada nos inquéritos 

epidemiológicos e na rede pública de saúde (BRASIL, 2013). Em média, o teste apresenta 

uma sensibilidade de 82 a 89 % em casos de leishmaniose cutânea, e 100% na mucocutânea, e 

apresenta-se negativo nos casos de leishmaniose difusa anérgica. Ressalta-se que esta técnica, 

não define infecção tardia ou recente, sendo uma ferramenta diagnóstica questionável quando 

aplicada em áreas endêmicas da doença (GOTO e LINDOSO, 2010). Além disso, são 

relatadas reações cruzadas com outras dermatoses como a paracoccidiose, cromomicose, 

esporotricose e tuberculose; alerta-se, portanto, para o diagnóstico diferencial onde essas 

endemias ocorrem em simpatria (BARROS et al., 2005; BRASIL, 2013). 

Dos métodos sorológicos, a reação de imunofluorescência indireta (RIFI) e o teste 

imunoenzimático (ELISA) são os mais utilizados, com sensibilidade variando de 70 a 95%, 

sendo eficazes no diagnóstico precoce nas formas clínicas mucocutâneas. Destaca-se que 

nestes testes, a sensibilidade é maior quando a doença tem por agente etiológico L. (V.) 

braziliensis do que por L. (V.) guyanensis (BARROSO-FREITAS et al., 2009; GOTO e 

LINDOSO, 2010; BRASIL, 2013). Estes testes são bem empregados em controle de cura da 

doença, após o tratamento (SOUZA et al., 1982). Em áreas onde a LV é endêmica, têm sido 

observadas reações cruzadas com doença de Chagas, por serem parasitos do mesmo grupo 

específico (MATOS et al., 2015). O Ministério da Saúde recomenda que não seja utilizada a 

técnica de RIFI como critério de confirmação do diagnóstico de LTA, pelo seu limitado valor 

diagnóstico, devendo ser associada a outras técnicas diagnósticas (BRASIL, 2013).  

Atualmente, a reação em cadeia da polimerase (PCR) tem sido apontada como uma 

importante ferramenta no diagnóstico das leishmanioses. É de alta sensibilidade no 

diagnóstico de LTA, e permite a identificação específica do agente (MIMORI et al., 1998; 

PIRMEZ et al., 1999; OLIVEIRA et al., 2005). No entanto, é uma técnica que requer preparo 

técnico do operador, alto custo, sendo geralmente empregada em atividades de pesquisa.  
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1.4 Os flebotomíneos 

Os flebotomíneos são insetos da ordem Diptera, família Psychodidae e subfamília 

Phlebotominae. Além de serem vetores de agentes etiológicos de leishmanioses, podem 

transmitir agentes de arboviroses e bartoneloses (SHERLOCK, 2003). Outros 

miroorganismos também já foram relatados infectando flebotomíneos tais como 

tripanossomatídeos dos gêneros Endotrypanum e Trypanosoma, protozoários do filo 

Apicomplexa, Ascogregarina e Psychodiella e nematódeos (BRAZIL e RYAN, 1984; ARIAS 

et al. 1985; SHAW et al., 2003; LANTOVA e VOLF, 2014; FERREIRA et al., 2015; 

ROCHA et al., 2015). Estes insetos possuem ampla distribuição geográfica, sendo conhecidas 

aproximadamente 1.000 espécies, 530 delas encontradas no Novo Mundo. Destas, cerca de 56 

espécies são consideradas vetoras de agentes etiológicos de leishmanioses nas Américas. No 

Brasil, em termos de riqueza de espécies, a fauna de flebotomíneos da Amazônia é 

considerada umas das mais diversas do mundo (MAROLI et al., 2012; BRAZIL et al., 2015; 

GALATI, 2016).  

Esses dípteros holometábolos com 1 a 3 mm de tamanho, geralmente são de cor clara e  

apresentam corpo revestido por cerdas. Seus ciclos passam pelas fases de ovo, larva (quatro 

estádios), pupa e adulto, e a duração de cada estádio varia de acordo com a espécie, condições 

ambientais e alimentares a que estão expostos (YOUNG e DUNCAN, 1994; BRAZIL e 

BRAZIL, 2003).  

Nas suas formas imaturas, os locais com bom teor de umidade, matéria orgânica em 

decomposição, pouca ou nenhuma luz, abrigos para que possam se proteger das instabilidades 

do ambiente, são ideais para seu desenvolvimento. As formas aladas tendem a não se 

afastarem de seus criadouros. Geralmente, nos ambientes silvestres, buscam locais como 

abrigos e tocas de animais, troncos de árvores e folhagens. No ambiente peridoméstico estão 

associados a chiqueiros e galinheiros, onde há a fonte alimentar e abrigo. Os locais de criação 

desses insetos são ainda pouco conhecidos, merecendo estudos aprofundados para obter 

resultados mais concretos. Algumas espécies podem apresentar especificidades conforme seus 

habitats, muito frequentemente  em troncos de ávores e tocas de animais ao nível do solo em 

florestas, várias  podem frequentar copasde árvores e outras têm hábito cavernícola, definindo 

então, seu comportamento e preferências alimentares (AGUIAR e VILELA, 1987; AGUIAR 

e MEDEIROS, 2003; BRAZIL e BRAZIL, 2003; GALATI et al., 2003).  
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Na dieta desses insetos, tanto machos quanto fêmeas necessitam de açúcares, 

geralmente provenientes de seiva vegetal, porém somente a fêmea é hematófaga. O sangue 

dos hospedeiros vertebrados é necessário para maturação ovariana, e daí a sua importância na 

transmissão de patógenos. Na literatura, há relato de sangue no tubo digestivo de machos, que 

em geral se alimentam de seiva de plantas (GONTIJO et al., 1987; DA SILVA e 

GRÜNEWALD, 1999; SHERLOCK, 2003). 

Com relação ao período de atividade dos flebotomíneos, geralmente, são insetos de 

hábitos noturnos. No entanto, algumas espécies podem ter hábitos tanto diurno quanto 

noturno, como Lutzomyia almerioi Galati & Nunes, 1999 em cavernas da Serra da Bodoquena 

(MS), e para Nyssomyia umbratilis na Amazônia (GALATI et al., 2003; BRAZIL e BRAZIL, 

2003). 

1.5 Justificativa 

A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é um importante problema de saúde 

pública no Estado do Acre, e vem apresentando insucesso no controle ou êxito parcial dessa 

doença, pois possui padrões de transmissões complexos relacionados a determinantes 

ambientais, sociais, econômicos ou a outros desconhecidos. E são, portanto, necessárias 

investigações objetivando o conhecimento de aspectos relacionados à interação parasito(s) – 

vetor(es) – hospedeiro(s), com vistas à identificação da espécie do agente(s) etiológico(s), 

do(s) vetor(es), do(s) reservatório(s) e a(s) modalidade(s) de transmissão, para a construção de 

estratégias de controle flexíveis, distintas e adequadas aos diferentes contextos de ocorrência 

desses importantes agravos.  

São diversos os fatores responsáveis pelo aumento de casos da doença, principalmente 

nas regiões mais pobres e isoladas, onde a situação socioeconômica, em que pessoas carentes 

estão em condições precárias de vida, de trabalho e saneamento. Soma-se a ausência de 

educação ambiental, com o acúmulo de lixo e material orgânico no peridomícilio, atraindo 

animais sinantrópicos que podem servir de fonte de infecção de Leishmania. Completam  este 

quadro, a criação de numerosos animais domésticos no entorno das casas próximas às matas,  

servindo de fonte alimentar para os flebotomíneos, contribuindo assim para o processo 

adaptativo de vetores (RANGEL et al., 1984; 1995) e possibilitanto a instalação de um ciclo 

de transmissão peridomiciliar do parasita. 
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No  Acre, a LTA juntamente com a malária e a dengue figuram como as principais 

doenças tropicais de importância em saúde pública do Estado. O município de Xapuri, área 

objeto deste estudo, é um dos municípios responsáveis pela maior incidência e prevalência de 

LTA no Acre  e o grande número de notificações em crianças com idade inferior a três anos 

chama a atenção dos órgãos de saúde locais. Quando iniciamos o projeto de doutorado, 

tínhamos em mente desenvolver um estudo sobre a LTA no Acre. Entramos em contato com a 

Secretaria de Saúde do Estado do Acre (SESACRE) para nos interar sobre as áreas com 

frequências elevadas da doença e este órgão nos solicitou que fossem realizados inquéritos 

entomológicos, a fim de se conhecer a fauna flebotomínea e seu comportamento em Xapuri, 

razão da parceria com este órgão para a realização deste estudo naquela região. 

Assim, considerando a endemicidade da LTA no Estado do Acre aliada à necessidade 

do diagnóstico etiológico dos casos, do conhecimento de aspectos epidemiológicos locais, da 

identificação das espécies de flebotomíneos envolvidas na transmissão, e que as estratégias de 

controle dessa parasitose dependem da natureza da transmissão observada em cada foco da 

doença, o estudo visa fornecer informações relativas a essas necessidades para o planejamento 

e desenvolvimento de ações que possam reduzir o risco de transmissão e dispersão da LTA no 

município de Xapuri.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Analisar os aspectos epidemiológicos da leishmaniose tegumentar americana (LTA), 

considerando a  doença na população  humana e em cães domésticos, os vetores envolvidos 

na transmissão e a identificação de Leishmania  que circulam no município de Xapuri, Estado 

do Acre, Brasil. 

           2.2 Objetivos Específicos 

a) Em relação aos casos humanos: 

 Avaliar os aspectos epidemiológicos da LTA na população humana local, no período 

de 2008 a 2014; 

 Detectar amostras de Leishmania spp. circulantes em pacientes. 

b)  Em relação à infecção por Leishmania em cães domésticos: 

 Detectar amostras de Leishmania spp. circulantes em animais domésticos; 

 Caracterizar as manifestações clínicas de LTA em animais domésticos. 

c)  Em relação aos vetores: 

 Identificar a fauna flebotomínea na área; 

 Determinar a distribuição mensal e espacial das populações de flebotomíneos nos 

ambientes amostrados; 

 Estimar a diversidade, riqueza e equitabilidade das espécies de flebotomíneos; 

 Verificar o ritmo horário  dos flebotomíneos; 

 Verificar a atratividade de espécies de flebotomíneos nas armadilhas de Shannon nas 

cores branca e preta; 

 Estimar a taxa de infecção natural por flagelados e Leishmania spp. em flebotomíneos, 

por meio de dissecção e biologia molecular; 

 Descrever possíveis novas espécies de flebotomíneos; 
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 Isolar e identificar amostras de Leishmania spp. circulantes em flebotomíneos. 

 Apontar para os possíveis vetores 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Área de Estudo 

 O estudo foi realizado em área rural com ocorrência de LTA no município de Xapuri, 

que dista cerca de 175 km de Rio Branco, capital do Acre, com uma área de 5.347,468 km
2
. O 

município é banhado pelos rios Acre e Xapuri, pertence a mesorregião Vale do Acre e 

microrregião de Brasiléia, limitando-se ao norte com a capital do Estado, ao sul, com o 

município de Epitaciolândia; a leste, com Capixaba; a oeste, com Sena Madureira e a 

sudoeste, com o município de Brasiléia (Figura 3) (ACRE, 2016; IBGE, 2016). 

Figura 3 - Mapa político do Brasil, com destaque para o Estado do Acre e o município de 

Xapuri. Elaborado por Melchior, 2016. 

 

 Apresenta vegetação do bioma amazônico, clima tropical, com período chuvoso 

abundante de outubro a abril, e período seco de maio a setembro. A temperatura média é de 

27ºC. Sua população compreende cerca de 16 mil habitantes, sendo 10.330 residentes em área 

urbana, e 5.761 de residentes em áreas rurais (DUARTE, 2006; ACRE, 2016, IBGE 2016).  
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 O povoado de Xapuri surgiu logo depois de Volta da Empreza (Rio Branco), no ano de 

1883, em um local estratégico na confluência com os rios Xapuri e Acre. A localidade tornou-

se um dos principais entrepostos comerciais do Acre no Ciclo da Borracha. A origem do 

nome Xapuri se referencia a tribo indígena Xapurys (IBGE, 2016). 

 Xapuri é conhecida internacionalmente por ter sido palco de lutas do ativista ambiental 

Chico Mendes pela preservação da floresta e direito dos seringueiros, criando-se a partir daí 

as reservas extrativistas. Além disso, a cidade foi berço da Revolução Acreana, de conflitos 

travados entre bolivianos e brasileiros liderados por Plácido de Castro (ACRE, 2016; IBGE, 

2016). Por estes motivos, é um dos municípios mais visitados do Estado, tendo como 

atrações, monumentos históricos da Revolução Acreana e a Casa onde residia Chico Mendes. 

Com atividades de ecoturismo, possui o seringal Cachoeira localizado a 40 minutos do centro 

da cidade, sede do Assentamento Agroextrativista Chico Mendes, que oferece um passeio 

ecológico em meio a uma densa floresta tropical e rústicos chalés da pousada ecológica foi 

construída recentemente (IBGE; 2016; ACRE, 2016; XAPURI INFO, 2016).  

 Na economia local, além do turismo ecológico, destaca-se o extrativismo vegetal da 

borracha e da castanha do Brasil. É fomentada também pela tendência a industrialização de 

produtos oriundos da floresta, com a criação da primeira indústria de preservativos naturais do 

mundo, a Natex, que utiliza a borracha natural retirada da região. O município possui uma 

Unidade de Conservação, a Reserva Extrativista Chico Mendes, criada em 1990, que além de 

Xapuri, abrange mais seis municípios, Rio Branco, Brasiléia, Sena Madureira, Assis Brasil, 

Epitaciolândia e Capixaba. Durante muitos anos Xapuri foi tratada como Princesinha do Acre 

graças à grande riqueza que ostentava nos anos áureos do Ciclo da Borracha (ACRE, 2016; 

IBGE, 2016). 

3.4 Estudo de casos humanos 

3.2.1 Análise epidemiológica 

 Para avaliar a epidemiologia da LTA na população humana, foram coletados dados 

dos registros de LTA autóctone do município, no período de 2008 a 2014, colhidos pela 

Vigilância Epidemiológica de Xapuri - Secretaria de Saúde do Estado do Acre, órgão 

responsável pelo sistema de informação e controle de doenças de notificação no município. A 

fonte de informações sobre o número de habitantes por sexo, faixa etária e zona de residência 

foi o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016). Foram feitas visitas ao 
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município para obtenção de dados, registros fotográficos e observar a situação das moradias 

(MANUSCRITO 1). 

As taxas de incidência para o período de estudo foram estimadas para o município de 

Xapuri, Estado do Acre, Região Amazônica, Região Extra-Amazônica e Brasil, para o 

período de 2007 a 2013, de acordo com a disponibilidade das informações no DATASUS. 

Para isso, o número de casos foi multiplicado por dez mil e depois dividido pela população 

em meados do período, levando em consideração o número de anos. Este procedimento 

também foi utilizado em relação às variáveis, sexo, idade e zona residencial.  

O pacote estatístico STATA 13 (STATA CORP, 2013) foi utilizado para analisar as 

séries cronológicas de 2007 a 2013 pelo método de auto-regressão analítica, conhecido como 

Prais-Winsten. Esta técnica corrige a auto-correlação temporal da primeira ordem dos 

resíduos e classifica as taxas de incidência logaritamizada como aumentando, estacionária ou 

diminuindo, dando a taxa anual de aumento como uma porcentagem com um nível de 

significância estatística da ordem de 95%. 

Além disso, as frequências relativas das seguintes variáveis foram analisadas por meio 

do mesmo programa: sexo, idade, escolaridade, local de residência, tipo de entrada no sistema 

de registro, forma clínica, método de diagnóstico, tipo de medicação, dose prescrita e 

tratamento. O período investigado para essas variáveis abrangeu o período de 2008 a 2014, de 

acordo com os dados do Serviço de Vigilância e Informação Epidemiológica de Xapuri. Os 

dados foram submetidos à análise estatística descritiva utilizando o teste Qui-quadrado de 

Pearson para a comparação das duas ou mais proporções com um nível de confiança de 95%. 

O intervalo de confiança para os riscos relativos foi calculado de acordo com ROTHMAN et 

al. (2008). 

3.2.2 Diagnóstico de casos humanos 

No período de dezembro de 2014 a janeiro de 2016, foram coletadas por escarificação 

de lesão cutânea, amostras de pacientes consultados pelo médico do centro de saúde do 

município de Xapuri, que apresentavam lesões cutâneas compatíveis com LTA e foram 

encaminhados para realização de exame parasitológico na rotina local. Lâminas com o 

material de escarificação da lesão cutânea foram confeccionadas pelo técnico de saúde e 

encaminhadas para os membros da equipe deste estudo, mediante termo de consentimento 

livre e esclarecido assinado pelo paciente que aceitou participar da pesquisa (APÊNDICE I). 
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Destaca-se que em apenas casos na forma clínica cutânea foram coletados as amostras, pois os 

casos de comprometimento mucoso foram encaminhados diretamente para a capital, Rio 

Branco (AC), onde é realizado o diagnóstico dessa forma clínica. As lâminas foram coradas 

pelo método de Giemsa para pesquisa de formas amastigotas e uma parte do material 

submetida à análise molecular, conforme descrito no item 3.5. 

3.5 Estudo em cães domésticos 

3.5.1 Coleta e inquérito canino 

 No período de julho a outubro de 2014, foram realizadas visitas domiciliares em áreas 

rurais do município, pequenas propriedades como sítios e chácaras, como também áreas de 

seringais, com ocorrência de casos caninos de LTA, de acordo com informações obtidas da 

gerência de endemias de Xapuri. 

 Mediante autorização dos proprietários (APÊNDICE II), os cães foram submetidos à 

avaliação clínica para a identificação de manifestações sugestivas de LTA. Foram coletados 

cerca de 5 ml de sangue venoso por punção da veia jugular ou cefálica, e armazenados em 

tubos sem e com anticoagulante (ácido etilenodiaminotetracético; EDTA) para testes 

moleculares e parasitológicos. 

 Os animais que apresentaram lesões sugestivas de LTA foram anestesiados e 

submetidos à biopsia para a colheita de fragmento da lesão. As lesões foram previamente 

higienizadas com água e sabão, e as coletas do fragmento das lesões foram realizados com o 

auxílio de um “punch” de 4mm de profundidade. Estes fragmentos foram divididos e 

acondicionados em tubos contendo etanol absoluto e solução salina com antibiótico 

(Gentamicina) para realização de técnicas moleculares descritas no item 3.6, e parasitológicas 

conforme item 3.3.2. 

3.3.2 Testes parasitológicos 

 De uma parte dos fragmentos de lesões foram confeccionados lâminas por aposição, 

que após fixação com álcool metílico e corados pelo método de Giemsa, foram examinados 

através de microscopia de campo claro (100x) para a pesquisa de formas amastigotas de 

Leishmania spp. 

 Para o isolamento de formas flageladas, outra parte dos fragmentos das lesões e 

amostras de sangue foram semeados em meio de cultura NNN (Neal, Novy, Nicolle), 
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contendo BHI 20% (Brain Heart Infusion) como fase líquida. Anteriormente, o material tinha 

sido imerso em solução salina com sulfato de gentamicina durante 24 horas. As culturas 

foram mantidas em estufa BOD (Demanda Bioquímica de Oxigênio) a 25ºC e examinadas 

semanalmente por 60 dias. 

3.6 Estudos de flebotomíneos 

 3.4.1 Pontos de coleta dos flebotomíneos 

 As coletas dos flebotomíneos foram realizadas no período de agosto de 2013 a julho 

de 2015, em ecótopos intradomiciliares, peridomiciliares, abrigos de animais domésticos e 

áreas florestais, distribuídos pelos Seringais Cachoeira (6 pontos) e Floresta (3 pontos), e área 

urbana do município (3 pontos), todos localizados em área de ocorrência de LTA, de acordo 

com informações obtidas pela Gerência de Endemias do município de Xapuri (FIGURA 4). 

As características dos pontos de coleta, modelo de armadilha utilizado, estão descritos na 

Tabela 3. 

Tabela 3 - Características ambientais dos pontos de coleta de flebotomíneos, coordenadas 

geográficas e tipo de armadilha, município de Xapuri, Acre, Brasil, agosto de 2013 a julho de 

2015. 

Seringal Cachoeira 

Ponto/Características Armadilha Coordenadas geográficas 

Mata Pousada: área de vegetação secundária, na 

margem de uma lagoa, próxima  à  Pousada 

Ecológica Cachoeira. 

CDC 10°50'24.1"S 68°22'41.1"W 

Poleiro: área peridomiciliar, cerca de 150 metros 

da borda da mata, com criação de animais 

domésticos como galinhas, cães e gatos. 

CDC 10°50'19.4"S 68°22'38.6"W 

Mata Casa: área de vegetação primária com 

presença de espécies nativas como a Bertholletia 

excelsa (Castanheira do Brasil). 

CDC 

Aspiração 
10°50'18.7"S 68°22'37.6"W 

Intradomicílio: cômodo interno (quarto) da 

residência, constituída de paredes e piso de 

madeira, teto de zinco. 

CDC 10°50'19.9"S 68°22'38.3"W 

Samaúma: área de vegetação primária, com 

presença de espécies nativas como Bertholletia 

excelsa (Castanheira do Brasil), Hevea brasiliensis 

(Seringueira) e Ceiba pentandra (Samaúma). 

Presença de trilha para práticas de ecoturismo. 

CDC 

Shannon 

Aspiração 

10°50'53.0"S 68°22'33.3"W 

Arvorismo: área de vegetação primária, onde  se 

pratica atividades de ecoturismo como o 

arvorismo, com presença de espécies nativas como 

Bertholletia excelsa (Castanheira do Brasil) Hevea 

brasiliensis (Seringueira) e Ceiba pentandra 

(Samaúma). 

CDC 10°50'24.1"S 68°22'41.0"W 
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Tabela 3 - Características ambientais dos pontos de coleta de flebotomíneos, coordenadas 

geográficas e tipo de armadilha, município de Xapuri, Acre, Brasil, agosto de 2013 a julho de 

2015. Continuação 

Seringal Floresta 

Ponto/Características Armadilha Coordenadas geográficas 

Galinheiro: área peridomiciliar, cerca de 100 

metros da borda da mata, com criação de animais 

domésticos como galinhas, cães, gatos, equinos e 

bovinos. Galinheiro constituído de paredes de 

madeira com frestas e teto de zinco. 

CDC 10°26'37.3"S 68°36'07.8"W 

Mata da Casa: área de vegetação primária com 

presença de espécies nativas como a Bertholletia 

excelsa (Castanheira do Brasil) e Hevea 

brasiliensis (Seringueira). 

CDC 10°26'38.5"S 68°36'09.1"W 

Intradomicílio: cômodo interno (sala) da 

residência, constituída de paredes de madeira, piso 

de cerâmica e teto de zinco. 

CDC 10°26'37.0"S 68°36'07.3"W 

Área Urbana 

Galinheiro: área peridomiciliar, cerca de 50 metros 

da borda da mata, com criação de animais 

domésticos como galinhas e um cão. Galinheiro 

aberto constituído de paredes de madeira com 

frestas e teto de zinco. 

CDC 10°39'17.8"S 68°30'12.8"W 

Mata da Casa: área de vegetação secundária com 

presença de espécies frutíferas como Ananas 

comosus (abacaxi), Malpighia emarginata 

(acerola), Psidium guajava (goiaba) e outras 

nativas. 

CDC 10°39'19.0"S 68°30'12.5"W 

Intradomicílio: cômodo interno (sala) da 

residência, constituída de paredes de madeira, piso 

de cerâmica e teto de zinco. 

CDC 10°39'17.6"S 68°30'12.5"W 
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Figura 4 - Distribuição espacial dos pontos de coleta de flebotomíneos no município de 

Xapuri, Estado do Acre, Brasil, período de agosto de 2013 a julho 2015. 

 

3.4.2 Técnicas de coleta 

3.4.2.1 Coletas com armadilhas de Shannon  

O modelos das armadilhas de Shannon nas cores branca e preta são os mesmos 

descritos por GALATI et al. (2001), que foram instaladas lado a lado em área de mata 

primária, cerca de 3 metros da “Samaúma” (Figura 5). As coletas foram realizadas uma vez 

por mês durante o período de agosto de 2013 a julho de 2015, das 18:00 às 22:00, e nos meses 

de março e agosto de 2014, abril e julho de 2015 foram de 24 horas consecutivas. Nos meses 

de outubro de 2013, maio de 2014 e fevereiro de 2015, devido às condições meteorológicas de 

chuva e vento, não foram possíveis realizar coletas nessas armadilhas.  
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Figura 5 - Armadilhas de Shannon modificadas, nas cores branca e preta localizadas em 

frente à Samaúma, próximo a uma área de trilha, município de Xapuri, Acre, Brasil. Foto: 

OVALLOS, 2015. 

 

Cada armadilha foi iluminada com uma luz de LED (Light emmiting diode – 2W), e 

com lanternas manuais. As coletas foram realizadas por dois indivíduos em cada armadilha 

utilizando aspiradores de Castro. Os insetos foram mantidos em frascos, separados a 

intervalos de duas horas. Em seguida, foram levados ao laboratório no campo, onde os frascos 

foram abertos em uma gaiola de nylon (30 cm x 30 cm x 30 cm). Amostras de fêmeas foram 

recapturadas e dissecadas para investigar a presença de flagelados e outros parasitos. 

As fêmeas foram imobilizadas com acetado de etila e dissecadas em lâmina seca sob 

uma gota de solução fisiológica estéril, para retirada das pernas e asas e exposição do tubo 

digestivo e espermatecas, para pesquisa de infecção natural por flagelados e identificação da 

espécie de flebotomíneo, respectivamente. As fêmeas que não foram dissecadas e os machos 

foram identificados após processo de clarificação e montados entre lâmina e lamínula. A 

classificação adotada para a identificação dos flebotomíneos foi a de Galati (2003) e 

bibliografia complementar (SÁBIO et al., 2016; GODOY e GALATI, 2016). As abreviações 

dos nomes das espécies seguiu a proposta por Marcondes (2007).  
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3.4.2.2 Coletas com armadilhas luminosas tipo CDC  

 No mesmo período das coletas com armadilhas de Shannon, foram realizadas coletas 

com armadilhas luminosas automáticas do tipo CDC (Center for Disease Control) (NATAL et 

al., 1991), por 12 horas consecutivas, uma vez ao mês das 18:00 às 6:00, que foram 

distribuídas em 12 ecótopos, sendo três na área urbana e nove em áreas rurais (FIGURAS 6 e 

7), conforme descritas na Tabela 3. Durante o período estudado, no mês de Fevereiro de 2015 

não foram realizadas coletas devido às  fortes chuvas e enchentes que ocorreram no 

município.  Os insetos capturados foram examinados conforme descrito acima para aqueles 

obtidos com a armadilha de Shannon, item 3.4.1.1. 

Figura 6 - Local de instalação da armadilha luminosa do tipo CDC em área florestal, 

município de Xapuri, Estado do Acre, Brasil. Foto: BRILHANTE, 2013. 

. 

 

 

 



56 
 

Figura 7 - Locais de instalação de armadilhas automáticas luminosas do tipo CDC em áreas 

peri e intradomiciliares, municípios de Xapuri, Estado do Acre, Brasil. Foto: BRILHANTE, 

2013. 

 

 3.4.2.3 Coletas com aspiração manual 

 Quando as coletas com CDC e Shannon estavam sendo finalizadas, a equipe, pela 

manhã,  mexendo no folhedo depositado entre as raízes tabulares da samaúma próxima de 

onde as armadilhas de Shannon eram instaladas (Figura 8) teve a chance de observar que 

vários  flebotomíneos voavam e se abrigavam em sua raízes, sendo então aspirados com 

capturador de Castro. Após a identificação, detectou-se que alguns espécimes eram de 

espécies que ainda não haviam sido coletadas pelo método das armadilhas CDC e de 

Shannon.  Outros eram de espécies que foram  raras nas coletas com esses métodos, mas  

abundantes nas aspirações.   Diante destas evidências, decidiu-se complementar a amostragem 

dos flebotomíneos, incorporando a aspiração manual em troncos e raizes tabulares de arvores 

dos pontos da “Samaúma” e “Mata da Casa” no período de janeiro a junho de 2016, visando 

complementar o estudo da diversidade de espécies de flebotomíneos. 
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Figura 8 - Coletas por aspiração manual no ponto Samaúma, Seringal Cachoeira, município 

de Xapuri, Acre, Brasil. Foto: OVALLOS, 2015. 

 

 Foram utilizados aspiradores elétricos, ligados a bateria de 6 volts, no período 

matutino, das 8:00 às 11:00. Os insetos coletados nesta modalidade de coleta foram 

clarificados e identificados conforme descrito no item 3.4.2.1. 

 3.4.3 Análise da fauna flebotomínea 

 Todos os resultados foram tabulados e planilhados utilizando o software Microsoft 

Excel 2013. Os seguintes testes ecológicos e estatísticos foram utilizados: 

 Para estimar a diversidade e equitabilidade das espécies entre os ambientes amostrados 

foram utilizados os índices de Shannon (H) e Pielou (J). 

 Para comparar a atratividade dos flebotomíneos nas armadilhas de Shannon branca e 

preta, o feito teste de Mann-Whitney considerando o valor de p<0,05. Para as amostras 

≤ 20 utilizou-se o teste exato de Fisher. 

 Avaliação da assiduidade e tendência das espécies mais abundantes nos períodos secos 

e chuvosos, e ritmo horário, pela média geométrica de Williams (HADDOW, 1960). 

Os dados de precipitação utilizados nesta análise foram os de Rio Branco (AC) para 
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uma série cronológica do período 1970-2014, obtidos pela Defesa Civil do Estado do 

Acre. Isto porque não há dados completos sobre esta variável climática em Xapuri 

nem da estação meteorológica mais próxima, Epitaciolândia (AC). 

 A distribuição das espécies nos ambientes amostrados foi calculada pelo Índice de 

Abundância das Espécies Padronizado (IAEP) segundo ROBERTS e HSI (1979) e 

pela análise dos componentes principais (PCA). 

 A taxa de infecção natural por flagelados e Leishmania spp. foi calculada de acordo 

com formula descrita por PAIVA et al. (2007). 

 Os índices ecológicos H e J, teste de Mann-Whitney e análise dos componentes 

principais foram obtidos  utilizando o software PAST version 3.14. 

 3.4.4 Descrição de espécie e análises morfológicas e morfométricas de algumas 

próximas 

 Para descrição da espécie Psathyromyia elizabethdorvalae Brilhante, Sábio & Galati, 

2016, utilizou-se a terminologia de caracteres proposta por GALATI (2003), exceto para 

alguns caracteres da terminália dos machos, antenas e palpos que foram adotadas as propostas 

por ILANGO (2004) e CUMMING e WOOD (2009). As análises morfológicas e de 

classificação da pigmentação do tórax foram baseada em SÁBIO et al. (2016). 

 As ilustrações foram realizadas com o auxílio de uma câmera lúcida Olympus. As 

medições (μm) foram feitas com um micrômetro ocular Zeiss calibrado usando uma escala 

Zeiss padrão. A conversão das leituras dos micrômetros foi feita utilizando lente objetiva (5X) 

= 196 μm, (10X) = 100 μm e (40X) = 26 μm.  

 Para as análises morfológicas e morfométricas de fêmeas das espécies Th. auraensis, 

Th. octavioi (Vargas, 1949)  e Th. ruifreitasi, foram analisados 30 espécimes de ambos os 

sexos, montados entre lâmina e lamínula. As medidas morfométricas (μm) de cada amostra 

foram colhidas e as análises de variância foram realizadas. As comparações múltiplas dos 

caracteres morfométricos foram realizadas pelo teste de Gabriel (teste F, p <0,05) (ROHLF e 

SOKAL, 1981). Essas análises foram feitas com o auxílio do pacote estatístico SPSS PASW 

versão 17 (PASW, 2004).  
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 3.5 Diagnóstico molecular para Leishmania spp. 

 3.5.1 Extração de DNA 

 Amostras de flebotomíneos, animais domésticos e de casos humanos de LTA foram 

submetidas ao protocolo de extração de DNA descrito por BRUFORD et al. (1998) com 

modificações. As amostras que estavam conservadas em álcool foram centrifugadas em 

microtubos e o álcool foi então descartado. Tanto flebotomíneos quanto fragmentos de lesão 

cutânea de cães domésticos foram macerados, e as lâminas de escarificação de lesão cutânea 

raspadas. Depois destes processos, adicionou-se 200 µl de uma solução de lise, Digsol Buffer, 

e mais 20 µl de Proteinase K (10mg/ml). As amostras foram então incubadas em estufa B.O.D 

(Demanda bioquímica de oxigênio) na temperatura de 37ºC por 12 horas. Após esta etapa, 

foram adicionados 400 µl de solução de acetado de amônia a concentração de 4M, que foram 

homogeneizados em vortex durante 15 minutos. Em seguida, as amostras foram centrifugadas 

por 15 minutos a 14000rpm a 10ºC, os sobrenadantes foram transferidos para um novo 

microtubo, e adicionados 1000 µl de etanol 100%, novamente foi centrifugado nas mesmas 

condições acima, e descartando o sobrenadante e adicionando 1000 µl de etanol a 70% para 

lavagem e secagem do DNA, que foi resuspendido com 25 µl de água ultra-pura MilliQ. 

 3.5.2 Detecção de Leishmania spp. 

A detecção de Leishmania spp. nas amostras foi feita através da Nested-PCR, 

conforme técnica descrita por SAVANI et al. (2005), que amplifica uma região do gene SSU 

rRNA de tripanossomatídeos. As condições da primeira reação para um volume final de 25 µl 

foram: 4 µl de MgCl2 (2mM), 2,5 µl de tampão buffer (NH4)2SO4 (20mM), 0,5 µl dNTPs 

(200mM), 0,25 µl Taq polimerase (Sinapse), 1 µl de primer (20ng/µl) S4 (5'- GAT CCA GCT 

GCA GGT TCA CC -3') e S12 (5'- GGT TGA TTC CGT CAA CGG AC -3') descritos por 

ULIANA et al. (1994), 2 µl de DNA da amostra e completou-se o volume final com água 

ultrapura MilliQ. (13,75 µl). A segunda reação foi mantida nas mesmas condições acima, as 

quais foram utilizadas os produtos de PCR primeira reação como template, e os primers 

S17/S18 específicos para o gênero Leishmania. Para cada reação de PCR, foi preparado um 

tubo como controle negativo, contendo água ultrapura em substituição ao DNA, e como 

controles positivos, cepas de referência de L. (V.) lainsoni (IOCL 1045) e L. (L.) amazonensis 

(MHOM/BR/73/M2269). A amplificação foi realizada em termociclador (Eppendorf®) sob as 

seguintes condições: desnaturação inicial a 94ºC por 4 minutos, e 30 ciclos de 94ºC por 1 

minuto, 55ºC por 1 minuto e 72ºC por 30 segundos, e extensão final de 72ºC por 10 minutos. 
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Os produtos amplificados das PCRs foram analisados em eletroforese de gel de agarose a 2% 

e bandas coradas com GelRed®.  

 3.5.3 Sequenciamento e alinhamento 

Foram realizadas reações de sequenciamento com as amplificações obtidas pela 

Nested-PCR, utilizando o kit Big Dye™ teminator v3.1 (Perkin Elmer) segundo instruções do 

fabricante e submetidas ao sequenciador automatizado 3500 Genetic Analizer (Applied 

Biosystems). As sequências obtidas do Genbank foram usadas como referência, e a análise 

dos cromatogramas das sequências foi realizado no Seqman do programa DNA star, que 

foram alinhadas no programa GeneDoc v2.7.000 (NICHOLAS et al., 1997). 

3.6 Considerações éticas 

Este estudo foi realizado mediante aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal do Acre (CEP-UFAC), parecer número 

062345/2013 (ANEXO I). 

Os estudos de animais domésticos foram conduzidos de acordo com os princípios 

éticos de experimentação animal do Comitê de Ética em Pesquisa no Uso de Animais da 

Universidade Federal do Acre (CEUA-UFAC) sob o parecer número 23107.019254/2013-31 

(ANEXO II). 

O inquérito de flebotomíneos foi realizado mediante autorização do Sistema de 

Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO) (ANEXO III).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 MANUSCRITO 1 

Epidemiological aspects of American cutaneous leishmaniasis (ACL) in an endemic area 

of forest extractivist culture in western Brazilian Amazonia 

(Aceito na Revista do Instituto de Medicina Tropical) 

Andreia Fernandes BRILHANTE(1), Leonardo Augusto Kohatsu MELCHIOR(2), Vânia 

Lúcia Brandão NUNES(3), Cristiane de Oliveira CARDOSO(2), Eunice Aparecida Bianchi 

GALATI(1)
 

(1) Faculty of Public Health of University of São Paulo, São Paulo, Brazil. 

(2)  Federal University of Acre, Rio Branco, Brazil. 

(3) Anhanguera-Uniderp University, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brazil. 

SUMMARY 

The study sought to analyze clinical and epidemiological aspects of cutaneous leishmaniasis 

(CL) in Xapuri, Acre, Brazil. Data from 2008 to 2014 registered in the notification records of 

the disease of the Information System of the Complaints of Notification (SINAN), and the 

data of the Information Department of the Unified Health System (DATASUS) available from 

2007 to 2013 were used and analyzed in the light of the statistics of the temporal series by the 

Prais-Winsten method and chi-squared test. A total of 906 cases were registered with 60.2% 

occurring in men and 39.7% in women. The groups from 0 to 4 years of age (48.0%) and from 

5 to 19 years of age (23.3%) were the most affected. Regarding the clinical forms, 77.7% 

presented CL and 22.3% mucocutaneous leishmaniasis (MCL). Among the 896 cases with 

information on the diagnostic methods used, Montenegro’s skin test predominated (66.4%), 

with a positive result of 95.8% for CL and 99.3% for MCL. Treatment with N-
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methylglucamine antimony was performed in 99.4% of the cases, but discontinuously used in 

the majority of patients. This study presents information which may be used as a tool for the 

epidemiological surveillance and control of the disease in Xapuri, a region which depends 

essentially on forest resources and ecological tourism. 

Keywords: Cutaneous leishmaniasis; Rubber extractors; Epidemiology; Brazilian Amazon; 

Acre State. 

INTRODUCTION 

American cutaneous leishmaniasis (ACL) is a metaxenic disease of importance in 

public health. It is caused by protozoa of the Leishmania genus, transmitted to human-beings 

by the bite of infected phlebotomine females
1,2

. It is the commonest form of the disease and is 

manifested mainly by localized ulcerous lesions in the skin and may leave serious scars as 

sequelae. Furthermore, other clinical manifestations of disease may affect humans, depending 

on the etiological agent or host immune response, which may still develop forms: 

disseminated, characterized by lesions pleomorphic, acneiform and papular; Diffuse, also 

called anergic form, has nodular lesions without forming ulcerations, and the mucocutaneous 

form resulting in severe deformities of the nasal septum and mouth
2
. It is estimated that 0.7 to 

1.2 million new cases occur annually in the world
3
. 

According to the Pan American Health Organization report (PAHO), in the Americas, 

it was reported 51,098 cases of cutaneous leishmaniasis and mucosal form with a incidence 

rate of 19.76 cases per 100,000 inhabitants, that Brazil holder of 75% of all cases, followed by 

Colombia and Peru. Regarding the epidemiology of clinical forms in 2014, approximately 

96% of the cases correspond to cutaneous and 4% for the mucocutaneous; these latter being 

more prevalent in Brazil (1,016) reported cases, follow by Peru (343) and Bolivia (228)
4
. 
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In recent years, despite the advances made in the surveillance and control of ACL, the 

incidence of the disease has continued high in several Brazilian states. In the period from 

2001 to 2013, Acre attained the highest incidence of all the Brazilian states (12.8 cases/10,000 

inhab.), almost a third greater than the incidence found in the state with the second rank, Mato 

Grosso (9.0 cases/10,000 inhab.)
2
. The municipality of Xapuri has stood out not only by 

virtue of the number of cases, but also due to the high incidence of the disease: between 2007 

and 2013, the municipality presented an incidence of 81.9 cases/10,000 inhab., amounting to 

14% of all the cases in the state
5
. 

Although it is recognized that the incidence of ACL in Xapuri is one of the highest in 

the state of Acre, little is known about the profile of the human population affected by the 

disease in the municipality. The objective of this study was to analyze the occurrence of ACL 

in the municipality of Xapuri in the period from 2008 to 2014 by clinical and epidemiological 

aspects. 

POPULATION AND METHODS 

Study site and study design 

The municipality of Xapuri (Lat.: 10º 39' 06" S; Long.: 68º 30' 16" W), constituted in 

1904, is located in the interior of the state of Acre, in the meso-region of the Vale do Acre, in 

the micro-region of Brasiléia. To the north it borders the capital Rio Branco, to the west, Sena 

Madureira, to the southwest, Brasiléia, to the south, Epitaciolândia and to the east, Capixaba 

municipality and the international frontier with Bolivia (Figure 1). The native vegetation is 

both open and dense shady forest, the climate is equatorial, humid and hot, the average annual 

temperatures vary between 23.2°C and 25.7°C, and the average annual rainfall is of 1,373 

mm
6
. 
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In the 70s, the municipality became internationally famous by virtue of the 

environmental movement led by the rubber extractor and activist, Chico Mendes. Forty 

percent of the Chico Mendes Extractivist Reserve, a conservation unit created in 1990 and 

under the control of the federal government, is situated within the municipality. Outstanding 

in the local economy are products extracted from the natural vegetation, the main ones being 

rubber and Brazil chestnuts. The municipality covers an area of 5,347 km² and has a 

population of 16,091 inhabitants, 36% of whom reside in the rural zone. The Municipal 

Human Development Index (IDH) for Xapuri in 2010 was of 0.599, a level considered low by 

the Program for Development of the United Nations (PNUD, 2016). Xapuri is visited, at the 

present time, by tourists from various parts of the world, attracted by the incentives to 

ecotourism
6
. 

The population of this study consisted of the autochthonous cases of ACL resident in 

Xapuri in the period from 2008 a 2014. The data were extracted from the notification forms of 

the ACL cases of the Ministry of Health obtained through the Epidemiological Information 

and Surveillance service of Xapuri (Vigilância e Informação Epidemiológica de Xapuri) and 

the Information System of Notifiable Complaints (Sistema de Informação dos Agravos de 

Notificação – SINAN). The source of the information on the number of inhabitants by sex, 

age group and residential condiction was the Brazilian Institute of Geography and Statistics 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
7
. Visits were made to the municipality to 

obtain the data and photographic records and to observe the housing situation. 

Data analysis 

The rates of incidence for the study period were estimated for the municipality of 

Xapuri, the State of Acre, the Amazon Region, the Extra-Amazonian Region and Brazil, for 

the period from 2007 to 2013, according to the availability of the information from 
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DATASUS
5
. For this, the number of cases was multiplied by ten thousand and then divided 

by the population in the middle of the period taking the number of years into consideration. 

This procedure was also used with regard to the variables sex, age and residential condition 

and the result presented in the form of a bar graph. 

The statistical package STATA 13
8
 analyzed the statistics of the time series from 2007 

to 2013 by the method of analytical self-regression known as Prais-Winsten. This technique 

corrects the temporal self-correlation of the first order of the residues and classifies the rates 

of incidence logarithamized as increasing, stationary or diminishing, giving the annual rate of 

increase as a percentage with a statistical significance level of the order of 95%. 

Further, the relative frequencies of the following variables were analyzed by means of 

the same program: sex, age, schooling, place of residence, type of entry in the registration 

system, clinical form, method of diagnosis, dose prescribed and treatment. The period 

investigated for these variables covered the years from 2008 to 2014, in accordance with the 

data of the Epidemiological Information and Surveillance service of Xapuri (Serviço de 

Vigilância e Informação Epidemiológica de Xapuri). The data were submitted to descriptive 

statistical analysis using Pearson’s Chi-squared test for the comparison of the two or more 

proportions at a confidence level of 95%. The confidence interval for relative risks was 

calculated in accordance with ROTHMAN et al.
9
. 

Ethical considerations 

This study was approved by the Research Ethics Committee of the Federal University 

of Acre under Opinion number 062345/2013. 
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RESULTS 

The incidence rates of ACL in Xapuri remained high from 2007 to 2013 (Figure 2). 

According to DATASUS
5
, the relative risk of the municipality was 4.6 times higher than that 

of the State and 13.5 times higher than that of the Amazon Region as a whole. When 

compared to Brazil and the Extra-Amazonian Region this risk rises to 77.5 and 187.6 times, 

respectively. 

The analysis of the historical series of the incidence of ACL (Figure 2) enables one to 

see that Xapuri presented a slightly diminishing tendency in the period of -0.7% (confidence 

interval of between -1.1% and -0.3%), as also did the State of Acre (-0.6% with a confidence 

interval between -1.0% and -0.1%). The rates of the other localities presented in Figure 2 

remained stable showing that no statistically significant annual variation occurred in the 

period under analysis.  

During the period from 2008 to 2014, of the 932 notified cases of ACL in Xapuri, 906 

were registered as autochthonous and resident in the municipality. According to the data on 

residence it was observed that the majority of cases were distributed on the rural properties 

(98.0%) known as allotments, these areas belonging to rubber plantations located within the 

forest. In these localities, the typical situation of the dwellings was either surrounded by or 

close to the forest (Figure 3). 

The distribution of the disease by zone, age and sex shows that young people of both 

sexes who live in the rural zone are more affected than those who live in the urban zone. The 

range of age groups is also greater in the rural zone. The incidence rates of the disease in the 

rural zone decrease as age increases for both sexes. The risk of the disease for males is 

greater, with statistical significance, in all age groups, excepting that of 40-59 years old, 

however, without statistical significance at a level of 95.0% (Figure 4; Table 1). The risk of 
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the disease was also statistically significantly (95%) greater in the child + adolescent 

population than in that of adults (≥20 years old) for females (RR = 2.36; CI: 1.90 – 2.93) and 

males (RR = 2.13. CI: 1.76 – 2.58). The cutaneous clinical form are more prevalent in 

children and adolescents, while the mucosal forms prevail in adolescents and adults (Figure 

5).  

As regards schooling, 29.0% of the individuals affected were below school age and 

61.2% had not completed their basic schooling.  

Of the 906 autochthonous cases of ACL 704 (77.7%) presented the cutaneous form 

and 202 (22.3%) the mucous form. Among the mucocutaneous cases, 159 contained 

information about previous lesions or scars of ACL, which 78.8% had previous lesions or 

scars and 21.2% did not have any these skin characteristics. As to the type of entry in the data 

systems, the new cases predominated absolutely regarding recurrences for both cutaneous 

(96.4% and 3.4%) and mucous clinical forms (96.5% and 3.5%). The use of laboratory criteria 

to confirm both cutaneous (85.6%) and mucous (81.2%) cases predominated in relation to the 

clinical-epidemiological one (14.4% and 18.8%, respectively) (Table 2).  

Among the cases with information on the diagnostic method used (896), Montenegro’s 

skin test was applied to 595 patients (66.4%), the direct parasitological method was performed 

in 247 (27.6%) and the histopathological in 54 (6.0%). Montenegro’s skin test was positive in 

more than 95.0% of both cutaneous and mucous cases. The direct parasitological exam 

resulted positive in 97.0% of cutaneous and 66.7% of mucous forms. In the histopathological 

test the parasite was found in 73.2% of cutaneous cases, in 24.4% the results were negative 

and 2.4% showed compatible results. For mucous cases the values of these three categories 

were very similar (Table 2). 
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Among the ACL cases with treatment information (873), for 99.4% of them, the drug 

of first choice was the N-methylglucamine antimony. However, 8.6% of the patients (6.9% 

with CL and 1.7% with MCL) were treated with amphotericin B because the first medication 

failed.   

As regards the prescribed dose of the antimony, 80.2% of the patients with CL were 

treated with a dose considered adequate by the Ministry of Health (10 to 20mg/kg/day), as 

well as 64.5% of the patients with MCL (20mg/kg/day). However, 20.2% of the patients 

including those with the cutaneous and the mucous forms were treated with doses below the 

recommended ones, and 3.8% of the patients with CL were treated with excessive doses. 

None of the patients who presented MCL received an excessive dose (Table 2). The duration 

of treatment varied from 1 to 511 days, though less than 3% of the cases were precisely 

followed up as recommended by the Ministry of Health. 

As for the progress of the cases, 99.2% were recorded as cured, 0.4% gave up the 

treatment and 0.3% died from other causes. However, the data reported as cure may contain 

errors in completing this item in the notification forms, because there are a high number of 

patients who abandon treatment. There was no notification of death attributed to ACL in the 

period analyzed. 

DISCUSSION 

The Brazilian Amazonian Region has contributed significantly to the maintenance of 

the high rates of the incidence of ACL in Brazil
2
. The State of Acre has stood out in recent 

years within this scenario, especially by reason of such municipalities of the micro-region of 

Brasiléia as Xapuri
10,11 

and Assis Brasil
12

, indicated as one of the main foci of the 

transmission of the disease. 
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The study of the epidemiology of ACL in Xapuri has shown that the disease is not 

distributed homogeneously in the municipality, revealing the existence of various patterns of 

transmission. The areas of the greatest occurrence are the most isolated ones where the rural 

workers who survive by the extraction of natural forest products live. In these regions, 

transmission seems to occur either in intra or peridomiciliary environments given the high 

incidence, mainly among children and adolescents. In these cases, probably because most of 

the houses are in the forest areas, where the phlebotomine vectors are attracted to the light and 

the humans, favoring the intra and peridomiciliary transmission cycle. Parallel to this study, 

entomological collections were carried out in forested and peri/intradomiciliar environments 

in ACL foci of the municipality, where the presence of anthropophilic and incriminated 

species as vectors of Leishmania spp. has been found (Data to be published). 

In the age group ≥ 20 years old the incidence of cases is significantly lower than in 

that of children together with adolescents. This fact is probably to be explained by the more 

frequent exposure over the years to the saliva injected by constant sand fly bites which may 

provide some protective effect in relation to the clinical leishmaniasis
13,14

. A similar pattern of 

transmission to this has already been found in Brazilian states such as Bahia and Espírito 

Santo
15,16

. The higher incidence among males can be attributed to occupational activities and 

also in obtaining sustenance such as fishing and hunting. However, this explanation does not 

apply to the group of 0 - 4 years of age. Thus other determining factors should be investigated 

to explain this age pattern.  

Rural properties classified as ranches and small-holdings present a smaller number of 

cases than the so-called allotments belonging to rubber extractors, due to the construction of 

their dwellings far from the forests and the conversion of the forests into pasture, which 

hinders the action of the vectors of the disease whose range is limited.  It is further possible 

that the smaller number of cases in these places is also related to the fact that agricultural and 
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cattle-raising activities employ a smaller number of hands per hectare than does forest 

extractivist activity. Further, study is therefore necessary to determine the pattern of 

transmission on rural properties which adopt agricultural and cattle-raising activities.    

 In the urban zone, in view of the low endemicity and the average age observed, it is 

believed that the transmission is occurring when people move into the forest for reasons such 

as visits to relatives who live in areas of rubber extraction, for activities related to work or 

even for activities such as hunting and fishing. 

 The low schooling level of those who suffer from ACL in the municipality is an 

expression of their limited socio-economic and cultural condition. According to local visits 

was observed the lack of resources and of information may be reflected in the way the 

population seek to avoid the disease (using the traditional medicine) and in the search for the 

diagnosis and treatment of the zoonosis. 

 It is noted in this study that the demographic characteristics of ACL cases in Xapuri 

are similar to those prevalent in other highly endemic areas in the State of Acre as also in 

other localities in the northern region of the country, with predominance of the clinical 

cutaneous form
17

. 

 As regards diagnosis, Montenegro’s skin test is the method most frequently employed 

in the municipality as well as in several other localities
12,16,17,18,19

. It is considered to be a 

sensitive test, even giving a positive reaction after the cure of the patient or after treatment. 

Despite the efficacy of this method and its  frequent  use  at the present time in Brazil for the 

diagnosis of ACL
2
, the fact that crossed reactions with other diseases may occur, in the same 

areas as paracoccidioidomycosis, sporotrichosis, tuberculosis and chromomycosis, among 

others
2,20

 it would be prudent associate it with more specific methods for a correct diagnosis. 

Furthermore, it should be taken into consideration that Montenegro’s skin test does not 
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distinguish past or present infection, raising questions about its effectiveness in endemic areas 

of disease
21

, because there are reports of patients living in endemic areas who are noninfected 

and with no clinical manifestations in the past but are positive in the test
22

. 

In Assis Brasil (AC), the preference for the use of Montenegro’s skin test over the 

direct parasitological exam was reported, perhaps because of the lack of trained technicians
12

, 

this same situation may be occurring in Xapuri. Further, in Assis Brasil, the high frequency of 

the use of the histopathological method attracted the attention of the authors, as it is a costly 

technique not available through the public health network in this municipality, In Xapuri this 

technique was few used.  

The large number of confirmed cases based on clinical-epidemiological criteria is 

noteworthy as it underlines the need for the training of technicians for the undertaking of the 

direct parasitological exam, which permits the definitive diagnosis, as well as being easy to 

perform and of low cost.  GUTHMANN et al.
23

, in a study undertaken in Peruvian Amazonia, 

obtained a significant improvement in diagnosis and in the monitoring of the patients after the 

training of the health personnel. This kind of training can also help in the correct filling-up of 

the report forms and correct some of the deficiencies found in the epidemiological 

surveillance system in Xapuri. 

Some studies present molecular biology as a diagnostic tool for ACL with high 

sensitivity, generally giving positive findings in 100% of the patients analyzed as well as 

permitting the specific diagnosis of Leishmania
 19,24,25,26,27

. However,
 
 it is, though, expensive 

and unavailable under the public health network of the State. It should be emphasized, 

however, that in Acre there have already been registered human cases of ACL attributed to 

five species of Leishmania:  L. (Viannia) braziliensis, L. (V.) shawi, L. (V.) lainsoni, L. (V.) 

guyanensis and L. (L.) amazonensis
19,24,26

 which indicate the importance of specific diagnosis, 
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seeing that infections by these species can develop into different clinical forms with diverse 

prognoses and monitoring needs. 

In Xapuri, the majority of the doses of antimoniate prescribed were considered ideal, 

but there have been cases of sub-dosing, which may indicate either a lack of the medicine or 

abandonment of the treatment. This latter fact occurs frequently in the State as well as in rural 

areas of Amazonia, where populations acquiesce in the lack of treatment because of the 

difficulty of their travelling to the health center 
11,28 

particularly in rainy periods seeing that 

the access roads then become impassable and thus isolate them from the health centers. 

It is emphasized in this study that the duration of treatment was discontinuous in 

almost all of the cases notified, this leading possibly to therapeutic failures, the appearance of 

cases of relapse, incurable clinical forms and resistance to pharmaceutical products, despite 

their case-notes’ giving the information that the majority of cases led to cure, these may not 

be trustworthy, because the majority of the patients abandoned their treatment during the 

period of this study.  

Although the cutaneous clinical form is the most prevalent in Acre and also in the 

municipality of Xapuri, Natal and Silva (2009)
11

 had already observed that in some regions of 

the state the mucocutaneous form was expanding. In fact, our finding 8 years after the period 

they studied corroborates the observations of these authors, suggesting further studies to 

clarify the reasons that are leading people to acquire this clinical form. 

The occurrence of mucocutaneous form the most of these cases presenting previous 

lesions or scars of leishmaniasis, reflecst the lack of treatment or its abandonment. This has 

been happening because the treatment is outpatient and the population affected resides in rural 

zone and do not have financial resources to stay in the urban area during the treatment period, 

despite the efforts of local health services in keeping patients in the city. Thus, it is suggested 
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follow-up studies of the ACL cases in the region with the aim to assess the adherence to the 

treatment.  

Although the highly endemic character of ACL in Xapuri and in the Acre state having 

been known for many years, there still occur failures in the filling-in of the notification forms. 

Inconsistent data as to clinical and epidemiological conditions are limiting factors for this 

kind of study. Beyond that, one cannot overlook the possibility of under notification, because 

the majority of cases notified in Xapuri are of rural origin and from areas of difficult access, 

as has also been reported in other localities in Acre
29

. Despite these limitation, the existing 

information may provide the health and surveillance organs with data for the control, 

prevention and management of ACL in the municipality. 

Although the disease affects the isolated population of the municipality, the public 

health authorities should be careful not to neglect the problem. It is necessary to undertake 

annual campaigns among the population informing them about the leishmaniases in the light 

of the need for early diagnosis and treatment and adequate follow-up of the cases, seeing that 

Xapuri is a region which depends essentially on forest resources and ecological tourism.  

ACKNOWLEDGEMENTS 

This study was supported by Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (FAPAC) 

(grant agreement number PPSUS nº774445). The authors also wish to express their thanks to 

Mrs. Carmelinda Gonçalves, Thayna de Souza and Eliana Costa of the Health Secretariat of 

the State of Acre - SESACRE and to Mr. Joaquim Vidal of the Surveillance Secretariat of 

Xapuri for his logistic support. They would, further, thank Mr. Jorgenilson de Oliveira of the 

Xapuri Information Service for his help with the collection of the information given in this 

study, and PhD. Paulo Eduardo Ferlini Teixeira for the photographs provided. 

 



74 
 

Conflict of Interest  

The authors declare no potential conflict of interest. 

REFERENCES 

1. Lainson R, Shaw JJ. New World Leishmaniasis. In: FEG Cox, JP Kreir, D Wakelin 

(eds). Microbiology and Microbial Infections, Parasitology. Topley& Wilson’s, 

Arnold, Sydney, Auckland; 2005. p. 313-49. 

2. Brasil. Ministério da Saúde. Manual de Vigilância da Leishmaniose Tegumentar 

Americana, Brasília-DF, 2ªed. atualizada. 3ª reimpressão, 2013. 

3. WHO. World Health Organization. Leishmaniasis. 2015. [cited 2016 March 21]. 

Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs375/en/  

4. PAHO. Pan-American Health Organization. Leishmaniases. Epidemiological Reports 

in the Americas. Leishmaniases Report #4. July 2016. 

5. Ministério da Saúde. Informações de Saúde. TabnetDatasus. [cited 2016 Feb 20] 

Available from: http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=02 

6. Acre. Governo do Estado do Acre. [cited 2016 March 21]. Available from: 

http://www.ac.gov.br/wps/portal/acre/Acre/estado-acre/municipios 

7. IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. [cited 2016 March 21]. Available 

from: http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/uf.php?lang=&coduf=12&search=acre 

8. StataCorp. Stata Statistical Software: Release 13. College Station, TX, p. StataCorp 

LP. 2013. 

9. Rothman KJ, Greenland S, Lash TL. Modern Epidemiology, 3
rd

 edition, Lippincott 

Williams Wilkins, 2008. 

10. Silva NS, Viana AB, Cordeiro JA, Cavasini CE. Leishmaniose Tegumentar 

Americana no Estado do Acre, Brasil. Rev Saúde Pública. 1999; 33: 554-559. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs375/en/
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=02
http://www.ac.gov.br/wps/portal/acre/Acre/estado-acre/municipios
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/uf.php?lang=&coduf=12&search=acre
http://www.livrariaflorence.com.br/catalogsearch/advanced/result?editora=164
http://www.livrariaflorence.com.br/catalogsearch/advanced/result?editora=164


75 
 

11. Silva NS, Muniz VD. Epidemiologia da leishmaniose tegumentar americana no Estado 

do Acre, Amazônia brasileira. Cad Saúde Pública. 2009; 25:1325-1336. 

12. Oliart-Guzmán H, Martins AC, Mantovani SAS, Braña AM, Delfino BM, Pereira TM, 

et al. Características epidemiológicas da leishmaniose tegumentar americana na 

fronteira amazônica: Estudo retrospectivo em Assis Brasil, Acre. Rev Patol Trop. 

2013; 42:187-200. 

13. Davies CR, Gavgani SM. Age, acquired immunity and the risk of visceral 

leishmaniasis: a prospective study in Iran. Parasitology. 1999; 119:247–257 

14. Castellucci LC, Almeida LF, Jamienson SE, Fakiola M, Carvalho ME, Blackwell 

JM. Host genetic factors in American cutaneous leishmaniasis: a critical appraisal of 

studies conducted in an endemic area of Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2014; 109: 

279-288. 

15. Sessa PA, Barros GC, Mattos EA, Carias VRD, Alencar JTA, Delmaestro D, et al. 

Distribuição geográfica da leishmaniose tegumentar americana no Estado do Espírito 

Santo- Brasil. Rev Soc Bras Med Trop. 1985; 18:237-241. 

16. Ampuero J, Macêdo V, Marden P. Características clínicas da leishmaniose tegumentar 

em crianças de 0 a 5 anos em uma área endêmica de Leishmania (Viannia) 

braziliensis. Rev Soc Bras Med Trop. 2006; 39:22-26.  

17. Martins ML, Rebêlo JMM, Santos MCFV, Costa JML, Silva AR, Ferreira LA. 

Ecoepidemiologia da leishmaniose tegumentar no Município de Buriticupu, Amazônia 

do Maranhão, Brasil, 1996 a 1998. Cad Saúde Pública. 2004; 20:735-743. 

18. Chagas AC, Pessoa FAC, Medeiros JF, Py-Daniel V, Mesquita EC, Balestrassi DA. 

Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) em uma vila de exploração de minérios - 

Pitinga, município de Presidente Figueiredo, Amazonas, Brasil. Rev Bras Epidemiol. 

2006; 9:186-192. 



76 
 

19. Tojal AC, Cupolillo E, Volpini AC, Almeida R, Romero GA. Species diversity 

causing human cutaneous leishmaniasis in Rio Branco, state of Acre, Brazil. Trop 

Med Int Health. 2006; 11:1388-98. 

20. De Lima-Barros MB, Schubach A, Francesconi-do- Valle AC, Gutierrez-Galhardo 

MC, Schubach TM, et al. Positive Montenegro skin test among patients with 

sporotrichosis in Rio de Janeiro. Acta Trop. 2005; 93:41-47. 

21. Goto H, Lindoso JAL. Current diagnosis and treatment of cutaneous and 

mucocutaneous leishmaniasis. Expert Rev Anti Infect Ther. 2010; 8:419-433. 

22. Sassi A, Louzir H, Ben Salah A, Mokni M, Ben Osman A, Dellagi K. Leishmanin skin 

test lymphoproliferative responses and cytokine production after symptomatic or 

asymptomatic Leishmania major infection in Tunisia. Clin Exp Immunol. 1999; 116, 

127–132. 

23. Guthmann JP, Arlt D, Garcia LML, Rosales M, Sanchez JJ, Alvarez E, et al. Control 

of mucocutaneous leishmaniasis, a neglected disease:results of a control programme in 

Satipo Province, Peru. Trop Med Int Health. 2005; 10:856-862. 

24. Oliveira JGS, Novais FO, Oliveira CI, Cruz-Júnior AC, Campos LF, Rocha AV, et al. 

Polymerase chain reacton (PCR) is highly sensitive for diagnosis of mucosal 

leishmaniasis. Acta Trop. 2005; 94:55-59. 

25. Venazzi EAS, Roberto ACBS, Barbosa-Tessmann IP, Zanzarini PD, Lonardoni MVC, 

Silveira TGV. Polymerase chain reaction with lesion scrapping for the diagnosis of 

human American tegumentary leishmaniasis. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2006; 

101:427-430.  

26. Teles CBG, Medeiros JF, Santos APA, Freitas LAR, Katsuragawa TH, Cantanhede 

LM, et al. Molecular Characterization of American Cutaneous Leishmaniasis in the 



77 
 

Tri-Border Area of Assis Brasil, Acre State, Brazil. Rev Inst Med Trop. São Paulo. 

2015; 57:343-347.  

27. Guerra JAO, Prestes SR, Silveira H, Coelho LARC, Gama P, Moura A, et al. Mucosal 

Leishmaniasis Caused by Leishmania (Viannia) braziliensis and Leishmania (Viannia) 

guyanensis in the Brazilian Amazon. PLoS Negl Trop Dis. 2011; 5:e980. 

28. Lainson R, Shaw JJ, Silveira FT, Souza AAA, Braga RR, Ishikawa EAY. 

Leishmanioses. In: Veronesi R. Tratado de infectologia. São Paulo: Atheneu; 1997. 

p.1495-7. 

29. Nunes MS, Cavasini CE, Silva NS, Galati EAB. Epidemiologia da Leishmaniose 

Tegumentar e descrição das populações de flebotomíneos no município de Acrelândia, 

Acre, Brasil. Rev Bras Epidemiol. 2008; 11:241-251. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Table 1 Cutaneous leishmaniasis in the rural population of Xapuri. Relative risk (RR) and 

confidence interval (CI) for male:female ratio, by age group. 

Age group 

(years ) 

RR CI 

0-4 1.36 1.18 – 1.57 

5-19 1.26 1.05 – 1.51 

20-39 1.37 1.08 – 1.73 

40-59 0.89 0.67 – 1.19 

≥60 1.68 1.11 – 2.52 
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Table 2 Comparison of the cutaneous and mucous clinical forms of ACL according to data 

of the autochthonous cases notified by SINAN in residents in the municipality of Xapuri, 

Acre State, 2008 to 2014. 

 Cutaneous Mucous  

 n % n % p* 

Demographics      

Sex      

0.236 
Male 417 59.2 129 63.9 

Female 287 40.8 73 36.1 

Age group      

0 – 4 years 151 21.5 14 6.9  

 

0.000 

5 – 19 years 346 49.2 89 44.1 

20 – 39 years 148 21.0 63 31.2 

40 – 59 years 48 6.8 31 15.3 

60 years and above 11 1.5 5 2.5 

Zone      

Urban 12 1.7 3 1.5 
0.835 Rural 674 98.3 193 98.5 

Entry in the data system       

New case 676 96.4 194 96.5 
0.955 

Recidivans 25 3.6 7 3.5 

Conformation criterion      

Laboratory 603 85.6 164 81.2 
0.122 

Clinical-Epidemiological 101 14.4 38 18.8 

Diagnostic Methods      

Montenegro’s skin test      

Positive 417 95.9 159 99.4 
0.031 

Negative 18 4.1 1 0.6 

Direct Parasitological       

Positive 228 97.0 8 66.7 
0.000 

Negative 7 3.0 4 33.3 

Histopathological      

Parasite found 30 73.2 4 30.7 

0.001 Compatible 1 2.4 5 38.6 

Negative 10 24.4 4 30.7 

Pentavalent Antimony 

dosing 

     

Adequate 553 80.5 120 64.5 

0.000 Below 111 16.1 66 35.5 

Above 23 3.4 0 - 

* Pearson’s Chi-squared test 
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Figure 1 Political map of Brazil indicating the localization of the State of Acre and 

highlighting Xapuri municipality. 

 
 

 

 
 

Figure 2 Rates of ACL incidence on a logarithmic scale in the municipality of Xapuri, Acre 

State, Amazon Region and Extra-Amazonian Region and in Brazil, from 2007 to 2013. 

Source: Datasus
4
. 
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Figure 3 Photographs of the municipality of Xapuri. A and B) dwellings in the rural 

zone; C and D) urban zone. Photo: Teixeira, 2016. 
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Figure 4 Upper figure: a boxplot graph of age by sex and home situation of those 

suffering from ACL in Xapuri, Acre, 2008 to 2014; Lower figure: Pyramid graph of the 

rates of incidence of ACL according sex and age group of residents in the rural zone of 

Xapuri, Acre state, 2008 to 2014. 
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Figure 5 Prevalence of cases of cutaneous e mucocutaneous leishmaniasis by age group, 

Xapuri municipality, Acre state, 2008 to 2014. 
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RESUMO 

A leishmaniose tegumentar americana é uma endemia de importância em saúde pública na 

Amazônia Brasileira, onde possui perfis de transmissão variados atingindo diferentes grupos 

etários. Este estudo teve como objetivo diagnosticar Leishmania spp. em população residente 

em áreas de extrativismo vegetal no Estado do Acre. No período de novembro de 2014 a 

janeiro de 2015 foram coletadas amostras por escarificação de lesões cutâneas de 45 

pacientes, a maioria, crianças e adolescentes, do sexo masculino e residia em áreas de 

seringais. Através da Nested-PCR SSU rRNA com iniciadores S17/S18, o DNA Leishmania 

spp. foi detectado em 33 amostras, uma com provável infecção por espécie do subgênero 

Leishmania, 30 do subgênero Viannia e duas com possíveis infecções mistas de espécies de 

ambos os subgêneros. Estes resultados sugerem que a ocorrência de casos de leishmaniose 

tegumentar americana na localidade, e principalmente no ambiente domiciliar, seja dada pela 

estreita ligação da população com a floresta, e com a circulação de Leishmania spp. e 

adaptação de vetores nesses ambientes. 
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PALAVRAS-CHAVE: Amazônia, leishmaniose cutânea, extrativismo vegetal, Leishmania, 

PCR.  

INTRODUÇÃO 

A região da Bacia Amazônica é uma das mais prevalentes em casos humanos de 

leishmaniose tegumentar americana (LTA), acometendo diversos grupos etários e com perfis 

de transmissão diferenciados (GUERRA et al., 2006; SILVA e MUNIZ, 2009; 

MANUSCRITO 1).  

Nas Américas, são reconhecidas 14 espécies de protozoários do gênero Leishmania 

que atuam como agentes etiológicos da infecção humana.  A maioria das espécies compõe os 

subgêneros Leishmania: L. (L.) amazonensis, L. (L.) mexicana, L. (L.) pifanoi, L. (L.) 

venezuelensis, L. (L.) waltoni  e  Viannia: L. (V.) brazilienis, L. (V.) guyanensis, L. (V.) 

lainsoni, L. (V.) lindenbergi, L. (V.) naiffi, L. (V.) panamensis, L. (V.) peruviana, L. (V.) shawi 

e  apenas uma, do recentemente descrito subgênero Mundinia Shaw, Camargo & Teixeira   

Leishmania (M.) martiniquensis (LAINSON & SHAW 2005; DESBOIS et al., 2014; SHAW 

et al., 2015; ESPINOSA et al., 2016). No Brasil, sete espécies estão envolvidas na 

transmissão para humanos e animais, sendo as mais prevalentes L. braziliensis, L. guyanensis 

e L. amazonensis (LAINSON et al. 1994; LAINSON & SHAW, 2005; LAINSON, 2010; 

BRASIL, 2013).  

De acordo com relatório da Organização Pan-Americana de Saúde (PAHO) no ano de 

2014, o Brasil foi o que mais notificou casos de LTA (20.418), seguido da Colômbia (11.586) 

e do Peru (6.231). Ainda neste ano, nos países latino-americanos, a forma clínica cutânea foi a 

mais prevalente com 95,84% dos casos, e a mucocutânea com 4,16%, sendo os países que 

mais notificaram casos de acometimento mucoso foram Brasil, Peru e Bolívia (PAHO, 2016). 

A LTA apresenta um amplo espectro de manifestações clínicas que variam de lesões 

únicas ulceradas ou nodulares a casos de múltiplas lesões disseminadas ou difusas sendo 

frequente o comprometimento de mucosa, com lesões destrutivas e mutilantes, o que gera 

transtornos emocionais aos pacientes, e ainda, levando a quadros graves, facilitando a 

ocorrência de infecções secundárias. Esses quadros clínicos diferenciados que a LTA pode 

causar, depende da resposta imune do hospedeiro e dos seus agentes etiológicos (DA CRUZ e 

PIRMEZ, 2005; BRASIL, 2013). 
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No Estado do Acre a doença tem sua importância por ser um dos estados que mais 

notifica casos, contribuindo para uma alta incidência no Norte do país (MELCHIOR et al. 

Dados a serem publicados). As técnicas moleculares são sensíveis e podem dar um 

diagnóstico preciso com relação às espécies de Leishmania, podendo auxiliar na terapêutica 

do paciente. No entanto, para LTA ainda é restrito à pesquisa acadêmica, não sendo uma 

técnica disponível nos serviços públicos de saúde. Estudos conduzidos no Acre, utilizando 

essa ferramenta diagnóstica confirmaram a circulação de L. braziliensis, L. guyanensis, L. 

shawi, L. lainsoni, L. naiffi e L. amazonensis a partir casos humanos (TOJAL et al., 2006; 

TELES et al., 2015). Com base no exposto, o presente estudo teve como objetivo diagnosticar 

Leishmania spp. circulante em população extrativista do Estado do Acre, com vistas a 

contribuir para o conhecimento da epidemiologia da LTA no Estado.  

PACIENTES E MÉTODOS 

Área de estudo 

  O município de Xapuri (AC) pertence a mesorregião Vale do Acre e microrregião de 

Brasiléia, e dista cerca de 175 km de Rio Branco, capital do AC. Seus principais rios são Acre 

e Xapuri, e faz fronteira amazônica com o Estado Plurinacional da Bolívia (Acre, 2016, IBGE 

2016). O município tem uma área de 5.347,438 km
2
 e faz parte do bioma Amazônia, sendo 

suas principais espécies Bertholletia excelsa (Castanheira do Brasil), Hevea brasiliensis 

(Seringueira) e Ceiba pentandra (Samaúma). Sua população compreende 16.091 habitantes, 

sendo a maior parte de área rural ligada ao extrativismo de castanha do Brasil e látex (ACRE, 

2016; IBGE, 2016). 

 Xapuri é conhecida internacionalmente por ter sido palco de lutas do ativista ambiental 

Chico Mendes pela preservação da floresta e direito dos seringueiros, criando-se a partir daí 

as reservas extrativistas. Além disso, Xapuri foi um importante local durante o período da 

Revolução Acreana, de conflitos travados entre bolivianos e brasileiros liderados por Plácido 

de Castro (ACRE, 2016; IBGE, 2016). 

Coleta das amostras 

No período de novembro de 2014 a janeiro de 2016, foram coletadas amostras de 

escarificação de lesão de pacientes consultados pelo médico do centro de saúde do município 

de Xapuri, que apresentavam lesões cutâneas compatíveis com LTA e foram encaminhados 
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para realização de exame parasitológico na rotina local, sendo estas coletas realizadas de 

acordo com os procedimentos adotados pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2013). 

As lâminas foram colhidas pelo técnico de saúde e encaminhadas para os membros 

deste estudo, mediante termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelos pacientes 

que aceitaram participar da pesquisa. 

 Destaca-se que apenas casos na forma clínica cutânea foram coletados, pois os casos 

de mucosa foram encaminhados diretamente para a capital, Rio Branco (AC), onde é feito o 

diagnóstico nesses casos. 

Extração de DNA e diagnóstico molecular para Leishmania spp. 

 As lâminas de escarificação de lesão foram raspadas com auxílio de um bisturi estéril 

e submetidas ao protocolo de extração de DNA descrito por BRUFORD et al. (1998) com 

modificações.   

 Foi realizada uma Nested-PCR SSU rRNA utilizando os iniciadores S4 (5'- GAT CCA 

GCT GCA GGT TCA CC -3') e S12 (5'- GGT TGA TTC CGT CAA CGG AC -3' e S17/S18 

conforme descrito por Savani et al. 2005. Como controles positivos, foram utilizadas as cepas 

de referência de L. (V.) lainsoni (IOCL 1045) e L. (L.) amazonensis (MHOM/BR/73/M2269) 

e como controle negativo água ultrapura. Os produtos amplificados foram analisados em 

eletroforese de gel de agarose a 2% e bandas coradas com GelRed
®
. Os produtos da Nested-

PCR foram purificados utilizando o kit Big Dye teminator v3.1 (Perkin Elmer) segundo 

instruções do fabricante e submetidas ao sequenciador automatizado 3500 Genetic Analizer 

(Applied Biosystems). As sequencias obtidas do Genbank foram usadas como referência. 

Considerações éticas 

Este estudo foi realizado mediante aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal do Acre (CEP-UFAC), parecer número 

062345/2013. 

RESULTADOS  

Os 45 pacientes que participaram desta pesquisa tinham lesões localizadas, ulcerativas 

e com bordas elevadas (Figura 1). Destes,  em 33,  através da PCR, detectou-se a presença de 

DNA de  Leishmania spp. demonstrada para 15 deles na Figura 2. De acordo com a análise da 
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sequência do gene 18S SSU rRNA, uma amostra estava positiva para Leishmania 

(Leishmania) spp., 30 com Leishmania (Viannia) sp. e duas com suspeitas de infecções mistas 

para ambos os subgêneros Viannia e Leishmania, que de acordo com a análise do 

cromatograma os nucleotídeos A e G tiveram picos iguais (Figura 3).  

Com relação às características epidemiológicas dos pacientes, a maioria era crianças, 

adolescentes ou jovens adultos, procedentes de áreas rurais e florestais do município. Em dois 

pacientes foi diagnosticado clinicamente comprometimento mucoso além das lesões cutâneas. 

O exame parasitológico direto foi positivo em 39 pacientes. A Intradermorreação de Monte 

Negro (IDRM) foi pouco utilizada, pois o teste estava em falta nos serviços de saúde do 

município, durante o período desta pesquisa. A droga de primeira escolha no tratamento foi a 

N-metil-glucamina. Aa maioria dos pacientes obtivera cura após o período de tratamento. 

Segundo  os prontuários, um abandonou o tratamento e em sete não havia a informação da 

evolução da doença (Tabela 1).   

DISCUSSÃO 

Xapuri tem grande importância na epidemiologia da LTA para o Estado do Acre, por 

ser um dos municípios que mais notifica casos humanos da doença, contribuindo para a o 

aumento da incidência no Estado (MANUSCRITO 1; MELCHIOR et al. Dados a serem 

publicados). A doença no município ainda tem forte ligação com a floresta, havendo dois 

perfis de transmissão na região, um ligado às atividades florestais, como extrativismo de látex 

e castanha do Brasil em que os mais acometidos são homens em idade produtiva, e outro intra 

e peridomiciliar afetando crianças, mulheres e idosos. Esse perfil pode ser explicado pelo fato 

das residências estarem muito próximas às bordas das matas, a luz, a presença de animais 

domésticos no entorno e o próprio ser humano servem de atrativos para os flebotomíneos. Em 

outras localidades do Brasil é relatada a periurbanização da LTA, onde os vetores estão se 

adaptando ao ambiente antrópico (BASANO e CAMARGO, 2004; SILVA e CUNHA, 2007).  

A forma clínica cutânea é a mais prevalente no município e em todo Estado, como 

também em diversas regiões do Brasil (CASTRO et al., 2002; MARTINS et al., 2004; 

MIRANDA et al., 2011). A forma mucocutânea tem merecido grande atenção, pois no Estado 

do Acre, encontra-se em franca expansão (SILVA e MUNIZ, 2009), e no município de 

Xapuri, tem elevada prevalência de casos, atingindo diversos grupos etários, principalmente 

crianças e jovens adultos (MANUSCRITO 1), conforme observado nos pacientes desta 

pesquisa.  



89 
 

No Estado, em sua capital, Rio Branco, apenas as espécies de Leishmania do 

subgênero Viannia foram diagnosticadas (OLIVEIRA et al., 2005; TOJAL et al., 2006). 

Recentemente, em área da tríplice fronteira com o Peru e Bolívia, no município de Assis 

Brasil, foi registrada a primeira ocorrência de casos humanos atribuídos a L. (L.) amazonensis 

e L. (V.) shawi (TELES et al., 2015). Mas, no Acre, os casos de LTA em sua maioria, estão 

associados ao subgênero Viannia, principalmente a L. (V.) braziliensis, sendo a mais 

prevalente e relacionada aos casos de forma mucosa no Estado (OLIVEIRA et al., 2005; 

TOJAL et al., 2006; TELES et al., 2015).  Essa associação também tem sido feita em outras 

regiões endêmicas da doença (OLIVEIRA-NETO et al., 1988; ANDRADE et al., 2005; 

CARVALHO et al., 2006; LUZ et al., 2009; BACHA et al., 2010). Destaca-se que na 

localidade estudada, esta espécie de Leishmania também poderia estar associada aos casos 

caninos de LTA (MANUSCRITO 1). 

Sabe-se que as manifestações clínicas da LTA estão diretamente ligadas à resposta 

imune dos hospedeiros. Alguns quadros clínicos de co-infecção são relatados como, no Brasil 

e na Bolívia, com HIV (SAMPAIO et al., 2002; TORRICO et al., 2009), e na Argentina com 

Streptococcus pneumoniae (CORTES et al., 2016), estas co-infecções podem favorecer a 

disseminação desses organismos oportunistas (SAMPAIO et al., 2002). 

 No Brasil, a distribuição de L. (V.) guyanensis até então tem sido restrita a região 

amazônica. No entanto, relato recente de sua ocorrência em caso humano de LTA  e a 

circulação desse agente etiológico em Goiás, pode estar subestimando a ocorrência desta 

espécie de Leishmania quanto a sua distribuição geográfica (PIRES et al., 2015). A detecção 

desta espécie por meio de zimodemas na Argentina (MARCO et al. 2005) também aponta 

nesta direção. Casos atribuídos a esta espécie são reportados em várias localidades do Norte 

do país como também no Peru (LUCAS et al., 1998; ROMERO et al., 2002; JENNINGS et 

al., 2014; BENÍCIO et al., 2015; KOARASHI et al., 2016). Apesar desta estar relacionada a 

curas clínicas espontâneas (LAINSON e SHAW, 2005), há relatos de comprometimento 

mucoso (GUERRA et al., 2011; PRESTES et al., 2015).  

A espécie L. (V.) lainsoni já foi associada a casos humanos de LTA no Acre, e 

também em infecções mistas com L. (V.) naiffi (TOJAL et al., 2006). Esta espécie encontra-se 

em franca expansão, com casos humanos reportados em Rondônia (SHAW et al., 2007) e nos 

países fronteiriços, Bolívia e Peru (LUCAS et al., 1998; BUITRAGO et al., 2011) e teve 

recentemente sua ocorrência registrada no Equador (KATO et al., 2016).  
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Com relação a L. (L.) amazonensis, possui ampla distribuição geográfica no Brasil e 

tem sua importância epidemiológica por causar a forma difusa anérgica e também a forma 

clínica mucocutânea e falência terapêutica (REITHINGER et al., 2007; COSTA et al., 2009). 

Casos humanos já foram registrados em diversas áreas do Brasil e em países da América 

Latina (SILVEIRA et al., 1991; LUCAS et al., 1998; DORVAL et al., 2006; MEDEIROS et 

al., 2008; BUITRAGO et al., 2011). Seu principal vetor, Bichromomyia flaviscutellata já foi 

coletado em áreas florestais e rurais do Acre, incluindo a área deste estudo (AZEVEDO et al., 

2008; ARAÚJO-PEREIRA et al., 2014; MANUSCRITO 4, 5). 

A alta diversidade de espécies causativas de LTA na população humana na região se 

dá pelo fato da Amazônia ser um bioma favorável para a grande variedade de vetores 

comprovados e suspeitos  de Leishmania e de reservatórios primários e secundários desses 

parasitos, onde o ser humano ao adentrar nesses ambientes silvestres acaba sendo um 

hospedeiro acidental (LAINSON et al., 1994; ROQUE e JANSEN, 2016).  

Deve-se alertar para o Estado se localizar em uma região de fronteira com a Bolívia e 

o Peru, podendo ocorrer a possibilidade da circulação de outras espécies de Leishmania, como 

L. peruviana, hipótese esta levantada por TOJAL et al. (2006). Observa-se que a maioria dos 

estudos de diagnóstico molecular de casos humanos no Acre foi com populações pequenas 

(OLIVEIRA et al., 2005; TOJAL et al., 2006; TELES et al., 2015), sugerindo que sejam 

realizados estudos com populações maiores para definir melhor o perfil de espécies de 

Leishmania circulantes no Estado e áreas fronteiriças, uma vez que as populações dessas 

regiões encontram-se em trânsito continuo de uma área para outra. 

Os resultados deste estudo indicam a circulação de Leishmania spp. no ambiente 

domiciliar, com espécies vetoras infectadas adentrando neste ambiente, havendo a 

necessidade de estudos sobre o reconhecimento e comportamento desses vetores, com vistas a 

nortear as medidas de controle da LTA em Xapuri. 
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Figura 1 - Registro fotográfico de lesões cutâneas em pacientes procedentes de áreas rurais e 

florestais do município de Xapuri, Estado do Acre, Brasil, novembro de 2014 a janeiro de 

2016. Fotos: BRILHANTE, 2014, 2015. 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Eletroforese em gel de agarose 2% do produto da PCR obtido com os 

oligonucleotídeos S17 e S18. M: marcador. 1 a 15 amostras de lesão de casos humanos. Ll: 

controle positivo de L. (V.) lainsoni. La: controle positivo de L. (L.) amazonensis. C-: controle 

negativo água ultrapura MilliQ.  
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Figura 3 - Alinhamento sequências de nucleotídeos baseados no gene SSU rRNA S17/S18 

das amostras positivas comparadas a sequencias de espécies de Leishmania depositadas no 

GenBank: L. infantum (XR001203206), L. chagasi (KJ697713), L. amazonensis (JX030083), 

L. guyanensis (KF041803) e L. braziliensis (JX030135). 
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Tabela 1 - Características epidemiológicas dos pacientes com lesões cutâneas e 

positivos no diagnóstico molecular para Leishmania spp., em Xapuri, Estado do Acre, 

Brasil, dezembro de 2014 a janeiro 2015. 

Características Pacientes n=45 (%)  
Positivos Nested-

PCR n=33(%) 

Sexo   

Masculino 25 (55,5) 20 (60,6) 

Feminino 20 (44,5) 13 (39,4) 

Idade   

0-4 7 (15,6) 5 (15,2) 

5-15 17 (37,9) 13 (39,4) 

16-25 13 (28,9) 8 (24,3) 

26-35 3 (6,6) 3 (9,1) 

36-45 3 (6,6) 2 (6,0) 

>45 2 (4,4) 2 (6,0) 

Área de residência   

Seringal 37 (82,2) 29 (88,0) 

Fazenda/sítio 4 (9,0) 1 (3,0) 

Assentamento 3 (6,6) 2 (6,0) 

Área urbana 1 (2,2) 1 (3,0) 

Forma Clínica   

Cutânea 43 (97,8) 32 (97,0) 

Cutânea com Mucocutânea 2 (2,2) 1 (3,0) 

Diagnóstico laboratorial   

Parasitológico direto   

Positivo 39 (86,7) 30 (90,9) 

Negativo - - 

Não realizada 6 (13,3) 3 (9,1) 

Intradermorreação de Monte Negro – 

IDRM 
  

Reagente 4 (9,0) 3 (9,1) 

Não reagente 1 (2,2) 1 (3,0) 

Não realizada 40 (88,8) 29 (87,9) 

Evolução   

Cura 36 (80,0) 30 (90,9) 

Abandono 1 (2,2) - 

Sem informação 7 (17,8) 3 (9,1) 
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4.3 MANUSCRITO 3 
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RESUMO 

A leishmaniose tegumentar canina é uma zoonose de importância em saúde pública, e nas 

Américas. Leishmania (Viannia) braziliensis tem sido apontado como o principal agente 

etiológico. O objetivo deste estudo consiste em diagnosticar Leishmania spp. em cães 

domésticos de uma área rural do Estado do Acre com ocorrência de casos humanos de 

leishmaniose tegumentar americana (LTA). Foram realizadas visitas  em domicílios com a 

ocorrência de casos de LTA, de acordo com informações da Gerência de Endemias do 

município de Xapuri. Os cães foram submetidos a uma avaliação clínica na busca de sinais 

clínicos sugestivos de LTA. Foram coletadas amostras de sangue de 40 animais, destes, 13 

com lesões sugestivas de LTA, e foram realizadas biopsias dessas lesões. Dessas amostras 

foram realizadas culturas em meio Neal, Novy e Nicolle (NNN), exame parasitológico direto 

e reação em cadeia da polimerase (PCR) para diagnóstico de Leishmania spp. Os resultados 

da cultura e PCR nas amostras de sangue foram negativas, e de lesão foram negativas na 

cultura, e em apenas um animal foi verificada a presença de formas amastigotas. Na PCR e 
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análise das sequências, em 8/13 foram detectadas DNA de Leishmania (Viannia) sp. Este é o 

primeiro diagnóstico molecular de Leishmania spp. em cães domésticos no Acre e 

demonstrou-se alta taxa de infecção nesses animais. 

PALAVRAS-CHAVE: Leishmaniose tegumentar canina, Leishmania (Viannia) sp., PCR, 

Amazônia. 

INTRODUÇÃO 

As leishmanioses são zoonoses de importância em saúde pública em todo mundo e 

podem se manifestar em duas formas clínicas mais frequentes, a visceral e a tegumentar. São 

causadas por diferentes espécies do prozotozoário Leishmania, possuem como vetores 

diversas espécies de flebotomíneos, cujas fêmeas quando apresentam as formas infectantes  

dos parasitas  podem transmití-los a um hospedeiro suscetível (LAINSON e SHAW, 2005; 

BRASIL, 2013). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (WHO), casos humanos de 

leishmaniose tegumentar têm sido reportados em vários lugares do mundo, com Brasil, 

Afeganistão, Algéria, Colômbia, Iran, Paquistão, Peru, Arábia Saudita e Síria os países com 

os números mais elevados (WHO, 2015). Na América Latina, em 2014,  de um total de 

51.098 casos notificados, 20.418 (40%) ocorreram no Brasil, na Colômbia (11.586) e no Peru 

(6.231), sendo a forma clínica cutânea (95,84%) mais prevalente que a mucocutânea (4,16%) 

(PAHO, 2016). 

No Brasil, há diferentes agentes etiológicos envolvidos nas formas dermotrópicas da 

doença, sendo os com maior distribuição geográfica Leishmania (Viannia) braziliensis e 

Leishmania (Leishmania) amazonensis. A região Norte é a que mais reporta casos da doença, 

e também a que possui maior diversidade de espécies de Leishmania, reservatórios e vetores 

comprovados e incriminados (LAINSON e SHAW, 2005; BRASIL, 2013). 

O cão doméstico tem importante papel no ciclo de transmissão da Leishmania 

(Leishmania) infantum chagasi, agente da leishmaniose visceral americana (LVA)  em 

diversas regiões das Américas (DANTAS-TORRES, 2007; 2009) e em muitas vezes, os casos 

caninos da doença precedem os humanos (GONTIJO e MELO, 2004). Em relação ao papel  

do cão no ciclo de transmissão de Leishmania spp. responsáveis pela leishmaniose tegumentar 

americana (LTA) pouco se conhece, e geralmente os casos caninos têm sido associados à 
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Leishmania (Viannia) braziliensis em diferentes regiões do Brasil (CASTRO et al., 2007; 

FIGUEIREDO et al., 2012; LEÇA-JÚNIOR et al., 2015; BRILHANTE et al., 2016). 

 Nos últimos anos o Estado do Acre (AC) tem apresentado altos índices de LTA, sendo 

a sua prevalência considerada como uma das mais altas do Brasil (MELCHIOR et al., dados a 

serem publicados). O município de Xapuri, área em que foi realizado este estudo, é um dos 

munícipios com maior número de casos notificados e contribui significativamente para o 

aumento da prevalência da doença no Acre (MANUSCRITO 1). Assim como humanos, cães 

domésticos podem ser acometidos pela LTA e inexistem na região estudos que avaliem a 

relação desses animais com esta parasitose. Portanto, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a 

presença de infecção por Leishmania spp. em uma amostra de cães procedentes de áreas rurais 

e identificar a Leishmania spp. através de testes moleculares.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de Estudo 

 O município de Xapuri dista cerca de 175 km de Rio Branco, capital do Acre, e é 

banhado pelos rios Acre e Xapuri. Pertence à mesorregião Vale do Acre, limitando-se ao 

norte com a capital do Estado, ao sul, com o município de Epitaciolândia; a leste, com 

Capixaba; a oeste, com Sena Madureira e a sudoeste, com o município de Brasiléia, e faz 

fronteira com a Bolívia (ACRE, 2016; IBGE, 2016). 

 A vegetação local é do bioma amazônico, sendo as principais espécies da região, 

Bertholletia excelsa (Castanheira do Brasil) Hevea brasiliensis (Seringueira) e Ceiba 

pentandra, esta última conhecida popularmente conhecida como “Samaúma”, uma árvore de 

grande porte e atração turística por ser uma das maiores da região (ACRE, 2016; XAPURI 

INFO, 2016).  

 A economia local está baseada no extrativismo vegetal, de castanha do Brasil e de 

látex, este último fortalecido por conta da indústria de preservativos instalada no município, a 

Natex, a primeira no mundo a utilizar matéria prima natural, que é extraída da região. Além 

disso, as atividades de ecoturismo também fomentam a economia, tendo como atrações, 

monumentos históricos da Revolução Acreana e da Casa onde residia o seringueiro e ativista 

ambiental, Chico Mendes. O seringal Cachoeira dista aproximadamente 36 km da área urbana 

do município. Nele está instalada  a sede do Assentamento Agroextrativista Chico Mendes, 
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que oferece um passeio ecológico em meio a uma densa floresta tropical e  apresenta rústicos 

chalés da pousada ecológica, recentemente construída (ACRE, 2016; XAPURI INFO, 2016). 

 Coleta das amostras 

 No período de julhoa outubro de 2014 foram realizadas visitas domiciliares em áreas 

rurais do município, pequenas propriedades como sítios e chácaras, como também áreas de 

seringais, com ocorrência de casos humanos e caninos de LTA, de acordo com informações 

obtidas da gerências de endemias de Xapuri.  

 Mediante autorização dos proprietários, os cães foram submetidos à avaliação clínica 

para a identificação de manifestações sugestivas de leishmaniose. Foram coletados cerca de 5 

ml de sangue venoso por punção da veia jugular ou cefálica e armazenados em tubos plásticos 

sem e com anticoagulante (ácido etilenodiaminotetracético; EDTA) para testes moleculares.  

 Os animais que apresentaram lesões sugestivas de LTA (Figura 1) foram submetidos à 

biópsia para a colheita de fragmentos da lesão, que foram acondicionados em tubos contendo 

etanol absoluto e solução salina com antibiótico (Gentamicina). Esses fragmentos foram 

submetidos a técnicas parasitológicas e moleculares para confirmação da infecção e 

identificação de Leishmania spp.  

Testes parasitológicos 

 Dos fragmentos de lesão, foram confeccionados esfregaços por aposição, que após 

fixação com álcool metílico e coloração pela técnica de Giemsa foram examinados para a 

pesquisa de formas amastigotas de Leishmania spp. 

 Para o isolamento do parasito, partes dos fragmentos de lesão e amostras de sangue,  

após terem  sido imerso em solução salina com sulfato de gentamicina durante 24 horas a 40 

ºC, foram semeadas em meio de cultura NNN (Neal, Novy e Nicolle), contendo BHI (Brain 

Heart Infusion) como fase líquida. As culturas foram mantidas em estufa BOD (Demanda 

Bioquímica de Oxigênio) a 25ºC e examinadas semanalmente por 60 dias. 

Extração de DNA e detecção de Leishmania spp.  

As amostras de sangue e fragmentos de lesão foram submetidos ao protocolo de 

extração de DNA descrito por BRUFORD et al. (1998) com modificações. A detecção de 

Leishmania spp. nas amostras de sangue total e tecidos dos animais foi feita através da 
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Nested-PCR, conforme técnica descrita por SAVANI et al. (2005), que amplifica uma região 

do gene SSU rDNA de tripanossomatídeos. Como controles positivos, foram utilizadas as 

cepas de referência de L. (V.) lainsoni (IOCL 1045) e L. (L.) amazonensis 

(MHOM/BR/73/M2269) e como controle negativo água ultrapura. Os produtos amplificados 

das PCRs foram analisados em eletroforese de gel de agarose a 2% e bandas coradas com 

GelRed® e submetidos à reações de sequenciamento utilizando o kit Big Dye™ teminator 

v3.1 (Perkin Elmer) em sequenciador automatizado. As sequências obtidas do Genbank foram 

usadas como referência.  

Considerações éticas 

Este estudo foi conduzido de acordo com os princípios éticos de experimentação 

animal do Comitê de Ética em Pesquisa no Uso de Animais da Universidade Federal do Acre 

(CEUA-UFAC) sob o parecer número 23107.019254/2013-31. 

RESULTADOS 

 Foi investigado um total de 40 cães (33 machos e sete fêmeas). Desses, 13 

apresentavam lesões sugestivas de LTA. Em oito deles as lesões eram simples. Nos cinco 

outros, havia lesões nas mucosas e/ou no focinho. Três animais apresentaram lesões cutâneas 

no escroto, dois destes também tinham lesões mucosas no focinho, e um animal apresentou 

lesões ulcerativas na orelha, no focinho e no escroto (Figura 1).  

 Das lâminas, apenas uma obtida de amostra de um animal com lesão na orelha e 

focinho foi positiva, apresentando escassas formas amastigotas. Nenhuma das culturas dos 

fragmentos de lesão e amostras de sangue desses animais apresentou formas promastigotas. 

 As amostras de sangue foram negativas nas técnicas moleculares. Dos 13 animais que 

foram obtidas biópsia de lesão cutânea, em oito, foi detectada a presença de DNA de 

Leishmania  sp.  (Figura 2) com a Nested-PCR S17/S18, dentre estes, o animal positivo no 

teste parasitológico direto. Na análise do sequenciamento e alinhamento das amostras, todas 

foram positivas para Leishmania (Viannia) sp. (Figura 3). A taxa de infecção por Leishmania 

(Viannia) sp. para animais obtida pelo diagnóstico molecular para Leishmania foi de 20.0%, e 

para cães com clínica sugestiva de LTA, foi de 32.5%. Alguns fatores associados à 

transmissão de Leishmania aos cães estão apresentados na Tabela 1. 
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DISCUSSÃO 

Neste estudo constatou-se alta taxa de infecção por Leishmania (Viannia) sp. ou com 

clínica sugestiva para LTA em cães domésticos, sendo o primeiro relato com a detecção da 

presença de DNA de  Leishmania (Viannia) sp. nesses animais no Estado do Acre. As lesões 

cutâneas  foram compatíveis com as descritas em outros estudos (MARCO et al., 2001; 

HEUSSER-JÚNIOR et al., 2010; LEÇA-JÚNIOR et al., 2015). Altas taxas de infecção em 

cães por Leishmania, e geralmente  atribuídas a L. (V.) braziliensis, em áreas de ocorrência de 

LTA, têm sido registradas em várias partes do Brasil (VELASQUEZ et al., 2006; CASTRO et 

al., 2007; FIGUEIREDO et al., 2012; LEÇA-JÚNIOR et al., 2015; BRILHANTE et al., 2016) 

e também em outros países da América latina, como Venezuela e Colômbia (AGUILAR et al., 

1989; TRAVI et al., 2006). No entanto, uma série de discussões tem sido levantada sobre a 

importância do cão como possível reservatório desse agente etiológico (FALQUETO et al., 

1991; REITHINGER e DAVIES, 1999; BRANDÃO-FILHO et al., 2003; MADEIRA et al., 

2005; DANTAS-TORRES, 2007).  

A ausência de detecção de parasitos de L. (V.) braziliensis em sangue periférico ou em 

tecidos sadios e intactos de cães tem contribuído pela não implicação  desses animais  na 

participação do ciclo de transmissão desse parasito (CASTRO et al., 2007; MADEIRA et al., 

2005, 2006). No entanto, o encontro desses animais doentes em uma determinada região, pode 

ser um indicador da ocorrência, também, de casos humanos (FIGUEIREDO et al., 2012), 

corroborando com a realidade encontrada em Xapuri. 

A ausência DNA de Leishmania diagnosticada pela PCR ou de formas flageladas nas 

culturas das amostras de sangue dos animais está de acordo com observações de alguns 

autores que também usaram amostras biológicas no diagnóstico de LTA. Isto se deve à baixa 

sensibilidade dos testes, em decorrência do pequeno número de parasitos circulantes 

(REITHINGER et al., 2000; MADEIRA et al., 2005; SANTOS et al., 2010). A negatividade 

de testes moleculares como a PCR em amostras de sangue também pode ser justificada pelo 

fato de a disseminação hematogênica da doença ter sido controlada pelo sistema imune desses 

animais (MASSUNARI et al., 2009). Nas amostras de fragmentos de pele a PCR foi negativa 

em cinco delas. Este resultado pode estar relacionado ao baixo número de parasitos e/ou sua 

irregularidade na distribuição destes nas lesões (MENGISTU et al., 1992; MARCO et al., 

2001). 
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Apesar da detecção de DNA de Leishmania em oito animais, no exame parasitológico 

direto, apenas um animal (12,5%)  revelou a presença de formas amastigotas.  O não encontro 

dessas formas pode estar relacionada a diversos fatores tais como, escassez de parasitos no 

tecido lesionado (ZANZARINI et al., 2005); cronicidade e tempo de evolução das lesões 

(FURTADO, 1980). Segundo esses autores em infecções por L. braziliensis a maior chance 

de um diagnóstico positivo se dá pela medida do tempo do aparecimento da lesão até o 

momento do diagnóstico. As infecções bacterianas também podem dificultar a visualização 

das formas amastigotas, interferindo negativamente no resultado (SCHUBACH et al., 2001). 

Estudos realizados na Bahia têm verificado baixa sensibilidade no diagnóstico de LTA em 

amostras de sangue, mesmo apresentando lesões características da doença (LEÇA-JÚNIOR et 

al., 2015). Estes autores comentam que infecções por L. braziliensis geralmente são 

localizadas e sua disseminação por via hemática ocorre por um tempo indefinido. Além dos 

testes aqui citados, estudos têm demonstrado eficácia na utilização de testes intradérmicos em 

cães experimentalmente infectados por L. (V.) braziliensis e L. (V.) guyanensis no Amazonas 

(REIS et al., 2008) e no Rio de Janeiro por L. (V.) braziliensis (SANTOS et al., 1998). Sendo 

assim, em inquéritos caninos de LTA, deve-se levar em consideração a utilização de diversas 

técnicas de diagnóstico, pois muitas vezes o diagnóstico definitivo é de baixa sensibilidade 

(HEUSSER-JÚNIOR et al., 2010; TREVISAN et al., 2015). 

Apesar de L. (V.) braziliensis ser o principal agente etiológico de LTA nos inquéritos 

caninos, o encontro de L. (L.) infantum como agente causal da leishmaniose cutânea nesses 

animais tem sido relatado (CAVALCANTI et al., 2012). Outras espécies de Leishmania 

também foram reportadas acometendo o cão doméstico, como L. (L.) amazonensis, 

determinando além da forma cutânea, a forma visceral nesses animais (TOLEZANO et al., 

2007; HOFFMANN et al., 2012). 

Na região Amazônica, são poucos os estudos sobre LTA envolvendo cães domésticos, 

sendo a maioria, diagnosticada a partir de técnicas sorológicas, moleculares e exame 

parasitológico direto, confirmando assim, a circulação de Leishmania (Viannia) sp. nesses 

animais (MAYRINK et al., 1981; AGUIAR et al., 2010; REIS et al., 2011). No Acre, através 

de técnicas moleculares reportou-se infecções naturais de L. (V.) braziliensis, L. (V.) 

guyanensis, L. (V.) lainsoni, L. (V.) shawi, L. (V.) naiffi e L. (L.) amazonensis em humanos 

(OLIVEIRA et al., 2005; TOJAL et al., 2006; TELES et al., 2015),  e em flebotomíneos, a 

circulação de L. (V.) braziliensis e L. (V.) guyanensis em vetores considerados suspeitos 

(TELES et al., 2016). Apesar de em nosso estudo termos conseguido identificar o parasito 
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apenas até o nível de subgênero, pelo padrão clínico das lesões nos animais é sugestivo que 

essas infecções sejam causadas principalmente por L. (V.) braziliensis e L. (V.) guyanensis 

(Informação pessoal ISHIWAKA EAY, 2016). Todavia, não se descarta a possibilidade de 

que estas infecções possam ser atribuíveis a outras espécies de Leishmania (Viannia) sp., que 

circulam no Estado. No entanto, até o presente momento, não se diagnosticou cães domésticos 

com leishmaniose tegumentar atribuída a outra espécie deste subgênero, que não L. (V.) 

braziliensis. Desta forma, esta espécie parece ser o principal agente etiológico de LTA em 

cães.  As outras espécies deste subgênero, geralmente, estão associadas a animais silvestres, 

como marsupiais, primatas e roedores (LAINSON et al., 1994; LAINSON, 2010). 

Com relação aos fatores associados à transmissão, foi verificado ainda que na área 

estudada, os cães vivem próximos às matas, com a presença de reservatórios e de vetores 

comprovados e suspeitos de Leishmania. Além disto, acompanham seus proprietários em 

atividades de caça. Assim sendo, estas populações, tanto humana quanto canina, ficam 

expostam a dois ciclos de transmissão de Leishmania, um selvático devido às atividades 

predatórias, e um peridoméstico, que pelo fato das residências estarem próximas aos 

ambientes florestais. Esses perfis de transmissão em animais domésticos também são 

relatados em outras regiões do Brasil (MAYRINK et al., 1981; BRANDÃO-FILHO et al., 

1994; HEUSSER-JÚNIOR et al., 2010; BRILHANTE et al., 2016). 

Os resultados obtidos nesta pesquisa contribuem para a compreensão da epidemiologia 

da LTA no Acre e no município de Xapuri, demonstrando alta taxa de infecção nos cães. 

Apesar da falta de evidência mais contundente que comprove o papel desses animais na 

transmissão de agentes causativos de LTA, a elevada prevalência da infecção humana, 

principalmente em crianças, e também nos cães é sugestiva de que esses animais possam 

contribuir ou manter a circulação da Leishmania no ambiente peridomicilar por meio de 

vetores que habitam as matas, mas que buscam no ambiente antrópico a fonte alimentar.  
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Figura 1 - Registro fotográfico dos cães com lesões. A: Cão com lesão mucosa no nariz. B: 

Cão com lesão no escroto. C: Cão com lesões ulcerativas e com borda na orelha. Fotos: 

BRILHANTE, 2014.  

 

 

Figura 2 - Eletroforese em gel de agarose 2% do produto da PCR obtido com os 

oligonucleotídeos S17 e S18. M: marcador. 1 a 15 amostras de lesão de cães. Ll: controle 

positivo de L. (V.) lainsoni. La: controle positivo de L. (L.) amazonensis. C-: controle 

negativo água ultrapura MilliQ.  
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Figura 3 - Alinhamento sequências de nucleotídeos baseados no gene SSU rRNA S17/S18 

das amostras positivas comparadas a sequencias de espécies de Leishmania depositadas no 

GenBank: L. infantum (XR001203206), L. chagasi (KJ697713), L. amazonensis 1 

(JX030083), L. amazonensis 2 (JX030084), L. amazonensis 3 (JX030085) L. guyanensis 

(KF041803), L. braziliensis (JX030135). 
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Tabela 1 - Observações de fatores associados à transmissão de Leishmania spp. aos 

cães, município de Xapuri, Estado do Acre, julho a outubro de 2014. 

Características População canina 

Positivos para L. 

(Viannia) sp.  

pela Nested-PCR 

 N % N % 

Idade     

≤ 2anos 17 42,5 5 12,5% 

> 2 anos 23 57,5 3 7,5% 

Sexo     

Macho 33 82,5 8 20,0% 

Fêmea 7 17.5 0 00 

Sinais clínicas compatíveis 

com LTA 
   

 

Sim 13 32,5 8 20,0% 

Não 27 67,5 0 00 

Reside próximo a área de 

mata 
   

 

Sim 31 77,5 8 20,0% 

Não 9 22,5 0 00 

Contato com caça     

Sim 19 47,5 8 20,0% 

Não 21 52,5 0 00 
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Abstract 

Background: In the Amazon region the rich phlebotomine fauna is considered one of the 

most diverse in the world. The use of Shannon traps may provide information on the 

anthropophily of the species and improve the traps’ performance in terms of diversity and 

quantity of insects collected when white and black colored traps are used together. This study 

sought to verify the attractiveness of the traps to the phlebotomine species of the Brazilian 

Amazon basin using Shannon traps under these condictions.  

Methods: The insects were collected using two Shannon traps installed side by side, one 

white and the other black in a primary forest area of the municipality of Xapuri, Acre, Brazil 

on the Amazon frontier with Bolivia. Samples were collected once a month during the period 

August 2013 to July 2015. A sample of females was dissected in the search for natural 

infection by flagellates. 

Results: A total of 6,309 (864 males, and 5,445 females) specimens belonging to 36 species 

were collected in the Shannon traps.  Psychodopygus carrerai carrerai (41.90%), Nyssomyia 

shawi (36.00%) and Psychodopygus davisi (12.52%), together represented 90.42% of the 

insects collected. Nyssomyia shawi and Psychodopygus davisi were more attracted by the 

white color. Specimens of Nyssomyia shawi, Nyssomyia whitmani and Psychodopygus 

hirsutus hirsutus were found naturally infected by flagellates in the mid and hind gut. 

Conclusions: This is the first study in Acre state using both black and white Shannon traps, 

demonstrating the anthropophilic behavior of the phlebotomine species and identifying 

proven and putative vectors of the etiological agents of leishmaniasis in the region. 

Key-words: Phlebotomine, attraction, Shannon traps, antropophily, American cutaneous 

leishmaniosis, Amazonia 

Background 

Phlebotomine flies (Diptera: Psychodidade) are holometabolous insects that are of 

medical interest mainly because of their involvement in the transmission of etiological agents 

of leishmaniasis. Currently, in the Neotropics 530 species have been described and about half 

of these occur in Brazil (Galati, 2016; Shimabukuro et al. in press). In the Amazon region, the 

phlebotomine fauna is rich and considered one of the most diverse in the world, with the 

genera Psychodopygus, Nyssomyia and Trichophoromyia as the most abundant in 
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entomological surveys (Gil et al. 2003; Pereira-Junior et al. 2015; Souza et al. 2016). 

Furthermore, it has a wide variety of incriminated and proven vectors acting in the 

transmission of leishmaniasis agents, which are commonly represented by different 

Leishmania species, particularly those of the subgenus Viannia (Lainson & Shaw 2005). 

The use of different types of traps may provide some information about the diversity 

of insect species in all kinds of environments. In 1939, Shannon developed a trap using white 

fabric with light and animal bait to attract mosquitoes. Over the years and some modifications 

later that trap has been used in studies of mosquitoes and phlebotomines with the objective of 

verifying their anthropophily (Maroli et al. 1997). 

The attraction of insects by color was described by Browne and Bennet (1981) who 

found that mosquitoes are more attracted to dark than light colors. However, the species may 

respond differently to this attraction, as reported by Gilbert and Gouck (1957) with regard to 

mosquitoes and Galati et al. (2001, 2010b), Cruz et al. (2013) and Moschin et al. (2013) to 

phlebotomine sandflies. 

In Acre (AC) state, little is known about the phlebotomine fly fauna and its behavior. 

Studies on these insects, undertaken between 2008 and 2016, have only used CDC (Center for 

Disease Control) light traps, and have shown a great diversity of species (Azevedo et al 2008; 

Silva-Nunes et al 2008; Araújo Pereira et al 2014; Teles et al. 2016), however, no collections 

had ever been undertaken in the state with other types of trap, such as the Shannon. 

According to this information, and the significant prevalence of cutaneous 

leishmaniasis in the Acre state and in Xapuri municipality (AC), this study sought to verify of 

the phlebotomine species fauna and the traps’ attractiveness to them in the Amazonian forest 

of the Acre basin, using white and black Shannon traps.  

Methods 

Study area 

The study was conducted in a rural area about 175 km from Rio Branco, the Acre state 

capital, in the Xapuri municipality, where human and canine cases of ACL have been 

reported. The municipality is situated in the Vale do Acre mesoregion, and is bordered to the 

north by the state capital, to the south by the Epitaciolândia municipality; to the east by 

Capixaba; to the west by Sena Madureira and to the southwest by the municipality of 
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Brasiléia (Figure 1) (Acre 2016, IBGE 2016). The primitive vegetation of Xapuri consists of 

the Amazon biome characterized by a tropical climate with abundant rainfall from October to 

April and dry months between May to September (Duarte, 2006). The average annual 

temperature is 27ºC. The human population comprises around 16 thousand inhabitants (Acre 

2016, IBGE 2016).  

Xapuri attracts tourists from different parts of the world, motivated by the historical 

and environmental context which has made of the municipality the scene of great conflicts led 

by the Chico Mendes activist. In addition, it has an ecolodge located in Seringal Cachoeira 

about 32 km from the urban area of Xapuri, where ecological and environmental tourism 

activities such as hiking and tree climbing (known as “Arvorismo”) are held. This is 

considered to be the largest circuit in the Amazon, with 600 meters in length. The local 

vegetation consists of native plants and large trees such as Bertholletia excelsa, Hevea 

brasiliensis and Ceiba pentandra. This last is popularly known as "Samaúma", one specimen 

of which has become a tourist attraction. It is the largest tree in the region, is more than 500 

years old, and is approximately 35 meters in height and has a diameter of 25 meters (Xapuri 

Info, 2016). 

Phlebotomine’s collections 

White and black Shannon traps similar to those described by Galati et al. (2001) were 

installed side by side in a primary forest area, about 3 meters from "Samaúma" (Figure 2). 

The sandflies were collected once a month between August 2013 to July 2015, from 6pm to 

10pm. However, in the months of March 2014, August 2014, April 2015 and July 2015 the 

collections extend for 24 hours uninterrupted. In October 2013, May 2014 and February 2015, 

due to heavy rains that made it impossible to access the area, the collections were not 

performed.  

Each trap was illuminated with LED (Light emmiting diode) light and manual 

flashlights. Two individuals made the collection in each trap,   using a Castro aspirator. The 

insects were captured at two-hour intervals and kept in separate vials.   They were then taken 

to the field laboratory, where the vials were opened in a nylon cage (30 cm x 30 cm x 30 cm). 

Then, female specimens were recaptured and dissected to investigate the presence of 

flagellates in their guts. The females were immobilized with ethyl acetate and dissected on 

slides in a drop of sterile saline solution. Their legs and wings were removed. Afterwards the 

gut and spermathecae were exposed in the search for natural infection by flagellates and the 
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identification of the species of the phlebotomine and examined under the microscope (400 x). 

The undissected females and the males were mounted for identification. A sample of these 

clarified insects was mounted in NC resin between slide and cover slip. The remaining insects 

were examined in eugenol.  The identification was made in accordance with Galati’s (2003) 

keys and complementary bibliography (Sábio et al. 2014, 2016; Oliveira et al. 2015; Godoy & 

Galati 2016). The abbreviations of the species’ names follow Marcondes (2007). 

Data analysis 

To compare the diversity and evenness of the two traps, Shannon’s (H) and Pielou’s 

(J) indices, were calculated using PAST software version 3.14. The hourly rhythm of the 

species was calculated by Williams’ geometric mean (Haddow, 1960). To compare the 

attractiveness of the traps to the sandflies the Mann-Whitney test was used, taking the value 

of p as <0.05 for ≤ 20 samples was used exact Fisher p value. The rate of natural infection by 

flagellates was calculated according to the formula given by Paiva et al. (2007). 

Results 

A total of 6,309 specimens (864 males and 5,445 females) were attracted to the two 

traps, constituting a richness of 36 species, distributed among four subtribes and 11 genera. 

The frequencies of the species and female/male ratios collected in the white and black traps 

are shown in Table 1. Psychodopygus carrerai carrerai (41.90%), Ny. shawi (36.00%) and 

Ps. davisi (12.52%) predominated, the three together representing 90.42% of the insects 

collected.  

Excepting for three species of the Trichophoromyia genus, Th. auraensis, Th. octavioi 

and  Th. ruifreitasi, none of whose females was identified, among the others attracted, 

Evandromyia bacula, Psathyromyia bigeniculata and Pa. pifanoi the species were represented 

exclusively by males, while 11 species: Evandromyia taracapensis, Ev. saulensis, Ev. 

termitophila, Lutzomyia evangelistai, Lu. sherlocki, Micropygomyia trinidadensis, Ny. 

fraihai, Pa. aragaoi, Ps. paraensis, Psychodopygus sp. (Chagasi series) and Ps. sp. 

(Guyanensis series) were represented only by females. Three species: Ps. paraensis, Ps. sp. 

(Guyanensis series) and Th. ubiquitalis were collected exclusively on  the white trap and six: 

Ev. bacula, Ev. tarapacaensis, Mi. trinidadensis, Ny. fraihai,  Pa. bigeniculata and Pa. 

pifanoi exclusively on the black trap (Table 1). 
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  The white trap collected 2.15 times more specimens than the black one, but in this 

latter the species richness, Shannon’s diversity index and Pielou’s evenness index were 

slightly greater than in the white (Table 1). 

The overall richness of the two traps was 36 species, however, the species that were 

attracted to the black one were different from those attracted to the white one. The black trap 

attracted one more species than the white. The Psychodopygus genus presented the highest 

species richness (10). The values of the diversity (H) and evenness (J) indices were similar in 

the two traps, indicating that the species of phlebotomines were equally attracted by both 

colors (Table 1). 

Regarding the most frequent species (> 0.40%), considering the two traps, generally in 

both traps the females were more attracted than males; however, by the Mann-Whitney test, 

the differences between the two sexes where statistically significant (p < 0.05) for Ny. shawi, 

Ps. hirsutus hirsutus and Ps. llanosmartinsi in the white trap, and for Ny. whitmani, Ps. davisi, 

Ps. hirsutus hirsutus, Ps. lainsoni and Ps. llanosmartinsi in the black trap. In relation to the 

color of the traps, the white ones were more attractive for all species, but statistically 

significant (p < 0.05) only for Ny. whitmani and Ps. davisi  (Table 2).    

The geometric Williams’ averages of the samples collected in the 24-hour period, of 

the three most frequent species, Ps. carrerai carrerai, Ny. shawi and Ps. davisi, and the total 

of phlebotomine sand flies collected are shown in Figure 3. Since the beginning of the 

collection period, at 06 pm, the three species presented activity throughout the night. The 

highest peak occurred between 6pm and 8pm and gradually the frequency diminished until 

04-06 am. However, for Ny. shawi this trend was interrupted, between  2am and 4am when a 

second peak of activity occurred. During the day time practically no insects were collected, 

though in the interval between 04 and 06pm they became active again (Table 3). The data of 

the Williams’ geometric mean of the three most frequent species according to the rainfall are 

shown in Figure 4. 

A total of 708 females were dissected, the species Nyssomyia shawi, Ny. whitmani and 

Ps. hirsutus hirsutus were found naturally infected by flagellates in the mid and hind portion 

of the gut. Their flagellate infection rates were 0.44%, 10.00% and 7.14% respectively, with a 

rate of 0.56% on the total dissected females. Leishmania DNA was detected by polimerase 

chain reaction (PCR) in one specimen of Ps. hirsutus hirsutus and other of Ny. shawi (Data to 
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be published). A nematode larva was detected in the head of one female of Ps. carrerai 

carrerai and is under investigation by specific molecular diagnosis. 

Discussion 

There are few studies on the attraction of phlebotomines by color, however, it is 

known that in this type of analysis some other factors must be taken into account, such as the 

environment chosen for the collections, the kind of light source and the presence of human-

beings, who also serve to attract these insects, according to observations made by Perez et al. 

(1988) and Galati et al. (2001). In addition, the use of different traps in entomological surveys 

may reveal the diversity of species and their characteristic behavior. 

The first study using black and white traps in Brazil was performed by Galati et al. 

(2001) on the Bodoquena Plateau, midwestern Brazil, where the anthropophilic behavior of 

Lu. almerioi Galati & Nunes, 1999 was registered as also its greater attraction to the black 

Shannon trap than to the white, that may be explained by the troglophyle behavior of this 

species. A decade later, Galati et al. (2010a; 2010b) studied the attractiveness of black and 

white Shannon traps to Ny. neivai (Pinto 1926) and Ny. intermedia (Lutz & Neiva 1912 in 

agricultural and smallholding areas of the Ribeira Valley, São Paulo state and verified that 

females of Ny. intermedia were more attracted by the black Shannon trap and those of  Ny. 

neivai  by the white. In another survey conducted in the Serra da Cantareira, metropolitan 

region of São Paulo, it was found that females of Pintomyia fischeri (Pinto 1926) are more 

attracted to the black Shannon trap, and those of Migonemyia migonei to the white. Based on 

these observations it was suggested by the authors of these studies that Ny. intermedia and Pi. 

fischeri may be better adapted  to shady and humid locations within  forested environments, 

while  Ny. neivai and Mg. migonei might  be more adapted to the anthropic environment 

(Galati et al. 2010a, b; Moschin et al. 2013). 

In the Old World, in the central area of Iran, Hesam-Mohammedi et al. (2014) 

demonstrated the efficacy of different methods for  sampling phlebotomine sandflies, verified 

the greater presence of Phlebotomus papatasi (Scopoli, 1786) and Phlebotomus sergenti 

Parrot, 1917 in black Shannon traps and Sergentomyia sintoni Pringle, 1953 in the white. 

Overall, more specimens were collected in the black trap. 

In our study, despite the Shannon traps being installed in preserved forest, the white 

one attracted about 2.1 times more than the black one did. The predominance of females, 
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about 60% of the specimens in  the traps being of Psychodopygus genus,  corroborates the 

results of Castellon et al. (1994; 2000), Cabanillas et al. (2001) and Souza et al. (2016) in the 

Brazilian and Peruvian Amazon, who also used  white Shannon traps and human bait  and 

found high density Psychodopygus females, Thus differing from the results of Alves et al. 

(2010) who collected more males than females, Pa. dreisbachi, Ps. davisi, Trichopygomyia 

trichopyga and Ty. pinna predominanting. 

In the Amazon region, the rate of infection by flagellates in phlebotomine flies is high, 

the most common genera being Psychodopygus and Nyssomyia, with a great variety of vector 

species of Leishmania. This same scenario was repeated in this study, including the finding of 

females naturally infected by flagellates of Leishmania sp., corroborating the results obtained 

in other areas of the Brazilian Amazon basin (Arias et al 1985; Silva et al 2014; Souza et al 

2016). 

The phlebotomine fauna of the Acre state is rich and diverse, with 89 species hitherto 

recorded (Galati 2016). This number is being increased by two species: Lu. marinkellei and 

Th. octavioi by this report.  

 The predominance of Ny. shawi and Ps. carrerai carrerai is seen for the first time in 

Acre. Possibly this result may be attributed to the method of collection used, different from 

those of other studies employing CDC light traps in other localities, where Th. auraensis, Ny. 

antunesi, Ny. whitmani, Ps. davisi and Pressatia choti  are the most abundant (Azevedo et al, 

2008; Araujo Pereira et al 2014; Teles et al 2016).  Although these species have been found in 

the present study, they occurred in lower abundance, except for Ps. davisi. 

The species of the Nyssomyia genus collected have already  been reported in Acre, 

Brazil and neighboring countries (Cabanillas et al 2001; Azevedo et al 2008; Bustamante et al 

2012; Valdívia et al 2012; Vilela et al 2013; Galati 2016; Teles et al 2016). Nyssomyia 

whitmani is considered a species complex that has wide geographical distribution in Brazil 

and is of epidemiological importance for being the main vector of Leishmania (V.) 

braziliensis in Brazil and having been incriminated in the transmission cycle of L. (V.) 

guyanensis and L. (V.) shawi in the Amazon region (Queiroz et al. 1994; Lainson et al. 1994; 

Freitas et al. 2002; Lainson & Shaw, 2005; Costa et al. 2007). In this study this species was 

more attracted to the white Shannon trap, exactly as was found in an area in the north of 

Paraná state (Fordellone et al. 2013) but differently from the results obtained by Galati et al. 
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(2001) in areas close to caves in Mato Grosso do Sul state, where it was more frequent in the 

black trap. 

Nyssomyia shawi has wide geographical distribution in the Brazilian Amazon, as well 

as in Bolivia, a country bordering on the study region, and is considered to be the vector of 

the agents of leishmaniasis in the region, because it is an abundant species in phlebotomine 

surveys and has been found naturally infected by Leishmania (V.) braziliensis and L. (V.) 

guyanensis (Gil et al. 2003; Garcia et al 2007; Bustamante et al. 2012; Ogawa et al. 2016). 

Having in mind that Shannon traps tend to capture anthropophilic species (Ovallos et al. 

2013), its occurrence with high frequencies in our study and its finding with natural infection 

by flagellates reinforce those authors’ point of view. 

The Psychodopygus genus is rich (40 species having so far been described) and is 

widely distributed in the Amazon (Lainson & Shaw, 2005; Galati, 2016). In this research, Ps. 

carrerai carrerai and Ps. davisi, both considered vectors of ACL agents in Brazil, were the 

dominant species, and their anthropophilic behavior and high density in Shannon traps have 

been observed in other locations (Gil et al 2003, 2009;. Souza et al 2010; 2016). Ps. carrerai 

carrerai has been associated with primary forest environments and has been reported 

naturally infected with Leishmania (V.) braziliensis, with massive infections in the digestive 

tract, in research carried out in Bolivia (Le Pont et al 1988;. 1989). More often, in northern 

Brazil, the species Ps. davisi has been found infected  with L. (V.) braziliensis, L. (V.) 

guyanensis, L. (V.) naiffi, and L. (V.) lainsoni (Gil et al. 2003;. Silva et al 2014; Pereira Júnior 

et al 2015; Souza et al 2010; 2016; Teles et al 2016), and is considered a potential vector in 

Rondônia and Pará state (Gil et al. 2003; Souza et al 2010). Thus these findings are strong 

evidence that these species may also be the vectors in the study area. 

In this study, Ps. hirsutus hirsutus was found naturally infected by flagellates. Natural 

infections by trypanosomatids in this species has also been reported by Rangel et al. (1985) in 

Minas Gerais and by Gil et al. (2003) in Rondônia, and these infections were attributed to L. 

(V.) naiffi. Recently this sand fly has been found infected in Pará state, the parasites were  

isolated and identified by monoclonal antibodies as L. (V.) naiffi by Souza et al. (2016), who 

suggested that this phlebotomine may be a vector of L. (V.) naiffi in forested areas. 

The other species of Psychodopygus were less abundant. However, they may have 

some epidemiological significance because they have been implicated as vectors of   
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Leishmania  in various locations in northern Brazil and border areas (Garcia et al. 2007; Gil et 

al. 2009; Alves et al. 2010; Valdívia et al. 2012; Silva et al. 2014; Godoy et al. 2016). 

Regarding the species of the genus Trichophoromyia, they are abundant in northern 

Brazil and neighboring countries. In Acre state, Th. auraensis has been found at high density 

in forest and peri/intradomicilar environments (Azevedo et al. 2008; Araujo Pereira et al. 

2014; Teles et al. 2016), and has been reported as naturally infected by L. (V.) braziliensis, L. 

(V.) guyanensis and Leishmania spp. in Assis Brazil (AC) and Rondônia (RO). In the 

neighboring country, Peru, its anthropophilic behavior and high abundance have been 

observed and it has also been found naturally infected by L. (V.) braziliensis and L. (V.) 

lainsoni (Bermudez et al. 1993; Valdívia et al 2012.). These observations may suggest that 

Th. auraensis has an important role in Leishmania transmission. Concerning Th. octavioi and 

the recently described Th. ruifreitasi (Oliveira et al. 2015), little is known about their behavior 

and their females, herein identified as Trichophoromyia sp., are morphologically 

indistinguishable. Th. ubiquitalis, occurred in small numbers in this study but elsewhere in the 

northern region is incriminated in the transmission of L. (V.) lainsoni (Silveira et al. 1991; 

Pereira Júnior et al. 2015). 

The other species only collected in this study in the two traps in small numbers have 

been reported in other studies using CDC light traps in Acre state (Azevedo et al. 2008; 

Araújo-Pereira et al. 2014; Teles et al. 2016).  

Here we highlight Pa. pifanoi which has recently been resurrected from the synonymy 

of Pa. shannoni by Sábio et al. (2016) who considered Pa. cuzquena to be the former’s junior 

synonym. The female of this species was described from specimens collected in the same 

locality as this study, but using CDC light traps.  

According to Moschin et al. (2013) the hourly rate may determine the time when the 

vector-host interaction occurs. In this study, the sandflies’ activity peaks occurred between 6 

and 8pm and 4 and 6am, the same times at which  rubber and Brazil chestnut extractors 

worked and tourists practiced tracking in the area, exposing them to the phlebotomine vectors. 

In other endemic areas of ACL, the nocturnal activity of species of the genera Psychodopygus 

and Nyssomyia was observed, with peaks at  6-8pm, 10pm-00am and 4-6am (Godoy et al. 

2016), a  result similar to our findings. It is noteworthy that in this study no phlebotomine 

activity was observed during the day, however, in some northern regions of Brazil this habit 
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has been registered with regard to some species of the genus Psychodopygus such as Ps. 

welcome, Ps. complexus and Ps. llanosmartinsi (Ward et al. 1973; Godoy et al. 2016). 

Psychodopygus carrerai carrerai and Ps. davisi were more frequent in the rainy 

months and Ny. shawi in the dry months. These findings corroborate other results of these 

genera Nyssomyia and Psychodopygus in the Amazon region (Ward et al. 1973; Arias & 

Freitas, 1982; Godoy et al. 2016).  

Here we report the finding of a female specimen of Ps. carrerai carrerai with the 

presence of a nematode, some of which live a part of their life cycle in sandflies (Bain et al. 

1992). In the Old World, some infestations have been reported in sandflies, some examples of 

which are Madathamugadia wanjii in Phlebotomus duboscqi (Bain et al. 1992), Didilia sp., 

Didilia ooglypta, Psychodiella mackiei and Tylenchoidea super family in Phlebotomus 

papatasi and Phlebotomus sergenti (Shortt & Swaminath, 1927; Missiroli 1932; Killick-

Kendrick et al. 1989; Tang et al. 1997; Dinesh et al. 2013), Steinernematidae family in 

Phlebotomus tobbi (Karakuş et al. 2013). In the Americas, experimental infestations by 

Anandarema phlebotophaga and other nematodes have been observed in Colombia and Brazil 

(Poinar et al. 1993; Secundino et al. 2002) and in Argentina, wild populations of Pi. fischeri 

were found parasitized by Tylenchid nematodes (Fernández et al. 2016).  

Keeping in mind that Shannon traps tend to attract more anthropophilic species than 

other types of traps, such as CDC light traps, and that some species were attracted only to the 

black trap and others to the white trap, so we suggest the combined use of the two black and 

white traps for a more complete evaluation of the anthropophilic phlebotomine fauna. 

Although anthropophily is an important parameter to be considered in assessing the vector 

capacity of a sandfly population, other attributes of these populations, such as density, vector 

competence, habit of feeding on blood from reservoir hosts, natural infection, among others, 

should be investigated in the sense of considering a particular species as vector of an agent. 

Therefore, studies to increase knowledge of these parameters of the vectorial capacity may 

clarify the leishmaniasis transmission cycles in Acre and border areas. 
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Figure 1 Political map of Brazil, highlighting the Acre state and Xapuri municipality with 

the study area. 
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Figure 2 The black and white modified Shannon traps situated in front of the “Samaúma” 

and near the track area, Xapuri municipality, Acre State, Brazil. Photo: OVALLOS, 2015.  

 

Figure 3 Williams’ mean and time rhythm of the three most frequent species and total of 

phlebotomines in March and August 2014, April and July 2015 in 24-hour collections, Xapuri 

municipality, Acre state, Brazil. 
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Figure 4 Monthly distribution of Williams’ mean of the three most frequent species and mean rainfall 

(mm), Xapuri municipality, Acre state, Brazil, August 2013 to July 2015. 
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Table 1 Phlebotomines collected with black and white Shannon traps by species, sex and female/male ratio, Xapuri municipality, Acre state, Brazil, August 

2013 to July 2015.  

Traps White Black Total 

Species                       Sex and ratio F(d) M Total F/M % F(d) M Total F/M % F M Total F/M % 

Brumptomyiina                

Br. pentacantha (Barretto) 4 - 4 - 0.10 3 1 4 3.00 0.20 7 1 8 7.00 0.12 

Lutzomyiina                

Ev. bacula (Martins et al.) - - - - - - 1 1 - 0.05 - 1 1 - 0.01 

Ev. tarapacaensis(Le Pont et al.) - - - - - 1 - 1 - 0.05 1 - 1 - 0.01 

Ev. saulensis (Floch & Abonnenc) 11(1) - 11 - 0.25 1 - 1 - 0.05 12 - 12 - 0.19 

Ev. termitophila (Martins et al.) 3(1) - 3 - 0.07 - - - - - 3 - 3 - 0.05 

Lu. evangelistai  Martins & Fraiha 1 - 1 - 0.02 2(1) - 2 - 0.10 3 - 3 - 0.05 

Lu. sherlocki Martins et al 5(3) - 5 - 0.12 5(5) - 5 - 0.25 10 - 10 - 0.15 

Lu. marinkellei*Young 1 2 3 0.50 0.07 1 - 1 - 0.05 2 2 4 1.00 0.06 

Mg. migonei (França) 1(1) - 1 - 0.02 - 1 1 - 0.05 1 1 2 1.00 0.03 

Pi. nevesi (Damasceno & Arouck ) 17(2) 2 19 8.50 0.44 7(4) - 7 - 0.35 24 2 26 12.00 0.41 

Pi. serrana (Damasceno & Arouck)  1 - 1 - 0.02 2 2 4 1.00 0.20 3 2 5 1.50 0.08 

Pr. choti (Floch & Abonnenc) 11 2 13 5.50 0.30 3 3 6 1.00 0.30 14 5 19 2.80 0.30 

Segentomyiina                

Mi. trinidadensis (Newstead) - - - - - 2 - 2 - 0.10 2 - 2 - 0.03 

Psychodopygina                

Ny. antunesi (Coutinho) 3(2) 2 5 1.50 0.12 3(2) 1 4 3.00 0.20 6 3 9 2.00 0.14 

Ny. richardwardi (Ready & Fraiha) 1 - 1 - 0.02 1 - 1 - 0.05 2 - 2 - 0.03 

Ny. shawi (Fraiha et al.) 1517(286)
a
 111 1628 13.66 37.81 585(165) 53 638 11.03 31.85 2102 164 2266 12.81 36.00 

Ny. whitmani (Antunes & Coutinho) 19(7)
b
 3 22 6.33 0.51 4(3) 4 8 1.00 0.40 23 7 30 3.28 0.45 

Ny. fraihai (Martins et al.) - - - - - 7(1) - 7 - 0.35 7 - 7 - 0.11 

Pa. aragaoi (Costa Lima) 1 - 1 - 0.02 - - - - - 1 - 1 - 0.01 

Pa. bigeniculata (Floch & Abonnenc) - - - - - - 1 1 - 0.05 - 1 1 - 0.01 
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Table 1 (continuation). Phlebotomines collected with black and white Shannon traps by species, sex and female/male ratio, Xapuri municipality, Acre state, 

Brazil, August 2013 to July 2015. 

 White Black Total 

Species                      Sex and Ratio F(d) M Total F/M % F(d) M Total F/M % F M MF F/M % 

Pa. dendrophyla (Mangabeira) 1 1 2 1.00 0.04 - 1 1 - 0.05 1 2 3 0.50 0.05 

Pa. pifanoi (Ortiz) - - - - - - 1 1 - 0.05 - 1 1 - 0.01 

Ps. amazonensis (Root) 8 1 9 8.00 0.21 3(3) - 3 - 0.15 11 1 12 11.00 0.19 

Ps. carrerai carrerai (Barretto) 1509(46) 284 1793 5.31 41.64 723(63)
d
 126 849 5.73 42.38 2232 410 2642 5.44 41.90 

Ps. claustrei (Abonnenc et al.) 3(1) - 3 - 0.07 - 1 1 - 0.05 3 1 4 3.00 0.06 

Ps. davisi(Root) 418(16) 78 496 5.35 11.51 240(19) 54 294 4.44 14.67 658 132 790 4.98 12.52 

Ps. hirsutus hirsutus (Mangabeira) 50(6) 19 69 2.63 1.60 43(8)
c
 8 51 5.37 2.55 93 27 120 3.44 1.90 

Ps. lainsoni Fraiha & Ward 34(8) 3 37 11.33 0.85 12(10) 2 14 6.00 0.70 46 5 51 9.20 0.81 

Ps. llanosmartinsi Fraiha & Ward 52(9) 7 59 7.42 1.40 36(12) 7 43 5.14 2.15 88 14 102 6.28 1.61 

Ps. paraensis (Costa Lima) 2 - 2 - 0.04 - - - - - 2 - 2 - 0.03 

Ps. sp. (Guyanensis Series) 2(1) - 2 - 0.04 2 - 2 - 0.10 4 - 4 - 0.06 

Ps. sp. (Chagasi series) 1 - 1 - 0.02 - - - - - 1 - 1 - 0.01 

Th. auraensis(Mangabeira) - 29 29 - 0.70 - 15 15 - 0.75 - 44 44 - 0.70 

Th. octavioi* (Vargas) - 28 28 - 0.65 - 5 5 - 0.25 - 33 33 - 0.52 

Th. ruifreitasi Oliveira et al. - 2 2 - 0.04 - 1 1 - 0.05 - 3 3 - 0.05 

Th. ubiquitalis (Mangabeira) 4(3) 2 6 2.00 0.14 - - - - - 4 2 6 2.00 0.09 

Th. sp. 50(8) - 50 - 1.16 29(11) - 29 - 1.45 79 - 79 - 1.25 

Total 3730(401) 576 4306 6.47 100 1715(307) 288 2003 6.00 100 5445 864 6309 6.30 100 

Richness 31 32 36
+
 

H 1,43 1,53 1,47 

J 0,41 0,44 0,40 

Br.- Brumptomyia; Ev.- Evandromyia; Lu.- Lutzomyia; Mg.- Migonemyia; Mi.- Micropygomyia; Ny.- Nyssomyia; Pr.- Pressatia; Pa.- Psathyromyia; Ps.-Psychodopygus; Th.- 

Trichophoromyia. *: New records for Acre state. M - Male. F - Female. (d): dissected female. 
a, b, c 

Females infected by flagellates in the mid and hindgut. 
a 
2 females; 

b ; c
1 female; 

d
: A female 

with the presence of nematode larvae in the head. 
+
: Females of Trichophoromyia sp probably associated to Th. auraensis, Th. octavioi, Th. ruifreitasi. 
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Table 2 Comparison of the most frequent species of phlebotomines, by sex and color of Shannon traps. 

Values of p and U by Mann-Whitney test (0,05 level of confidence). Xapuri municipality, Acre state, 

Brazil, August 2013 to July 2015.  

Comparison  by sex by color black and white 

Traps  black White 

U and p values U p U P U p 

Species       

Ny. shawi 45.0  0.02
*
 59.5 0.00 654 0.16 

Ny. whitmani 67.0 0.93 21 0.00 198 0.03 

Pi. nevesi 5.0 0.17 3 0.08 5 0.17 

Pr. choti 14.5 0.73 8 0.15 45 0.09 

Ps. carrerai carrerai 127.0 0.05 133 0.07 701.5 0.34 

Ps. davisi 100.5 0.11 72 0.01 366.5 0.01 

Ps. hirsutus hirsutus 57.5 0.04 52.5 0.03 321.5 0.22 

Ps. lainsoni 46.0 0.12 38 0.02 281 0.87 

Ps. llanosmartinsi 42.5 0.02 36.5 0.01 330.5 0.90 
*significative p<0,05 
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Table 3 Number of sandflies collected with Shannon traps in white and black for 24 hours, by sex and time, in the months of March 2014, August 

2014, April 2015, July 2015, Xapuri, Acre, Brazil. 

Species         Color trap 
White 

6-8pm 

Black 

6-8pm 

White 

8-10pm 

Black 

8-10pm 

White 

10-12pm 

Black 

10-12pm 

White 

12-2am 

Black 

12-2am 

White 

2-4am 

Black 

2-4am 

White 

4-6am 

Black 

4-6am 

White 

4-6pm 

Black 

4-6pm 
Total 

Sex M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

Ev. tarapacaensis - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

Lu. (Trl.) evangelistai - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

Lu. (Trl.) sherlocki - 2 - 1 - - - 2 - 2 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 8 

Lu. (Trl.) marinkellei - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 

Mi. trinidaensis - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 

Ny. antunesi - 1 1 - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 

Ny. shawi 39 255 13 84 12 116 7 55 13 87 2 24 2 28 4 25 5 46 7 32 6 54 5 30 1 5  2 116 811 

Ny. yuilli yuilli - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 

Ny. whitmani 1 2 2 1 - - - 2 - - - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - 4 6 

Ny. richardwardi - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

Pi. (Pif). nevesi - - - - - 1 - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 

Pi. serrana - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 

Pr. choti - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 3 - 

Pressatia sp. - 2 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 

Ps. (série guyanensis) - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 

Ps. amazonensis 1 1 - 1 - 2 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 

Ps. carrerai carrerai 41 379 19 207 21 197 15 138 16 91 6 33 13 43 6 30 7 22 2 14 7 38 4 15 7 26 3 15 167 1248 

Ps. hirsutus hirsutus 5 10 1 6 2 9 2 11 3 8 1 5 2 2 - 3 2 1 - - - 3 - 2 - - - - 18 58 

Ps. illanosmartinsi - 4 - 2 - 5 2 7 2 5 - 1 - 3 - 4 1 2 - - - - - - - 1 - - 5 34 

Ps. lainsoni - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - 4 

Ps. davisi 9 57 11 60 5 38 11 49 8 30 4 22 2 12 3 12 6 10 2 3 2 19 1 8 3 12 4 7 71 339 

Th. ruifreitasi - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 

Trichophoromyia spp. - 4 - 8 - 4 - 10 - 4 - 5 - - - 4 - 1 - 2 - 4 - 2 - 1 - - - 49 

Th. auraensis 5 - 6 - 3 - 2 - 2 - - - 4 - 1 - - - 1 - 1 - 1 - - - - - 26 - 

Th. octavioi 8 - 2 - 5 - 2 - 5 - - - 1 - - - 3 - - - - - - - - - - - 26 - 

Th. ubiquitalis - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - 

Total M/F 109 719 55 372 48 374 43 283 49 228 14 91 25 89 14 78 25 82 12 52 17 119 13 56 11 46 7 26 442 2583 

Total M+F 828 427 422 326 277 106 114 92 107 64 136 71 57 33 3025 

Tota black and white 1255 749 383 206 171 207 90  

In the period from 6am to 16pm the collections were negative in both traps. 
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4.5 MANUSCRITO 5 

Diversidade e infecção natural por Leishmania spp. da fauna flebotomínea (Diptera: 

Psychodidae) em uma área de ocorrência de leishmaniose tegumentar americana na 
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RESUMO 

A fauna de flebotomíneos do bioma Amazônia é considerada uma das mais diversas do 

continente Americano, como também do mundo, apresentando um grande número de vetores 

e diferentes espécies de parasitos do gênero Leishmania. O objetivo deste estudo foi conhecer 

a fauna flebotomínea em uma região da Bacia Amazônica Brasileira, endêmica para 

leishmaniose tegumentar americana, verificando sua composição, diversidade e infecção 

natural por Leishmania spp. Foram realizadas coletas com armadilhas luminosas automáticas 

do tipo CDC no período de agosto de 2013 a julho de 2015 e aspirações manuais em troncos 

de árvores no período de janeiro de 2016 a maio de 2016. As fêmeas dissecadas foram 

analisadas para verificação de infecção natural por flagelados no intestino, e posteriormente 

destinada à análise de reação em cadeia da polimerase e sequenciamento. Foram coletados 

21.197 espécimes em armadilhas CDC, sendo a maioria pertencente aos gêneros Nyssomyia, 
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Psychodopygus e Trichophoromyia. Nas coletas com aspiradores manuais 531 espécimes 

foram coletados, sendo dominantes aos gêneros Pintomyia, Psathryomyia e Viannamyia. 

Desta fauna foram encontrados oito novos registros de espécies de flebotomíneos para o 

Estado do Acre.  Infecções por Leishmania spp. diagnósticas por Nested-PCR SSU rRNA S18 

foram observadas em “pools” das espécies Brumptomyia sp., Nyssomya shawi, Ny. antunesi, 

Lutzomyia sherlocki, Psyschodopygus carrerai carrerai, Ps. davisi, Ps. hirsutus hirsutus, Ps. 

lainsoni, Ps. llanosmartinsi, Pa. aragaoi, Trichophomyia ubiquitalis e Trichophoromyia sp.. 

Observou-se uma grande variedade de espécies de flebotomíneos e vetores comprovados e 

permissivos na transmissão de Leishmania, encontrados tanto nos ambientes silvestres quanto 

peri e intradomiciliar. Os novos registros, recentes descrições e infecções naturais desses 

insetos refletem a necessidade de mais estudos sobre a fauna flebotomínea do Acre e seu 

comportamento, que dependendo da localidade, a abundância e diversidade de espécies 

parecem ser distintas. 

PALAVRAS-CHAVE: Flebotomíneos, leishmaniose tegumentar americana, seringais, 

vetores, Leishmania, Amazônia. 

INTRODUÇÃO 

 Os flebotomíneos são dípteros holometábolos que possuem importância médica por 

transmitirem agentes etiológicos de leishmanioses, como também, vírus e bactérias para 

humanos e outros seres vertebrados (LAINSON e SHAW, 2005; GALATI, 2016; TELES et 

al., 2016). Estes insetos possuem ampla distribuição geográfica, com aproximadamente 1.000 

espécies descritas, 530 delas encontradas no continente Americano, destas, cerca de 56 

espécies são consideradas vetoras de agentes etiológicos de leishmanioses. No Brasil, a 

riqueza de espécies de flebotomíneos da Amazônia é considerada umas das mais diversas do 

mundo (MAROLI et al., 2012; BRAZIL et al., 2015; GALATI, 2016).  

O Estado do Acre é um dos maiores notificadores de casos humanos de leishmaniose 

tegumentar americana (LTA) do Brasil, acometendo todas as faixas etárias (BRASIL, 2016). 

Alguns estudos conduzidos no Estado já verificaram a presença de vetores de Leishmania em 

áreas florestais, rurais e periurbanas (AZEVEDO et al., 2008; ARAÚJO-PEREIRA et al., 

2014; TELES et al., 2016), como também a circulação de diferentes espécies de Leishmania 

em casos humanos da doença (TOJAL et al., 2006; TELES et al., 2015).  
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Nosso interesse em estudar a fauna flebotomínea no município de Xapuri, se dá pela 

alta incidência de casos humanos de LTA, principalmente em crianças, como também na 

população canina. Portanto, o objetivo desta pesquisa é conhecer os aspectos da fauna 

flebotomínea no município de Xapuri, Estado do Acre, e identificar possíveis vetores de 

agentes causativos de LTA.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

 O município de Xapuri pertence à mesorregião Vale do Acre e microrregião de 

Brasiléia, e dista cerca de 175 km de Rio Branco, capital do Estado do Acre, e é margeado 

pelos rios Acre e Xapuri, e possui fronteira amazônica com o Estado Plurinacional da Bolívia 

(Figura 1). A população local compreende cerca de 16 mil habitantes, sendo a maioria 

concentrados em áreas rurais (ACRE, 2016; IBGE, 2016). 

 A vegetação local é composta principalmente de espécies nativas, sendo as principais, 

Bertholletia excelsa (Castanheira do Brasil) Hevea brasiliensis (Seringueira) e Ceiba 

pentandra, esta última conhecida popularmente conhecida como “Samaúma”, uma árvore de 

grande porte e atração turística por ser uma das maiores da região (ACRE, 2016; XAPURI 

INFO, 2016). A média da temperatura anual é de 26ºC, o clima da região é 

predominantemente chuvoso, que compreende os meses de outubro a abril, e o período seco 

de maio a setembro (DUARTE, 2006; ACRE, 2016; IBGE, 2016).  

 A economia local está baseada no extrativismo vegetal, de castanha do Brasil e de 

látex, este fomentado pela indústria de preservativos instalada no município, a Natex, sendo a 

primeira no mundo a utilizar matéria prima natural, que é extraída da região. Além disso, as 

atividades de ecoturismo também são atrativos do município, como os monumentos históricos 

da Revolução Acreana e da Casa onde residia o seringueiro e ativista ambiental, Chico 

Mendes. O seringal Cachoeira que dista  aproximadamente 36 km da área urbana do 

município, é a sede do Assentamento Agroextrativista Chico Mendes, que oferece um passeio 

ecológico em meio a uma densa floresta tropical e rústicos chalés da pousada ecológica 

(ACRE, 2016; XAPURI INFO, 2016).   
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Coleta dos flebotomíneos 

 As coletas dos flebotomíneos foram realizadas em áreas urbanas e rurais do município 

de Xapuri, em ecótopos intradomiciliares, peridomiciliares, abrigos de animais domésticos e 

áreas florestais, localizados em áreas de ocorrência de LTA de acordo com informações 

obtidas pela Gerência de Endemias do município.  

 No período de agosto de 2013 a julho de 2015 foram realizadas coletas uma vez por 

mês com armadilhas luminosas automáticas do tipo CDC (Center for Disease Control) 

(NATAL et al. 1991), por 12 horas consecutivas, das 18:00 às 6:00, totalizando 288 horas de 

coleta, que foram distribuídas em 12 écotopos, três na área urbana e nove em áreas rurais (seis 

no Seringal Cachoeira e três no Seringal Floresta). Também foram realizadas coletas com 

armadilha de Shannon modificadas nas cores branca e preta (GALATI et al., 2001) em uma 

área de floresta primária, com coletas realizadas uma vez por mês, das 18:00 às 22:00 e de 24 

horas ininterruptas (MANUSCRITO 4). Durante o período estudado, no mês de Fevereiro de 

2015 não foram realizadas coletas por conta das fortes chuvas e enchentes que ocorreram no 

município.  

 Após esse período de coletas, de acordo com algumas observações do comportamento 

da fauna flebotomínea na área, foram realizadas aspirações em troncos da “Samaúma” no 

período de janeiro a maio de 2016, para verificar diferenças na diversidade de espécies entre 

as armadilhas utilizadas. As aspirações foram realizadas no período matutino, das 8:00 às 

10:00, com três indivíduos capturando no entorno da árvore “Samaúma”.  

As fêmeas foram dissecadas (n=1.326), para a identificação específica e verificação de 

infecção natural por flagelados sob microscopia, conforme descrito no Manuscrito 4. As 

fêmeas dissecadas, de acordo com a espécie, ecótopos e data de coleta, foram armazenadas 

em microtubos contendo etanol absoluto, formando “pools” de 1 até 47 espécimes, estas 

amostras foram mantidos sob refrigeração (-20ºC) para diagnóstico molecular para 

Leishmania spp. Demais fêmeas que não foram dissecadas e os espécimes machos foram 

identificados após clarificação e montagem entre lâmina e lamínula. As identificações dos 

flebotomíneos seguiu a chave proposta por GALATI (2003; 2016) e abreviações segundo 

MARCONDES (2007). 
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Diagnóstico molecular de Leishmania spp. 

Extração de DNA 

Os “pools” de fêmeas de flebotomíneos foram centrifugados e o álcool sobrenadante 

foi descartado, em seguida os insetos foram macerados em uma solução de lise e submetidos 

ao protocolo de extração de DNA descrito por BRUFORD et al. (1998) com modificações. 

Detecção de Leishmania spp. 

A detecção de Leishmania spp. nas fêmeas de flebotomíneos foi feita através da 

Nested-PCR, conforme técnica descrita por SAVANI et al. (2005), que amplifica uma região 

do gene SSU rDNA de tripanossomatídeos. Como controles positivos foram utilizadas as 

cepas de referência L. (V.) lainsoni (IOCL 1045) e L. (L.) amazonensis 

(MHOM/BR/73/M2269) e água ultrapura como negativo. Os produtos amplificados das PCRs 

foram analisados em eletroforese de gel de agarose a 2% e bandas coradas com GelRed®, e 

em seguida submetidas a reações de sequenciamento com o kit Big Dye teminator v3.1 

(Perkin Elmer) em um sequenciador automatizado. Como referências foram utilizadas as 

sequencias obtidas do Genbank. 

Análise morfológica e morfométrica de espécies do gênero Trichophoromyia 

Para as análises morfológicas e morfométricas de fêmeas das espécies Th. auraensis, 

Th. octavioi e Th. ruifreitasi, foram analisados 30 espécimes de ambos os sexos, montados 

entre lâmina e lamínula. As medidas morfométricas (μm) de cada amostra foram colhidas e as 

análises de variância foram realizadas. As comparações múltiplas dos caracteres 

morfométricos foram realizadas pelo teste de Gabriel (teste F, p <0,05) utilizando o pacote 

estatístico SPSS PASW versão 17 (PASW, 2004). 

Análise dos dados 

 A diversidade e equitabilidade dos flebotomíneos foram calculadas pelos índices de 

Shannon (H) e Pielou (J). Para analisar a relação das espécies mais frequentes com os 

ambientes amostrados foi utilizada a análise dos componentes principais (PCA) através do 

software PAST 3.14. A distribuição geográfica das espécies foi calculada pelo Índice de 
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Abundância das Espécies Padronizado (IAEP) (ROBERTS e HSI, 1979) segundo as áreas 

estudadas.  

Através da média geométrica de Williams (HADDOW, 1960) foi verificada a 

tendência da populacional das espécies mais frequentes de acordo com a pluviosidade média 

mensal, os dados utilizados nesta análise foram de Rio Branco (AC), de uma série temporal 

no período de 1970 a 2014 obtidos da Defesa Cívil do Estado do Acre, devido não haver 

dados completos da pluviosidade mensal em Xapuri ou na estação meteorológica do 

município vizinho, Epitaciolândia (AC).  

Para estimar a taxa mínima de infecção, foi calculada média e desvio padrão (DP) dos 

“pools”, através do número total de exemplares examinados de cada espécie e pelo número de 

insetos que continha em cada “pool”. A taxa de infecção natural por Leishmania spp. para os 

“pools” positivos foi calculado de acordo com formula descrita por PAIVA et al. (2007). O 

maior número de fêmeas dissecadas e submetidas à análise de PCR foram aquelas coletadas 

em armadilhas de Shannon (708/656), e em menor número em armadilhas do tipo CDC 

(618/518), no total foram analisados 1174 fêmeas distribuídas em 317 “pools”. Todos os 

espécimes analisados por técnicas moleculares foram provenientes do Seringal Cachoeira, em 

virtude desta localidade ser mais próxima do laboratório de campo. 

RESULTADOS 

Foram coletados em armadilhas luminosas do tipo CDC um total de 21.317 

flebotomíneos (14.210 fêmeas e 7.107 machos) com uma riqueza de 60 espécies, distribuídas 

em quatro subtribos e 14 gêneros. Os insetos coletados em áreas rurais e florestais 

representam 99,9% do total de espécimes 21.197 (14.195 fêmeas e 7.102 machos), enquanto 

que na área urbana foram 0.1% com 20 espécimes coletados (15 fêmeas e cinco machos). As 

espécies mais frequentes foram Trichophoromyia spp. (=Th. auraensis / Th. ruifreitasi), Ny. 

shawi, Ps. carrerai carrerai e Ps. davisi, com suas frequências e razão sexual apresentadas na 

Tabela 1. Dentre as espécies encontradas, sete são novos registros para o Estado do Acre, 

Evandromyia begonae, Psathyromyia aclydifera, Pa. coutinhoi, Pa. pradobarrientosi, Ps. 

claustrei,  Ps. francoisleponti e Th. omagua. 

Das 60 espécies coletadas verifica-se o encontro de 11 incriminadas ou suspeitas na 

transmissão de agentes de leishmanioses, Bichromomyia flaviscutellata, Migonemyia migonei, 
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Ny. antunesi, Ny. whitmani, Ps. carrerai carrerai, Ps. davisi, Ps. hirsutus, Ps. llanosmartinsi, 

Ps. yucumensis, Th. auraensis e Th. ubiquitalis. Até o ano de 2016, o Acre tinha o registro de 

95 espécies, com este estudo, o Estado passa a ter 103 espécies registradas (GALATI, 2016; 

TELES et al., 2016; BRILHANTE et al. 2017; MANUSCRITO 4). 

As coletas realizadas com armadilhas de Shannon têm seus resultados e índices 

ecológicos apresentados no MANUSCRITO 4. As coletas de aspirações manuais estão na 

Tabela 2, utilizando este método de coleta observou predomínio de machos com razão 

fêmea/macho de 0.5, e as espécies mais frequentes foram Pintomyia nevesi, Pa. bigeniculata, 

Pa. dendrophyla e Viannamyia furcata. As espécies Micropygomyia micropyga, Mi. vilelai e 

Vi. tuberculata não haviam sido coletadas por armadilhas CDC ou Shannon, sendo  

encontradas apenas  por este tipo de coleta.  

 Os índices de diversidade (H) e equitabilidade (J) estão apresentados na Tabela 1 

sendo os maiores índices encontrados no Seringal Cachoeira. A riqueza de espécies 

encontradas no período de estudo, com sua saturação está apresentada na Figura 2, em que o 

índice de riqueza de espécies estabilizou a partir da 18º coleta. As maiores riquezas de 

espécies foram encontradas no Seringal Cachoeira com 45 espécies e menor no Seringal 

Floresta com 27 espécies, que ao final do período de estudo sugere estabilização da riqueza de 

espécies (Tabela 1). 

 Com relação à abundância das espécies nos ambientes amostrados, as espécies 

Trichophoromyia spp (Th. auraensis/Th. ruifreitasi, Th. octavioi, Ps. carrerai carrerai, Ps. 

llanosmartinsi, Nyssomyia shawi e Ps. davisi foram as dominantes (Tabela 3). Algumas 

diferenças entre os ambientes podem ser observadas, como a predominância de 

Trichophoromyia spp. (= Th. auraensis / Th. ruifreitasi), Th. octavioi e Ny. shawi no Seringal 

Cachoeira, enquanto que no Seringal Floresta a abundância de Trichophoromyia spp. (= Th. 

auraensis / Th. ruifreitasi), Ps. davisi e Th. octavioi. As espécies do gênero Psychodopygus 

foram coletadas em todos os ambientes, Ps. carrerai carrerai, Ps. davisi e Ps. llanosmartinsi 

se mantiveram sempre entre as seis primeiras posições no ranking. Nas análises dos 

componentes principais verificou-se a dominância da espécie Ny. shawi no Seringal 

Cachoeira e Trichophoromyia spp. (= Th. auraensis / Th. ruifreitasi) no Seringal Floresta, as 

demais espécies, Ps. carrerai carrerai, Ps. davisi, Ps. llanosmartinsi e Th. octavioi 

compareceram em ambos os seringais (Figura 3).  
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 A tendência populacional das espécies mais frequentes comparadas à média mensal da 

pluviosidade está apresentada na Figura 4. A espécie Ny. shawi foi coletada em maior 

densidade nos meses secos enquanto que as espécies dos gêneros Psychodopygus e 

Trichophoromyia nos meses chuvosos.  

 A taxa de infecção das espécies positivas para Leishmania spp., número de espécimes 

por “pool”, tipo de armadilha em que os espécimes positivos foram coletados e resultados da 

análise do sequenciamento estão apresentados na Tabela 4. De acordo com as análises das 

sequências, foram confirmados três “pools” de flebotomíneos positivos para Leishmania 

(Leishmania) sp., 21 para Leishmania (Viannia) sp. e um “pool” de Ps. lainsoni (n=1) com 

infecção mista de ambos os subgêneros Viannia e Leishmania (Figura 5).  

 Com relação às análises morfológicas e morfométricas das espécies Th. auraensis, Th. 

ruifreitasi e Th. octavioi, os resultados confirmam a validade das três espécies. Os machos 

foram separados pela morfologia das cerdas na região média do gonocoxito. Th. octavioi tem 

aproximadamente 14 cerdas longas e grossas, enquanto Th. auraensis,26 cerdas longas e mais 

finas do que as de Th. octavioi. Th. ruifreitasi apresenta mais de 35 longas cerdas finas como 

Th. auraensis, mas ao contrário, tem cerca de 12 cerdas muito finas e significativamente 

pequenas, abaixo da inserção das cerdas mais longas. Também foi observado na análise 

morfométrica, que os machos de Th. octavioi foram separados de Th. auraensis pelas razões: 

comprimento da cabeça pelo flagelômero I (1,74 e 1,48; F = 15; p <5) e labro-epifaringe pelo 

flagelômero I (1,04 e 0,82; F = 30; p <5); e se distingue do Th. ruifreitasi devido ao 

comprimento de gonocoxito e gonóstilo (1,66 e 1,88; F = 47; p <5). O comprimento do 

flagelomero I separa Th. auraensis de Th. octavioi e Th. ruifreitasi (227μm, 201μm e 199μm, 

F = 17, p <0,05). O comprimento do gonóstilo de Th. octavioi de Th. auraensis e Th. 

ruifreitasi (216 μm, 195 μm e 185 μm, F = 46; p <0,05). E o comprimento lobo-epandrial de 

Th. octavioi e Th. ruifreitasi (382μm e 339μm, F = 27, p <0,05) (APENDICE III). 

  As fêmeas destas três espécies são semelhantes morfologicamente e difícil separação, 

no entanto, observou-se três padrões morfométricos no comprimento do labro-epifaringe 

(376μm, 331μm e 302μm, F = 98; p <0,05). Embora pareça exisir um claro gradiente entre os 

valores das fêmeas, para os machos, apenas Th. octavioi (209μm, F = 20) nitidamente se 

separa, enquanto Th. auraensis e Th. ruifreitasi (respectivamente, 187μm e 189μm, F = 20). 

Nas fêmeas, o comprimento da cabeça, clípeo e palpo III distinguiu Th. octavioi das outras 

duas, mas  Th. ruifreitasi não se diferencia  de Th. auraensis; cabeça  (424 μm, 382 μm e 405 
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μm, F = 26); clípeo ( 159 μm, 135 μm e 148 μm, F = 18) e palpo III ( 203 μm, 173 μm e 185 

μm; F = 23; p <0,05), por este motivo, agrupamos Th. auraensis e Th. ruifreitasi como 

Trichophoromyia spp. (= Th. auraensis / Th. ruifreitasi) nas análises ecológicas apresentadas 

neste estudo. 

DISCUSSÃO 

A fauna flebotomínea do Acre é diversa e rica, com recentes descrições e registros de 

novas espécies, bem como, importantes vetores na transmissão de agentes de leishmanioses 

(AZEVEDO et al., 2008; SILVA-NUNES et al., 2008; TELES et al., 2013;  ARAÚJO-

PEREIRA et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2015; BRILHANTE et al., 2016; SÁBIO et al., 

2016; TELES et al., 2016). Estes dados confirmam os altos índices de diversidade e riqueza 

encontrados neste trabalho, o que é comum na região amazônica (GIL et al., 2003, 2009; 

SILVA et al., 2014; PEREIRA et al., 2015; OGAWA et al., 2016; SOUZA et al., 2010, 2016; 

TELES et al., 2016). Atualmente no Acre é reportado o encontro de 95 espécies (GALATI, 

2016; TELES et al., 2016; MANUSCRITO 4), com este estudo e a recente descrição de Pa. 

elizabethdorvalae Brilhante, Sábio & Galati passam a ter 103 espécies registradas no Estado 

(BRILHANTE et al., 2016). 

Verificamos o predomínio de Trichophoromyia spp. (= Th. auraensis / Th. ruifreitasi) 

nos ambientes peri e intradomicilar com estreita ligação com a floresta, assim como 

observado por TELES et al. (2016) no município de Assis Brasil (AC), por ARAÚJO-

PEREIRA et al. (2014) em áreas residenciais da capital, Rio Branco (AC), e por AZEVEDO 

et al. (2008) em outras localidades de Rio Branco, Bujari (AC) e também em Xapuri. 

Trichophoromyia auraensis tem sido encontrada naturalmente infectada por L. (V.) 

braziliensis, L. (V.) guyanensis, L. (V.) lainsoni, em áreas da Amazônia brasileira e peruana 

com altos índices de casos humanos de LTA, sendo consideradas por alguns autores como 

uma espécie implicada na transmissão de agentes etiológicos leishmanioses (VALDÍVIA et 

al., 2012; TELES et al., 2016; OGAWA et al., 2016). Com os resultados encontrados neste 

trabalho, alguns fatores são destacados, tais como, a alta densidade populacional, a adaptação 

ao ambiente peri e intradomiciliar, e o encontro desta espécie naturalmente infectada por 

Leishmania spp., sugere que em Xapuri, Th. auraensis possa ter importante participação no 

ciclo de transmissão de Leishmania à população humana e canina. 
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As espécies do gênero Trichophoromyia que compreende Th. auraensis, Th. octavioi e 

Th. ruifreitasi são abundantes nas regiões de fronteira Brasil-Bolívia-Peru, e suas fêmeas são 

morfologicamente indistinguíveis (VALDÍVIA et al., 2012; TELES et al., 2016). Nas 

populações destas espécies coletadas em Xapuri, observamos diferenças na população dessas 

fêmeas, sendo verificada a separação nítida de Th. octavioi de Th. auranesis e Th. ruifreitasi 

pelo comprimento do labro-epifaringe, no entanto, este caráter não se separa estatisticamente, 

assim como os outros caracteres investigados (comprimento da cabeça, clípeo e palpo III), as 

fêmeas de Th. auraensis e Th. ruifreitasi, que por este motivo, foram agrupadas como 

Trichophoromyia spp. (= Th. auraensis / Th. ruifreitasi), sendo necessários mais estudos 

morfológicos e morfométricos integrados com ferramentas moleculares.  Destaca-se que ass 

fêmeas de Th. octavioi e Th. ruifreitasi ainda não foram descritas. 

Reporta-se a infecção de Th. ubiquitalis neste estudo, que tem sua importância 

epidemiológica por ser incriminada na transmissão de L. (V.) lainsoni. Nos estados do Norte 

do Brasil como Amazonas, Pará e Rondônia é coletada em considerável abundância e há 

relatos do seu encontro positivo para L. (V.) lainsoni (SILVEIRA et al., 1991; LAINSON et 

al., 1992; PEREIRA JR et al., 2015; OGAWA et al., 2016). 

Neste estudo, reportamos pela primeira vez no Acre, a abundância de Ny. shawi nos 

ambientes de floresta primária. Em outras pesquisas no Estado, esta espécie foi pouco 

expressiva, sendo coletado 62 espécimes no estudo realizado por AZEVEDO et al. (2008) e 

184 exemplares por TELES et al. (2016). Em áreas cavernícolas do Estado de Rondônia (RO), 

esta espécie foi encontrada infectada por Leishmania spp. (OGAWA et al., 2016). Em 

levantamentos faunísticos realizados na Bolívia, esta espécie foi a mais frequente, e 

naturalmente infectada por L. (V.) braziliensis e L. (V.) guyanensis, sendo incriminada como 

vetora nessas regiões (GARCÍA et al., 2007; BUSTAMANTE et al., 2012), tendo sido 

encontrada naturalmente infectada por Leishmania e ter comportamento altamente 

antropofílico e silvestre (GARCÍA et al., 2007). Os nossos resultados corroboram esses 

achados. Além disso, Xapuri, faz fronteira com essas regiões, podendo Ny. shawi ser uma das 

espécies vetoras de agentes de LTA entre a fronteira amazônica Brasil-Bolívia. 

Neste levantamento outras espécies do gênero Nyssomyia foram coletadas, porém 

menos expressivas, como Ny. whitmani que é vetor reconhecido de agentes causativos de 

LTA no Brasil é considerado um complexo de espécies (RANGEL e LAINSON, 2009; 

BRAZIL et al., 2015), sendo coletada em maior frequência em área de mata peridomiciliar. 
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Foi encontrada naturalmente com flagelados no intestino médio e posterior, no entanto, não 

foi possível identificar se eram de Leishmania, provavelmente pela baixa concentração de 

DNA do parasito. No estado do Acre, este é o primeiro encontro de flagelados nesta espécie 

de flebotomíneo. Com relação a espécie Ny. antunesi, foi pouco coletada neste estudo, porém 

abundante em outras localidades do Estado do Acre (AZEVEDO et al., 2008; ARAÚJO-

PEREIRA et al., 2014) e está relacionada a transmissão L. (V.) lindenbergi no Pará 

(SILVEIRA et al., 2002) e por Leishmania spp. em áreas endêmicas de LTA na Colômbia 

(TRUJILLO et al., 2013). 

O gênero Psychodopygus foi um dos que predominou com maior riqueza de espécies, 

sendo este um dos mais coletados em diversas regiões da Bacia Amazônica e que suas 

espécies demonstram ter importante participação nos ciclos de transmissão de agentes de LTA 

(GIL et al. 2003; SILVA et al. 2007; RANGEL e LAINSON, 2009; SOUZA et al. 2010, 

2016; TELES et al. 2016). 

Psychodopygus davisi foi a terceira espécie mais frequente, possui comportamento 

antropofílico, ampla distribuição geográfica na Amazônia e com encontro de infecções 

naturais por Leishmania nessa região é comum. No estado do Acre e áreas florestais do Peru, 

esta espécie é encontrada em grande densidade e naturalmente infectada por L. (V.) 

braziliensis e L. (V.) guyanensis, como também infecção mista por estas Leishmania 

(GRIMALDI et al. 1991; VALDÍVIA et al. 2012; TELES et al., 2016). No Estado do Pará e 

Rondônia, através de técnicas de anticorpos monoclonais foi encontrada infectada por L. (V.) 

naiffi (GIL et al., 2003, 2009;  SOUZA et al., 2016). Nas localidades onde esta espécie tem 

sido reportada, é observada sua adaptação aos ambientes extraflorestais, sendo incriminada na 

ocorrência dos ciclos enzoóticos e peridomésticos (GIL et al., 2003, 2009; TELES et al., 

2013). No presente estudo esta espécie foi coletada tanto nos ambientes domiciliares 

corroborando com as observações acima, como também nos ambientes silvestres. 

A quarta espécie mais frequente foi Ps. carrerai carrerai, assim como Ps. davisi, é 

antropofílica e coletada em maior frequência ao sudoeste da região Amazônica, abrangendo 

os estados do Acre e Rondônia, e a Bolívia, é suspeita como vetora de Leishmania (Viannia) 

braziliensis nestas localidades a partir de seus relatos de infecções naturais por esta 

Leishmania (LE PONT et al. 1988; GRIMALDI et al. 1991; TELES et al., 2013). Em campo, 

foi observada a hematofagia desta espécie no ser humano, e encontrada infectada com 
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Leishmania (Viannia) sp., e em alta densidade populacional em ambiente de floresta primária, 

o que pode sugerir sua participação no ciclo de transmissão silvestre em Xapuri. 

Psychodopygus llanosmartinsi teve ampla distribuição nos ambientes amostrados, em 

maior densidade nas áreas florestais, esta espécie possui agressivo comportamento 

antropofílico (LE PONT e DESJEUX, 1986). Na Bolívia, além de ter sido encontrada com na 

natureza com infecções massivas por L. (V.) braziliensis, também foi demonstrada 

experimentalmente que pode infectar com facilidade os hamsters (Mesocricetus auratus) (LE 

PONT e DESJEUX, 1986). Em outras pesquisas realizadas no Acre esta espécie foi pouco 

expressiva (AZEVEDO et al., 2008; TELES et al., 2016). No Tocantins, foi observada sua 

alta antropofilia e atividade noturna (GODOY et al., 2016).  

Com relação a Ps. hirsutus hirsutus expressiva no ambiente silvestre, trabalhos que 

relatam a sua infecção natural têm sido atribuídos a L. (V.) naiffi, podendo ser um importante 

vetor desta espécie de Leishmania nos ciclos de transmissão na natureza (GIL et al., 2003; 

SOUZA et al., 2016).  

Relatamos o primeiro encontro de Leishmania em Ps. lainsoni, de acordo com a 

análise do cromatograma e da sequência sugere-se que esta infecção seja mista pelos dois 

subgêneros Viannia e Leishmania. No estado do Acre, infecções mistas já foram reportadas 

em flebotomíneos e em casos humanos de LTA (TOJAL et al. 2006; TELES et al., 2016), 

como também em outras regiões da Amazônia, sendo que estas infecções mistas podem ser 

explicadas por conta dos vetores compartilharem muitas vezes diferentes parasitos 

(JENNINGS et al., 2014), o que pode sugerir que este fato também ocorra em Xapuri, uma 

vez que possui uma alta diversidade de vetores e hospedeiros susceptíveis. 

Lutzomyia sherlocki é aqui reportada com o primeiro registro de sua infecção natural 

por Leishmania. Esta espécie foi mais atraída pelas armadilhas de Shannon do que na CDC, 

demonstrando indiretamente a sua antropofilia, observações semelhantes foram encontradas 

por GODOY et al. (2016) em Guaraí no Tocantins. Embora o interesse médico desta espécie 

não seja conhecido, deve-se levar em consideração que outra que pertence ao mesmo 

subgênero Tricholateralis, Lu. gomezi é considerada vetora de L. (V.) panamensis em países 

na América Central e Latina (WALTERS et al., 1989; VALDERRAMA et al., 2011), e no 

Pará é permissiva na transmissão de L. (V.) shawi, não descartando a possibilidade de Lu. 

sherlocki possa transmitir espécies de Leishmania em Xapuri.  
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Brumptomyia sp. e Pa. aragaoi são espécies de hábito silvestre e comumente 

associada a tocas de dasipodídeos (DAMASCENO et al., 1949; NUNES et al., 2008; 

BRILHANTE et al., 2015), e podem estar envolvidas nos ciclos de transmissão enzoóticos de 

Leishmania. Outra espécie silvestre que se destaca neste estudo é Ev. (Evandromyia) série 

saulensis aqui denominadas desta forma, pelas diferenças morfológicas e morfométricas 

observadas nos espécimes  de ambos os sexos coletados em Xapuri quando comparadas com 

outros exemplares coletados em Rio Branco (AC) e em áreas cavernícolas de Mato Grosso do 

Sul, sugerindo que este grupo seja um complexo de espécies. Durante o período de estudo não 

foram coletados espécimes machos de Ev. wilsoni.  

Neste estudo verificamos uma alta taxa de riqueza, de acordo com a fauna coletada por 

armadilhas do tipo CDC, verificamos que a curva de saturação da fauna estabilizou nos cinco 

últimos meses de coleta o que demonstra que a coleta por este tipo de armadilha foi 

satisfatória. No mesmo período de coletas com armadilhas CDC, também foram realizadas 

coletas com armadilhas de Shannon, e observamos que a espécie Ps. carrerai carrerai foi 

mais abundante neste tipo de armadilha do que em CDC. No entanto, após este período de 

agosto de 2013 a julho de 2015, foram realizadas coletas em trocos  e raízes tabulares de 

árvores utilizando aspiradores manuais, que demonstraram mudanças na diversidade de 

espécies, encontrando Mi. micropyga e Vi. tuberculata, e alta frequência de Pi. nevesi, Vi. 

furcata e espécies do gênero Psathyromyia da série shannoni. Poucos são os estudos que 

trazem este tipo de análise, em que geralmente elevadas taxas de riqueza e diversidade estão 

ligadas a ambientes mais preservados e com pouca ação antrópica, como observado por 

CARVALHO et al. (2013) no Rio de Janeiro (RJ) e SARAIVA et al. (2015) em Minas Gerais 

(MG). Para Xapuri, em virtude de ocorrer mudanças na fauna flebotomínea de acordo com o 

tipo de armadilha utilizada se fazem necessários levantamentos faunísticos adotando outras 

metodologias de coletas. 

Com relação a pluviosidade, ao longo do ano, o Acre possui um período chuvoso 

maior que o seco (DUARTE, 2006). De acordo com as médias mensais da série temporal de 

1970 a 2014, observa-se maiores picos de densidade populacional de Ny. shawi nos meses 

secos, diferindo dos resultados observados por BUSTAMANTE et al. (2012), que em áreas 

florestais da Bolívia observou maior densidade desta espécie no período chuvoso, no entanto, 

a pesquisa só foi realizada de abril a novembro de 2007, não chegando a completar um ano de 

coletas. Em outras localidades do Brasil, o gênero Nyssomyia é prevalente nos meses secos 
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(BRILHANTE et al., 2015; GODOY et al., 2016). As espécies do gênero Psychodopygus 

foram predominantes nos meses chuvosos corroborando com diversos estudos na Amazônia 

(LAINSON et al., 1973; WARD et al., 1973; LE PONT e DESJEUX, 1986; GODOY et al., 

2016). Populações de Trichophoromyia ssp. (= Th auraensis/Th. ruifreitasi) e Th. octavioi 

foram coletadas durante todos os meses, sendo suas maiores densidades no período chuvoso. 

Com estas observações sugere-se que o maior risco de aquisição de LTA em Xapuri seja 

durante das chuvas, em virtude da alta densidade populacional de espécies vetoras e 

incriminadas nesse período.  

Em Xapuri, destaca-se o grande número de espécies suspeitas de serem vetoras, 

principalmente Trichophoromyia spp. (= Th. auraensis / Th. ruifreitasi) e Ps. davisi coletada 

no intradomicílio do Seringal Floresta, o domicílio em questão é próximo a uma área de mata 

primária, o que indica que estas espécies estão se adaptando ao ambiente doméstico 

permitindo a proximidade de Leishmania spp. com o ser humano. Através de relatos e visitas 

a esta residência, tivemos informação de que três dos cinco moradores já adquiram LTA, 

sendo estes um adulto e duas crianças. Estes fatos aliados ao fato que esta é uma das espécies 

mais abundantes nos levantamentos faunísticos do Estado, Th. auraensis pode ser uma 

importante espécie vetora associadas aos ciclos de transmissão de agentes causadores de LTA 

no Acre.  

A espécie Ny. shawi, a segunda mais coletada, em considerável abundância nos 

ambientes florestais de prática de atividades de ecoturismo, pode estar incriminada no ciclo de 

transmissão silvestre. Na localidade foi verificada que seu período de atividade é noturno 

(MANUSCRITO 4), e pode acometer a população de seringueiros e caçadores que trabalham 

na floresta neste período, assim como, turistas que visitam essas áreas.  

Nossos resultados demonstram uma grande variedade de espécies de flebotomíneos e 

vetores comprovados e permissivos na transmissão de Leishmania, encontrados tanto nos 

ambientes silvestres quanto peri e intradomiciliar. Os novos registros, recentes descrições e 

infecções naturais desses insetos refletem a necessidade de mais estudos sobre a fauna 

flebotomínea do Acre e seu comportamento, que dependendo da localidade, a abundância e 

diversidade de espécies parecem ser distintas. Ainda, deve-se levar em consideração que LTA 

traz constantes problemas a saúde pública, atingindo principalmente as populações rurais e 

isoladas do Estado, que tem estreita ligação com a floresta, devido a sua subsistência ser 
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proveniente dos recursos florestais, sendo estes estudos de vetores úteis para os serviços de 

vigilância e epidemiologia no controle dessa endemia no Acre.  
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Figura 1 – Mapa político do Brasil, com destaque para o Estado do Acre e o município de 

Xapuri.  

 

 

Figura 2 – Riqueza e curva de saturação de espécies coletadas no município de Xapuri, Estado do Acre, 

Brasil, agosto de 2013 a julho de 2015.  
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Figura 3 – Análise dos componentes principais (PCA) segundo espécies mais frequentes nos Seringais 

Cachoeira e Floresta, município de Xapuri, Estado do Acre, Brasil, agosto de 2013 a julho de 2015. 
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Figura 4 – Distribuição mensal da media geométrica de Williams das espécies mais frequentes e media 

mensal de precipitação, município de Xapuri, Estado do Acre, Brasil, agosto de 2013 a julho de 2014. 
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Figura 5 – Alinhamento sequências de nucleotídeos baseados no gene SSU rRNA S18 das amostras 

positivas comparadas a sequencias de espécies de Leishmania depositadas no GenBank: L. infantum 

(XR001203206), L. chagasi (KJ697713), L. amazonensis (JX030083), L. guyanensis (KF041803), L. 

braziliensis (JX030135). 
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Tabela 1 - Flebotomíneos coletados com armadilhas de luminosas do tipo CDC segundo sexo, índices de Shannon (H), Pielou (J), razão sexual e frequência, município de Xapuri, 

Acre, Brasil, agosto de 2013 a julho de 2015.  

 Seringal Cachoeira Seringal Floresta     

Ecótopo Samaúma Arvorismo 
Mata da 

Pousada 

Intra 

domicílio 
Mata da Casa Poleiro 

Intra 

domicílio 
Galinheiro 

Mata da 

Casa 
Subtotal    

Espécies                    Sexo 
F 

(d) 
M 

F 

(d) 
M 

F 

(d) 
M 

F 

(d) 
M 

F 

(d) 
M 

F 

(d) 
M 

F 

(d) 
M 

F 

(d) 
M 

F 

(d) 
M 

F 

(d) 
M 

Razão 

F/M 
Total % 

Brumptomyiina                        

Brumptomyia sp. 3(1) - 1 - - - - - 1 - - - - - 1 - 1 - 7(1) - 7.0 7 0.03 

Br. avellari (Costa Lima) - 1 - - - - - - - - 1 1 - 2 - - - - 1 4 0.2 5 0.02 

Br. brumpti (Larrousse)* - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  1 - 1 0.00 

Br. pentacantha (Barretto) 6(1) 26 - 1 - 1 - 1 1 4 - - - 1 - 2 - - 7(1) 36 0.2 43 0.20 

Lutzomyiina                        

Ev. bacula (Martins et al.) 1 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - 3 0.01 

Ev. begonae (Ortiz & 

Torres)* 
2    1    5          8  - 8 0.03 

Ev. infraspinosa(Mangabeira) 1 6 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 7 0.1 8 0.03 

Ev. saulensis serie (Lewis et 

al.) 
8 - 41(2) 1 6(1) 1 - - 20(1) 1 - - 1 - 4 - - - 80(4) 3 26.6 83 0.39 

Ev. andersoni (Le Pont & 

Desjeux) 
- - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - 1 0.00 

Ev. taracapaensis (Le Pont et 

al) 
4 - 1 1 - - - - 3 - - - - - 2 - - - 10 1 10.0 11 0.05 

Ev. termitophila  (Martins et 

al.) 
- - 6(1) - - - - - 1 - - - - - - - - - 7(1) - - 7 0.03 

Ev. walkeri (Newstead) - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - 1 0.00 

Lu. evangelistai Martins & 

Fraiha 
- - 1 - - - - - - - - - -- - - - - - 1 - - 1 0.00 

Lu. sherlocki (Martins et al.) 7 6 9(1) 1 2 - - - (1) - - - - - 2 1 - - 21(2) 8 2.6 29 0.13 

Mg. migonei (França) 2 - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - 4 - - 4 0.02 

Pi. nevesi (Damasceno & 

Arouck) 
27(1) 4 8(2) 5 - - - - 2(1) - - - - - - - 1 - 38(4) 9 4.2 47 0.20 

Pi. serrana (Damasceno & 

Arouck) 
- 1 1 - 1 - - - - - 1 - - - 5 - - - 8 1 8.0 9 0.04 

Pressatia sp. (Mangabeira) 31(3) - 8 - 1 - - - 2(1) - 1 - - - 53 - 1 - 97(4) - - 97 0.45 

Pr. choti (Floch & 

Abonnenc) 
- 41 - 6 - - - - - 1 - - - 2 - 25 - 1 - 76 - 74 0.34 

Pr. triacantha  (Mangabeira) - 3 - - - 2 - - - 1 - - - - - - - - - 6 - 6 0.02 

Sc. servulolimai (Damasceno 

& Causey) 
2 - 1 - - - - - 3 - - - - - - - - - 6 - - 6 0.02 

Sc. sordellii (Shannon & Del 

Ponte) 
- - 3 - 1 1 - - - - - - - - - - - - 4 1 4.0 5 0.02 

Ty. dasypodogeton (Castro) - - 1 - - 2 1 - 30 23 - 1 - - - - - - 32 26 1.2 58 0.27 
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Tabela 1 - Flebotomíneos coletados com armadilhas de luminosas do tipo CDC segundo sexo, índices de Shannon (H), Pielou (J), razão sexual e frequência, 

município de Xapuri, Acre, Brasil, agosto de 2013 a julho de 2015. Continuação 

Local Seringal Cachoeira Seringal Floresta     

Ecótopo Samaúma Arvorismo 
Mata da 

Pousada 

Intra 

domicílio 
Mata da Casa Poleiro 

Intra 

domicílio 
Galinheiro 

Mata da 

Casa 
Subtotal    

Espécies                    Sexo F 

(d) 
M 

F 

(d) 
M 

F 

(d) 
M 

F 

(d) 
M 

F 

(d) 
M 

F 

(d) 
M 

F 

(d) 
M 

F 

(d) 
M 

F 

(d) 
M 

F 

(d) 
M 

Razão 

F/M 
Total % 

Psychopopygiina                        

Bi. flaviscutellata  

(Mangabeira) 
3 - - - - - - - 4(1) 1 - - - - - - - - 7(1) 1 7.0 8 0.03 

Ny. antunesi (Coutinho) 9(2) 2 16(3) 1 1  1 1 8(1) 1 2 - 2 - 6 - 2 - 47(6) 5 9.4 52 0.24 

Ny. richardwardi (Ready & 

Fraiha) 
- - - - - 1 - - - - - - - - - 1 1 - 1 2 0.5 3 0.01 

Ny. shawi (Fraiha et al.) 4000(68) 221 1166(73) 61 13(4) 1 12(4) 1 107(9) 9 27(1) 2  1  1   5325(159) 297 17.9 5622 26.50 

Ny. whitmani (Antunes & 

Coutinho) 
28 14 27(5) - 27 1 2(2) - 131(5) 1 1 - 1 - 2 - 1 - 220(12) 16 13.7 236 1.10 

Ny. fraihai (Martins et al.)  3 - 1 - 2 1 1 - 17 - 1 - - - - - - - 25 1 25.0 26 0.12 

Pa. (Forattiniella) sp.  1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 0.00 

Pa (Xiphopsathyromyia) sp. 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 2 - - 2 0.00 

Pa. abonnenci (Floch & 

Chassignet) 
3 - - 2 - - - - - - - - - - - - - - 3 2 1.5 5 0.02 

Pa. aclydifera (Fairchild & 

Hertig)* 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 0.00 

Pa. aragaoi (Costa Lima) 9(2) 12 2(1) - 3(2) 4 - - 7 2 - - - - - 1 - - 21(5) 19 1.1 40 0.18 

Pa. bigeniculata (Floch & 

Abonnenc) 
2 - 2 - - - - - 2 - - - - - - - - - 6 - - 6 0.02 

Pa. campbelli (Damasceno et 

al.) 
1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 2 0.00 

Pa. coutinhoi (Mangabeira)* - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 0.00 

Pa. dendrophyla (Floch & 

Chassignet) 
4(1) 1 5(2) 2 - - - - 3 - - - - - - - - - 12(3) 3 6.0 15 0.07 

Pa. elizabethdorvalae 

Brilhante et al. 
- - - - - - - - 1 - - 2 - - - - - - 1 2 0.5 3 0.01 

Pa. pifanoi (Ortiz) - 3 - 1 - - - - 1 - - 1 - - - - - - 1 5 5.0 6 0.02 

Pa. pradobarrientosi (Le Pont 

et al.)* 
- - - - - 2 - - 6 - 2 - - - - - - - 8 2 4.0 10 0.04 

Pa. punctigeniculata (Floch & 

Abonnenc) 
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - 1 0.00 

Ps. sp. (Série Guyanensis) 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2  - 2 0.00 

Ps. amazonensis (Root) 11 1 3(2) - - 1 - - 2(1) - 1 - - - 1 - - - 18(3) 2 9.0 20 0.09 

Ps. bispinosus (Fairchild & 

Hertig)  
- - 1 - - - - - 1 - 1 - - - - - - - 3 - - 3 0.01 

Ps. carrerai carrerai (Barreto) 1140(31) 164 71(2) 49 59(2) 11 1(1)  77(2) 21 7 7 16 1 29 5 11 1 1411(38) 259 5.4 1670 7.87 
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Tabela 1 - Flebotomíneos coletados com armadilhas de luminosas do tipo CDC segundo sexo, índices de Shannon (H), Pielou (J), razão sexual e frequência, 

município de Xapuri, Acre, Brasil, agosto de 2013 a julho de 2015. Continuação 

Local Seringal Cachoeira Seringal Floresta     

Ecótopo Samaúma Arvorismo 
Mata da 

Pousada 

Intra 

domicílio 
Mata da Casa Poleiro 

Intra 

domicílio 
Galinheiro Mata da Casa Subtotal    

Espécies                    Sexo F 

(d) 
M 

F 

(d) 
M 

F 

(d) 
M 

F 

(d) 
M 

F 

(d) 
M 

F 

(d) 
M 

F 

(d) 
M 

F 

(d) 
M 

F 

(d) 
M 

F 

(d) 
M 

Razão 

F/M 
Total % 

Psychodopygiina                        

Ps. chagasi  (Costa Lima) 2 3 - - - 2 - - 2 2 - - - - - - - - 4 7 0.5 11 0.05 

Ps. claustrei (Abonnenc et 

al.)* 
14 3 2 - 1 - - - 13(3) 3 - - 1  3 - - - 34(3) 6 5.6 40 0.18 

Ps. davisi (Root) 611(6) 261 73(7) 47 17 16 2 1 88(2) 25 16(1) 8 110 17 203 75 75 36 1195(16) 486 2.4 1681 7.93 

Ps. francoisleponti Zapata 

et al.* 
27(1) 1 3 - 1 1 - - 9(3)  6 - - - 1(1) - - - 47(5) 2 23.5 49 0.23 

Ps. hirsutus (Mangabeira) 202(4) 127 30(2) 16 4 1 2 - 28(3) 9 13 4 13 2 16 5 - 1 308(9) 165 1.8 473 2.23 

Ps. lainsoni Fraiha & 

Ward 
96(4) 22 23(5) 18 4 - 15(2) 2 70(1) 15 2 - 4 - 4 3 3 - 221(12) 60 3.6 281 1.32 

Ps. llanosmartinsi Fraiha 

& Ward 
221 (7) 48 103(6) 16 39 6 7(2) - 152 (4) 6 71 5 63 3 32 8 1 1 689(19) 93 7.4 782 3.68 

Ps. paraensis (Costa Lima) -  4(4) - - - 1(1) - 4(2) - 3 - - - - - - - 12(7) - - 12 0.05 

Ps. yucumensis (Le Pont et 

al.) 
- - - - - - - - - - - - 1 3 5 2 3 1 9 6 1.5 15 0.07 

Th. spp. (= Th. 
auraensis/ruifreitasi) 
(Mangabeira)/Oliveira et al. 

784(82) 825 156(37) 112 
358(4

1) 
161 9(6) 3 635(57) 453 146(34) 79 666 707 630 1605 228 284 3617(257) 4229 0.8 7846 36.9 

Th. octavioi (Vargas) 118(13) 248 24(6) 168 54(7) 183 2(1) 13 96(9) 404 22(6) 103 100 13 95  35 4 541(42) 1136 0.5 1677 7.90 

Th. omagua  (Martins et 

al.)* 
- 3 - - - 1 - - - 3 - - - 1 - - - - - 8 - 8 0.03 

Th. ubiquitalis 
(Mangabeira) 

7(1) 28 30 33 2 4 - 1 8(2) 22 6(1) 18 - 1 - 1 - - 53(4) 108 0.5 161 0.75 

Vi. furcata (Mangabeira) 2  2      6          10 - - 10 0.04 

Subtotal 7396 2075 1829 543 597 404 56 23 1548 1007 330 231 978 754 1096 1735 365 330 14195 7102 2.0 21197 100 

Total 9471 2372 1001 79 2537 561 1732 2831 695 21197    

Total F(d) (228) (161) (57) (19) (109) (43) - (1) - (618)    

Riqueza 45 42 29 15 41 23 18 27 18     

H 1.80 1.88 1.59 2.17 2.05 1.86 0.84 0.91 0.93 1.85    

J 0.47 0.50 0.47 0.80 0.55 0.59 0.29 0.27 0.32 0.45    

Bi. – Bichromomyia; Br.- Brumptomyia; Ev.- Evandromyia; Lu.- Lutzomyia; Mg.- Migonemyia; Mi.- Micropygomyia; Ny.- Nyssomyia; Pa.- Psathyromyia; Pi. – Pintomyia; Pr.- Pressatia; Ps.- 

Psychodopygus; Sc. – Sciopemyia; Th.- Trichophoromyia; Vi – Viannamyia. *: Novos registros para o Acre. M - Macho. F - Fêmea. (d): fêmea dissecada.
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Tabela 2 - Flebotomíneos coletados em troncos e raízes tabulares de árvores com aspirador 

manual, município de Xapuri, Estado do Acre, Brasil, janeiro a maio de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N  

Subtribo/Espécies 

Sexo 
F M 

Razão 

F/M 
Total % 

Brumptomyiina      

Br. pentacantha 5 5 1.0 10 1,88 

Sergentomyiina      

Mi. micropyga 1 10 0.1 11 2,07 

Mi. trinidadensis 3 3 1.0 6 1,12 

Mi. vilelai - 1 - 1 0,18 

Lutzomyiina      

Ev.  sp. série saulensis 1 13 0.07 14 2,64 

Pi. nevesi 88 107 0.8 195 36,72 

Pi. serrana 6 15 0.4 21 3,95 

Psychodopygina      

Bi. flaviscutellata - 1 - 1 0,18 

Ny. whitmani 1 - - 1 0,18 

Pa. abonnenci 14 17 0.8 31 5,83 

Pa. bigeniculata 16 89 0.2 105 19,77 

Pa. campbelli 3 - - 3 0,56 

Pa. dendrophyla 22 68 0.3 90 16,95 

Pa. elizabethdorvalae - 1 - 1 0,18 

Pa. pradobarrientosi 1 - - 1 0,18 

Ps. davisi 1 - - 1 0,18 

Vi. furcata 23 15 1.5 38 7,15 

Vi. tuberculata 1 - - 1 0,18 

Total 186 345 0.5 531 100 

% 35,03 64,97   100 
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Tabela 3 - Índice de Abundância das Espécies Padronizado (IAEP) para os flebotomíneos 

coletados com armadilhas luminosas do tipo CDC, em áreas florestais, rurais e urbanas do 

município de Xapuri, Estado do Acre, Brasil, agosto de 2013 a julho de 2015.  

 Ambientes  

Espécies Seringal Cachoeira Seringal Floresta Área Urbana Total 

 N IAEP Rank N IAEP Rank N IAEP Rank N IAEP Rank 

Bi. flaviscutellata 8 0,142 36º - - - 3 0,271 3º 11 0,151 29º 

Brumptomyia sp. 5 0,113 39º 2 0,163 17º - - - 7 0,155 27º 
Br. avellari 2 0,123 38º 2 0,200 15º - - - 4 0,127 32º 

Br. brumpti - - - 1 0,148 18º - - - 1 0,005 51º 

Br. pentacantha 40 0,434 17º 3 0,229 14º - - - 43 0,325 15º 

Ev. bacula 3 0,071 41º - - - - - - 3 0,003 52º 
Ev. begonae 8 0,190 30º - - - - - - 8 0,095 37º 

Ev. infraspinosa 8 0,113 39º - - - - - - 8 0,056 47º 

Ev. saulensis serie 78 0,482 15º 5 0,296 13º 6 0,334 2º 89 0,441 12º 

Ev. andersoni - - - 1 0,015 22º - - - 1 0,040 48º 
Ev. taracapaensis 7 0,166 32º 1 0,015 22º - - - 8 0,124 34º 

Ev. termitophila 9 0,166 32º - - - - - - 9 0,083 39º 

Ev. walkeri - - - 1 0,148 18º - - - 1 0,058 46º 

Lu. evangelistai 1 0,029 45º - - - - - - 1 0,015 50º 
Lu. sherlocki 26 0,347 22º 3 0,133 20º - - - 29 0,230 22º 

Mg. migonei 3 0,059 42º 1 0,015 22º - - - 4 0,070 43º 

Ny. antunesi 43 0,652 11º 10 0,677 8º 1 0,048 5º 54 0,599 9º 

Ny. richardwardi 1 0,073 40º 2 0,163 17º - - - 2 0,135 30º 
Ny. shawi 5620 0,940 3º 2 0,140 19º - - - 5622 0,566 10º 

Ny. whitmani 232 0,795 10º 4 0,377 12º 1 0,048 5º 237 0,635 6º 

Ny. yulli yulli 26 0,537 13º - - - - - - 26 0,269 18º 

Pa. (Forattiniella) sp. 1 0,000 46º - - - - - - 1 0,000 53º 
Pa.(Xiphopsathyromyia) 

sp. 
2 0,031 44º - - - - - - 2 0,015 50º 

Pa. abonnenci 5 0,123 38º - - - - - - 5 0,061 45º 

Pa. aclydifera 1 0,000 46º - - - - - - 1 0,000 53º 
Pa. aragaoi 39 0,418 19º 1 0,015 22º - - - 40 0,250 19º 

Pa. bigeniculata 6 0,150 34º - - - - - - 6 0,075 41º 

Pa. campbelli 2 0,033 43º - - - - - - 2 0,016 49º 

Pa. coutinhoi 1 0,029 45º - - - - - - 1 0,015 50º 

Pa. dendrophyla 15 0,250 26º - - - - - - 15 0,125 33º 

Pa. elizabethdorvalae 3 0,146 35º - - - - - - 3 0,073 42º 
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Tabela 3 - Índice de Abundância das Espécies Padronizado (IAEP) para os flebotomíneos coletados 

com armadilhas luminosas do tipo CDC, em áreas florestais, rurais e urbanas do município de 

Xapuri, Estado do Acre, Brasil, agosto de 2013 a julho de 2015. Continuação 

 Ambientes  

Espécies Seringal Cachoeira Seringal Floresta Área Urbana Total 

 N IAEP Rank N IAEP Rank N IAEP Rank N IAEP Rank 

Pa. pifanoi 6 0,206 27º - - - - - - 6 0,103 35º 

Pa. pradobarrientosi 10 0,321 23º - - - - - - 10 0,160 26º 

Pa. punctigeniculata - - - 1 0,148 18º - - - 1 0,058 43º 

Pi. nevesi 46 0,289 24º 1 0,148 18º - - - 47 0,203 25º 

Pi. serrana 4 0,200 28º 5 0,185 16º - - - 9 0,247 20º 

Pressatia sp. 43 0,448 16º 54 0,437 11º - - - 97 0,386 13º 

Pr. choti 48 0,260 25º 28 0,607 10º - - - 76 0,327 14º 

Pr. triacantha 6 0,188 31º - - - - - - 6 0,094 38º 

Ps. Série Guyanensis 2 0,029 45º - - - - - - 2 0,015 50º 

Ps. amazonensis 18 0,402 20º 1 0,015 22º - - - 19 0,242 21º 

Ps. bispinous 3 0,150 34º - - - - - - 3 0,075 41º 

Ps. carrerai 1604 0,873 6º 63 0,822 4º 2 0,167 4º 1669 0,739 4º 

Ps. chagasi 11 0,260 25º - - - - - - 11 0,130 31º 

Ps. claustrei 36 0,359 21º 4 0,607 10º - - - 40 0,291 17º 

Ps. davisi 1165 0,900 5º 516 0,955 2º 3 0,271 3º 1684 0,775 2º 

Ps. francoisleponti 48 0,545 12º 1 0,015 22º - - - 49 0,313 16º 

Ps. hirsutus 436 0,821 7º 37 0,652 9º - - - 473 0,614 8º 

Ps. lainsoni 267 0,817 8º 14 0,718 7º - - - 281 0,621 7º 

Ps. llanosmartinsi 674 0,911 4º 108 0,800 5º 1 0,048 5º 783 0,766 3º 

Ps. paraensis 12 0,424 18º - - - - - - 12 0,212 24º 

Ps. yucumensis - - - 15 0,748 6º - - - 15 0,216 23º 

Sc. servulolimai 6 0,125 37º - - - - - - 6 0,063 44º 

Sc. sordellii 4 0,160 33º - - - - - - 4 0,080 40º 

Th. spp. (= Th. 

auraensis/Th.ruifreitasi) 
3721 0,988 1º 4120 1 1º 3 0,500 1º 9629 0,903 1º 

Th. octavioi 1435 0,952 2º 247 0,911 3º    1677 0,714 5º 

Th. omagua 7 0,194 29º 1 0,126 21º - - - 8 0,152 28º 

Th. ubiquitalis 159 0,797 9º 2 0,148 18º - - - 161 0,495 11º 

Ty. dasypodogeton 58 0,484 14º - - - - - - 58 0,242 21º 

Vi. furcata 10 0,194 29º - - - - - - 10 0,097 36º 
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Tabela 4 - Infecção por Leishmania spp. em “pools” de fêmeas de flebotomíneos coletados com 

armadilhas tipo CDC e de Shannon modificada, município de Xapuri, Estado do Acre, Brasil, agosto 

de 2013 a julho de 2015.  

 

Espécies 

Nº de 

espécimes 

examinados 

Nº médio de 

insetos no 

pool (DP) 

Nº de 

pools 

Pools 

positivos 
Armadilha  

Taxa de 

infecção 

Resultado do 

sequenciamento 

Brumptomyia sp 2 1 (1.0) 2 1 CDC 50% L. (Leishmania) sp. 

Lu. sherlocki 10 1 (1.1) 8 2 
CDC 

Shannon 
20% L. (Viannia) sp. 

Ny. antunesi 8 1 (1.0) 7 1 CDC 12.5% L. (Viannia) sp. 

Ny. shawi 570 8 (2.8) 71 5 
CDC 

Shannon 
0.8% L. (Leishmania) sp 

Ps. carrerai carrerai 134 3 (1.9) 37 3 Shannon 2.2% L. (Viannia) sp. 

Ps. davisi 39 1 (1.2) 24 2 
CDC 

Shannon 
5.1% L. (Viannia) sp. 

Ps. hirsutus hirsutus 24 1 (1.2) 16 1 Shannon 4.1% L. (Viannia) sp. 

Ps. lainsoni 26 2 (1.5) 11 1 Shannon 3.8% 
Infecção mista 

L. (Leishmania/Viannia) sp. 

Ps. llanosmartinsi 26 1 (1.2) 16 1 Shannon 4.0% L. (Leishmania) sp 

Pa. aragaoi 5 1 (1.0) 5 1 CDC 20% L. (Viannia) sp. 

Th. ubiquitalis 2 1 (1.0) 2 2 CDC 100% L. (Viannia) sp. 

Trichophoromyia spp. 282 4 (2.0) 65 5 
CDC 

Shannon 
1.7% L. (Viannia) sp. 

Total 1152 4 (2.0) 281 25 
CDC 

Shannon 
2.1%  
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4.6 MANUSCRITO 6 

A new species of sand fly, Psathyromyia elizabethdorvalae sp. n. (Diptera: Psychodidae: 

Phlebotominae), from Brazil 

A. F. Brilhante
1
, P. B. Sábio

1 
and E. A. B. Galati

1 

1 
Departamento de Epidemiologia, Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo. 

Avenida Doutor Arnaldo 715, 01246–904, São Paulo, SP, Brazil.  

(Manuscrito publicado no Journal of Medical Entomology) 

doi: 10.1093/jme/tjw150 

Abstract 

A new species of phlebotomine sand fly, Psathyromyia elizabethdorvalae sp. n. Brilhante, 

Sábio & Galati from Xapuri, Acre state, Brazil is described, with illustrations of male and 

female adults. 

Keywords: Phlebotominae – sand fly – Psathyromyia – Amazon region – Brazil 

Phlebotomine sand flies are dipterans widely distributed around the world about 1,000 of 

whose species have been described, 530 of them being found in the Americas (Galati 2003, 

2015). Approximately 20 species of which are considered vectors of Leishmania (Brazil et al. 

2015). The highest diversity of sand fly species in the South American continent is found in 

the Amazon region (Aguiar and Medeiros 2003). 

The genus Psathyromyia Barretto, 1962 (Psychodidae: Phlebotominae: Phlebotomini: 

Psychodopygina) (Lutzomyia subgenus Psathyromyia of Young and Duncan 1994) consists of 

45 species, subdivided into three subgenera, Forattiniella Vargas, 1978 with 18 species, 

Xiphopsathyromyia Ibánez–Bernal & Marina, 2015 with four species and Psathyromyia sensu 

stricto with 23 species (Galati 2003, 2015, Sábio et al. 2016). Knowledge of the behavior of 

Psathyromyia species is still incipient; most have sylvatic habits, but some species have been 

collected in, anthropic environments, including urban areas (Oliveira et al. 2003, Brilhante et 
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al. 2015). Some species of this genus have been implicated in the transmission of arboviruses 

and trypanosomes such as Endotrypanum and Leishmania (Comer et al. 1990, Rowton et al. 

1991, Franco and Grimaldi Jr. 1999). 

During a survey on phlebotomines carried out in Xapuri municipality (Acre state, Brazil) 

close to the Brazil–Bolivia Amazonian border, a new species of the subgenus Forattiniella, 

morphologically very similar to Pa. lutziana (Costa Lima, 1932) and Pa. campograndensis 

(Oliveira, Andrade–Filho, Falcão & Brazil, 2001), was collected. Its description on the basis 

of female and male specimens is here presented. 

 

Materials and Methods 

The description of the new species was based on the morphological analysis of three males 

and two females collected in Xapuri municipality, Acre State, Brazil. Additionally, 30 males 

and 22 females mounted on slides and identified as Pa. lutziana or Pa. campograndensis as 

well as the types of Pa. campograndensis were examined. These specimens are deposited in 

the following collections: Coleção de Referência da Faculdade de Saúde Pública (FSP–USP), 

Coleção Entomológica do Laboratório de Entomologia em Saúde Pública (FSP/LESP–

Phlebotominae), both at the Universidade de São Paulo, and the Coleção de Flebotomíneos do 

Centro de Pesquisas René Rachou (FIOCRUZ– COLFLEB). 

The terminology of the characters follows Galati (2003), except for some characters of the 

male terminalia, antennae and palpi for which those of Ilango (2004) and Cumming and 

Wood (2009) have been adopted. However, in these cases, that of Galati (2003) is given in 

parentheses. The morphological analysis of the characters and the classification of the 

thoracic pigmentation was based on Sábio et al. (2016). Abbreviations of generic names 

follow Marcondes (2007). 
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The drawings were made with the aid of an Olympus camera lucida. Measurements (μm) 

were taken with a Zeiss ocular micrometer calibrated using a standard Zeiss scale. Conversion 

of the micrometer readings was made using an objective lens (5X) = 196 µm, (10X) = 100 µm 

and (40X) = 26 µm. The measurements of the female paratype are given in parentheses. The 

minimum and maximum values of the male paratypes are presented for each character and, in 

parentheses, the average and standard deviation, followed by the number of insects measured.  

 

 

Results 

Psathyromyia (Forattiniella) elizabethdorvalae sp. n. Brilhante, Sábio & Galati 

(Figs. 1–3) 

 

Diagnosis. Both sexes: thoracic coloration: mesonotum and metanotum brown and pleura 

off–white. Male: terminalia: epandrial lobes (lateral lobes)  ca. 1.2 times longer than 

gonocoxite; parameres simple with dorsal margin presenting slight curvature preceding apex; 

gonostyle with four well developed spines; parameral sheath (aedeagus) conical and 2.0 times 

longer than its basal width. Female: cibarium with two pairs of posterior teeth and globous 

spermathecae with short common duct. 

 

Description of the Female HOLOTYPE and PARATYPE. Head (Fig. 1A) 360 (340) long, 

360 (340) wide; clypeus 94 (92) long, 44 (42) wide; eyes 252 (221) long, 143 (143) wide; 

interocular distance 88 (83). Labrum–epipharynx (LE) (Fig. 1B): 190 (170) and with 24–26 

teeth in apical region.  Apical region of hypopharynx with developed teeth (Fig. 1C). Lacinia 

of maxilla with five external teeth and 13 – 15 internal teeth (Fig. 1D). Cibarium with four 

well–developed posterior teeth, anterior teeth not forming a central set surrounding the 
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sclerotized area; sclerotized area triangular; sclerotized arch complete (Fig. 1E). Antennae 

(Figs. 1F–H): one flagellum with only FI – FII and other with only FI – FVII; paratype had 

lost the two flagella; flagellomere length: FI 255, FII 150, FIII 140. Ascoids with relatively 

long posterior spur, however not reaching base of their article, and anterior spur long and 

reaches apex of their article; in FI, the external ascoid implanted more basally than the 

internal one; antennal formula FI – FVII 2, FVIII – FXIV lost; FI – FIII with apical papilla 

(Figs. 1F–H); FIV – FVII without papilla and FVIII – FXIV lost; absence of simple setae on 

FI – FVII, FVIII – FXIV lost. Palpi (Figs. 1I–L): palpal segment length: PI 33 (29), PII 96 

(81), PIII 111 (107), PIV 65 (52), PV 156 lost; palpal formula: 1–4–2–3–5; PII with 4 – 6 

Newstead’s sensilla on its apex (Fig. 1I); PIII with Newstead’s sensilla distributed throughout 

segment (Fig. 1J). Labial suture forming a fork (Fig. 1A). 

Cervix. Ventro–cervical sensilla absent. Cervical sclerites with two spiniform sensilla. 

Thorax: 610 (570) long, mesonotum 560 (510) long. Mesonotum and metanotum brown and 

pleura off–white. One or two proepimeral setae; 10 upper anepisternal setae. Setae absent on 

the anterior region of the katepisternum. Wing (Fig. 1M): 2,059 (2,059) long, 673 (673) wide; 

veins: R5 1,277 (1,208); alfa 683 (653); beta 198 (218); gamma 277 (198); delta 277 (257); pi 

69 (69). Legs: only posterior leg of holotype present: coxa 327, femur 921, tibia 1,703, 

tarsomere I (TI) 970; sum of the tarsomeres TII+TIII+TIV+TV 792; all legs of paratypes lost.  

Abdomen: 1,247 (1,267) long. Spermathecae globous (Fig. 1N and 3B): 21 (16) long and 21 

(18) wide; common spermathecal duct 27 (30) long and 27 (26) wide; individual spermathecal 

duct 45 (46) long and 10 (10) wide; the spermathecal individual ducts with the walls 

sclerotized almost throughout their length and common duct membranous with smooth walls. 

 

Description of the Male PARATYPES. Head (Fig. 2A) 330 – 370 (353; 18.8; n=3) long, 

350 – 370 (360; 19; n=3) wide; clypeus 91 – 96 (94; 9.67; n=3) long, 52 – 62 (57; 7.5; n=3) 
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wide; eyes 233 – 255 (243; 15.6; n=3) long; interocular distance 77 – 81 (78; 8.8; n=3). 

Cibarium without teeth. LE 140 – 160 (153; 12.4; n=3). Antennae (Figs. 2B–D): 

flagellomeres (F) length: FI 260 – 280 (266; 16.3; n=3), FII 145 and 150 (n=2), FIII 150 

(n=2); FXIII lost. One paratype with the two flagella having only FI; second paratype  one 

flagellum with FI – FV and the other FI; third paratype with one detached flagellum (FI and 

FVI) and the other missing; ascoids with relatively long posterior spur, not reaching base of 

their article, and apex of anterior spur reaching apex of their article; in FI the ascoids are 

implanted at different levels, external more basal than internal (Fig. 2B); FI – FIII with apical 

papilla (Figs. 2B–D); FIV – FVI without papillae and FVII – FXIV lost; antennal formula FI 

– FVI 2 and FVII – FXIV lost; absence of simple setae on FI – FVI and FVII – FXIV lost. 

Palpi (Figs. 2E–H): palpal segment (P) length: PI 29 – 35 (32; 5.6; n=3), PII 81 – 91 (84; 9.2; 

n=3), PIII 100 – 101 (101; 10.0; n=3), PIV 60 (60; 7.7; n=3), PV 151 and 153 (n=2). Palpal 

formula: 1–4–2–3–5; PII with 4–6 Newstead’s sensilla on apex (Fig. 2E); PIII with 

Newstead’s sensilla distributed throughout segment (Fig. 2F). Labial suture forming a fork 

(Fig. 2A). 

Cervix. Ventro–cervical sensilla absent. Cervical sclerites bearing two spiniform sensilla. 

Thorax: 540 – 580 (556; 23.6; n=3) long, mesonotum 480 – 520 (495; 22.2; n=3) long. 

Mesonotum and metanotum brown and pleura off–white. One or two proepimeral setae; 10–

12 upper anepisternal setae. Setae on anterior margin of katepisternum absent. Wing (Fig. 2I): 

2,019 – 2,059 (2,039; 45.1; n=3) long, 574 – 644 (617; 24.8; n=3) wide; veins: R5 1,188 – 

1,247 (1,214; 34.8; n=3); alfa 633 – 653 (643; 25.3; n=3); beta 198 – 237 (211; 14.5; n=3); 

gamma 158 – 198 (178; 13.3; n=3); delta 237 – 257 (247; 15.7; n=3); pi 79 – 99 (74; 8.6; 

n=3). Legs: anterior; median; posterior: coxa: 337 – 356 (347; 18.6; n=3); 356 – 376 (366; 

19.1; n=3); 356 (356; 18.8; n=3); femur: 772 (n=1); 743 (n=1); 871 (n=1); tibia: 1,406 (n=1); 
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1,386 (n=1); 1,624 (n=1); tarsomere I: 871 (n=1); 871 (n=1); 970 (n=1). Sum of tarsomeres 

II+III+IV+V: 752 (n=1); 752 (n=1); 812 (n=1). 

Abdomen: 1,386 – 1,822 (1,545; 39.3; n=3) long; absence of tergal papillae on all tergites. 

Terminalia (Fig. 3A): gonocoxite 360 – 370 (363; 19.0; n=3) long, 60 (60; 7.7; n=3) wide 

without persistent setae; gonostyle 200 – 220 (213; 14.6; n=3) long, without pre–apical seta 

and with four well–developed spines, one apical, two external (upper external spine and lower 

external spine) and one internal; upper external spine implanted equidistant between the 

apical spine and lower external spine; lower external spine more apical than internal one; 

paramere simple with rectangular base, tapering gradually towards apex; its dorsal margin 

covered with spiniform setae on apex, pointing towards base of terminalia; and the ventral 

margin with spiniform setae on median area, dorsal margin measuring 244 and 260 (252; 

11.3; n=2) and ventral margin 307 and 311 (309; 2.8; n=2) long; parameral sheath (aedeagus) 

conical, with length 2.0 times its basal width; epandrial lobes (lateral lobes) 445 (n=2) long, 

23 (n=2) wide and with rounded apex; sperm pump (ejaculatory pump) 181 and 182 (181.5; 

0.7; n=2) long; ejaculatory apodeme (piston) 146 and 148 (147; 1.4; n=2) long; aedeagal ducts 

(ejaculatory ducts) with bevel shaped apex, 330 and 340 (335; 7.1; n=2) long or 1.82 and 1.87 

(1.85; 0.04; n=2) times longer than the sperm pump (ejaculatory apodeme + sperm sac) (Figs. 

3a’). 

 

Type–Material. HOLOTYPE (female) and four PARATYPES (one female and three males), 

Xapuri municipality, state of Acre, Brazil (10°50'19.4"S 68°22'38.6"W). Holotype 

(30/VII/2015), two male paratypes (13/XII/2013 and 24/I/2014) and the female paratype 

(8/III/2016) collected with CDC light trap, and one male paratype (12/I/2016) collected by 

aspiration on tree trunk. All the specimens were collected by AF Brilhante. The holotype and 

two male paratypes will be deposited in the Coleção de Referência da Faculdade de Saúde 
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Pública, Universidade de São Paulo (FSP–USP), one male and one female paratype in the 

Coleção de Flebotomíneos do Centro de Pesquisas René Rachou (FIOCRUZ– COLFLEB). 

The sex association was proposed based on the proximity of the genital characters to those of 

the closely related species, Pa. lutziana and Pa. campograndensis, together with the similarity 

of the extra–genital characters and coloration pattern. 

 

Etymology. The species’ name pays tribute to Maria Elizabeth Cavalheiros Dorval, a teacher 

of the Federal University of Mato Grosso do Sul, for her important contribution and 

dedication to the study of phlebotomine sand flies, leishmaniasis and other neglected diseases. 

 

Other specimens examined. Psathyromyia lutziana – BRAZIL, Minas Gerais state: 

Divinópolis municipality (Parque do Gafanhoto), 6 males and 10 females (FIOCRUZ– 

COLFLEB); Lassance municipality, 2 males (FSP–USP) and João Pinheiro municipality, 2 

males (FSP–USP); São Paulo state: Guaíra municipality (Fazenda Barcelona), 3 males and 3 

females. Psathyromyia campograndensis: BRAZIL, Mato Grosso do Sul state: Bonito 

municipality, 3 males and 3 females (FSP/LESP –Phlebotominae) and Campo Grande 

municipality, 14 males and 6 females (type–series, FIOCRUZ– COLFLEB). 

 

Taxonomic Discussion 

The genus Psathyromyia is, on the basis of Galati’s classification (2003), morphologically 

characterized by the presence of ascoids with a long or short posterior spur, but in this case 

their implantation on the flagellomere is pedunculated, and the first TI equivalent to or longer 

than the sum of the other tarsomeres (TII+TIII+TIV+TV). Forattiniella, one of its subgenera, 

is characterized in both sexes by the absence of simple setae on FI–FIII and the presence of 

Newstead’s sensilla on the second papal segment; the males present parameral sheath 
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(aedeagus) as long as twice or more its basal width and females with two or more pairs of 

posterior teeth in the cibarium, and globous or tubular spermathecae.  

Both sexes of Pa. elizabethdorvalae sp. n. (Figs. 3A–B) are closely related to Pa. lutziana 

(Fig. 3C–D) and Pa. campograndensis (Figs. 3E–F) of the Forattiniella subgenus. The males 

of these three species being distinguished from the others of this subgenus by the shapes of 

the parameral sheath and paramere and also by the length of the aedeagal ducts; the females 

by the number of posterior teeth and arrangement of the anterior teeth in the cibarium together 

with the shape of the spermathecae. 

The females of Pa. elizabethdorvalae sp. n., Pa. lutziana and Pa. campograndensis may be 

distinguished from each other by the spermathecal morphology and morphometry. The body 

of the spermathecae of the new species is 1.9 times wider than the individual ducts, while this 

ratio is 2.5:1.0 in Pa. lutziana and 4.3:1.0 in Pa. campograndensis (Figs. 3B, D and F). The 

new species may also be distinguished from Pa. lutziana by the walls of the individual ducts 

which are sclerotized almost throughout their length (Fig. 3B), while in Pa. lutziana they 

present a more intense sclerotization and are restricted to the ducts’ apical third (Fig. 3D). The 

terminalia of the males of these three species are morphologically very similar, however they 

are distinguished by the ratio between the lengths of the aedeagal ducts /sperm pump: Pa 

elizabethdorvalae sp. n. presents the aedeagal ducts 1.9 times longer than the sperm pump, 

while in Pa. lutziana this ratio is 2.3:1.0 and in Pa. campograndensis 1.5:1.0. They may also 

be distinguished by the width of the apex of the aedeagal ducts that in Pa. campograndensis is 

7.8 – 9.1; n=7 (Fig. 3e’–e”); in Pa. lutziana is 3.6 – 4.7; n=10 (Fig. 3c’–c”) and in Pa. 

elizabethdorvalae 2.6; n=2 (Fig. 3a’–a”).  

Psathyromyia elizabethdorvalae sp. n. was found in forest and peridomiciliary areas of 

Xapuri municipality, Acre state, in Brazilian/Bolivian Amazonia. The survey of phlebotomine 

sand flies was carried out between April 2013 and March 2016, and in this period no Pa. 
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lutziana was collected. Psathyromyia lutziana with its type–locality in Lassance, Minas 

Gerais state, Brazil is widely distributed in the South American continent (Andrade–Filho et 

al. 2002, Galati 2015), including Acre state (Azevedo et al. 2008). Psathyromyia 

campograndensis, with type locality in Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brazil has been 

recorded in the northern and western regions of Brazil and in French Guyana (Oliveira et al. 

2001, Galati 2015). 

With the specimen described in the present study, the genus Psathyromyia now consists of 46 

described species, 19 of them belonging to the subgenus Forattiniella. 
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Figure 1. Female holotype of Psathyromyia elizabethdorvalae sp. n. A) Head, frontal view. B) 

Labrum–epipharynx. C) Hypopharynx. D) Apical region of the lacinia of the maxilla. E) 

Cibarium. F) Flagellomere I. G) Flagellomere II. H) Flagellomere III. I) Palp I and II. J) Palp 

III. K) Palp IV. L) Palp V. (Bar: 100µm). M) Wing (Bar: 200µm). N) Spermathecae of 

paratype (Bar: 100µm). 
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Figure 2. Male of the Psathyromyia elizabethdorvalae sp. n. A) Head frontal view. B) 

Flagellomere I. C) Flagellomere II. D) Flagellomere III. E) Palp I and II. F) Palp III. G) Palp 

IV. H) Palp V (Bar: 100µm). I) Wing (Bar: 200µm). 
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Figure 3. Terminalia: A) Male paratype of Pa. elizabethdorvalae sp. n. (a’: aedeagal ducts; 

a’’: apex of aedeagal ducts). B) Female holotype of Pa. elizabethdorvalae sp. n. C) Male of 

Pa. lutziana (c’: aedeagal ducts; c’’: apex of aedeagal ducts) (Lassance, Minas Gerais, Brazil). 

D) Female of Pa. lutziana (Guaíra, São Paulo, Brazil). E) Male paratype of Pa. 

campograndensis (e’: aedeagal ducts; e’’: apex of aedeagal ducts). F) Female of Pa. 

campograndensis (Bonito, Mato Grosso do Sul, Brazil) (Bar: 100µm). 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

5.1 Quanto ao inquérito humano 

 Os resultados neste trabalho demonstram que Xapuri é um importante município na 

contribuição no aumento dos índices de incidência e prevalência no Estado do Acre, 

atingindo principalmente crianças, adolescentes e jovens adultos de ambos os sexos, o 

que sugere que os perfis de transmissão silvestre, o peri e intradomiciliar são bem 

estabelecidos na região; 

 A forma clínica cutânea é a mais prevalente, no entanto, observam-se alguns casos de 

mucocutânea e de recidiva. Apesar dos esforços dos serviços de saúde local, a 

população tem dificuldades no acesso ao tratamento devido residirem em áreas 

distantes na área urbana do município; 

 Detectou-se a presença de Leishmania spp. circulante em humanos da região, na 

maioria em crianças e adolescentes residentes em áreas rurais e florestais. 

5.2 Quanto ao inquérito canino 

 Verificou-se que os cães da região tem estreita ligação com as áreas florestais e em 

atividades de caça, onde co-existem vetores e reservatórios de Leishmania spp.;  

 Detectou-se alta taxa de infecção em cães domésticos com a presença de Leishmania 

spp. circulantes nesses animais; 

 Alerta-se ao fato da convivência de cães doentes e a ocorrência de casos humanos, nos 

quais esses animais podem manter a circulação do parasito no ambiente peridomicilar. 

5.3 Quanto ao inquérito dos flebotomíneos 

 A fauna flebotomínea do município de Xapuri compõe-se de 67 espécies, com 

predomínio de espécimes dos gêneros Psychodopygus, Nyssomyia e Trichophomyia e 

espécies vetoras, coletadas no ambiente silvestre como no peri e intradomiciliar;  

 A maior diversidade de espécies se deu em áreas de florestas primárias do Seringal 

Cachoeira, local de práticas de atividades de extrativismo vegetal e ecoturismo; 

 Várias espécies da fauna flebotomínea foram coletadas com  armadilhas de Shannon 

que tendem a atrair aquelas antropofílicas, sendo Ny. whitmani e Ps. davisi 

estatisticamente significante mais atraídas pela armadilha de Shannon branca do que 

na preta;  
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 No Estado do Acre, o período chuvoso é mais prolongado que o seco. Observou-se 

alta densidade populacional de espécies do gênero Psychodopygus nos meses 

chuvosos e de Ny. shawi nos meses secos. Trichophoromyia spp. (= Th. auraensis / 

Th. ruifreitasi) foram coletadas em grande densidade em ambos os períodos. Apesar 

do intervalo de estudo ter sido  de dois anos consecutivos, uma grande enchente no 

Estado ocorreu em fevereiro de 2015,  impossibilitando as coletas. Foi  portanto,  um 

ano atípico e são necessários estudos com um período mais prolongado para se 

estabelecer melhor o período de maior risco de infecção à população humana;  

 Verificou alta frequência da espécie Trichophoromyia spp. (= Th. auraensis / Th. 

ruifreitasi) no ambiente peri e intradomiciliar, sugerindo que esta espécie seja vetora 

na transmissão de Leishmania spp. nesse ambiente;  

 Na localidade, uma nova espécie de flebotomíneo foi descrita, Psathyromyia 

elizabethdorvalae Brilhante, Sábio & Galati, e a fêmea de Pa. pifanoi (Ortiz).  Dentre 

as espécies coletadas há a necessidade de mais estudos taxonômicos quanto às 

espécies do gênero Trichophoromyia e Evandromyia série saulensis, demonstrando 

que em Xapuri ainda poderão ser descritas novas espécies de flebotomíneos; 

 Verificou-se mudanças na diversidade de espécies de acordo com a modalidade de 

coleta. Portanto, outras metodologias de coleta de flebotomíneos são necessárias para 

se estabelecer a diversidade de espécies de flebotomíneos em Xapuri;  

 Detectou-se a circulação de Leishmania spp., principalmente do subgênero Viannia, 

nas espécies Brumptomyia sp., Ny. antunesi, Ny. shawi, Lu. sherlocki, Ps. carrerai 

carrerai, Ps. davisi, Ps. hirsutus hirsutus, Ps. lainsoni, Ps. llanosmartinsi, Pa. 

aragaoi, Th. ubiquitalis e Trichophoromyia sp., o que demonstra que várias espécies 

podem estar atuando na transmissão, algumas delas apenas entre reservatórios como é 

o caso de Brumptomyia sp. e Pa. aragaoi, não antropofílicas, mas a maioria com 

informações prévias de sua antropofilia. Portanto, nos achados  de infecção  natural 

por Leishmania spp. aqui apresentados têm-se indicativos de ciclos de transmissão 

enzoóticos e domiciliar de Leishmania. 

 Pelo fato de ocorrer diversas espécies de vetores e de Leishmania na região, a 

população está sob risco de adquirir diferentes tipos  desses parasitos, que a depender 

da resposta imune ou da virulência da cepa, pode resultar em estabelecimento da 

doença ou não. 
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5.4 Recomendações 

 Este projeto contribuiu para o melhor conhecimento da dinâmica de transmissão de 

leishmaniose tegumentar americana em Xapuri. Estas informações podem nortear as 

medidas de controle, planejamento das ações e definição de prioridades dos órgãos de 

vigilância e epidemiologia do Estado do Acre. 

 Recomenda-se que os serviços de vigilância realizem atividades de controle de vetores 

nas áreas de ocorrência da doença, principalmente aquelas que são próximas às matas 

e com criações de animais domésticos no entorno. 

 São necessárias campanhas de educação em saúde a população humana de Xapuri, 

visando o diagnóstico precoce e tratamento dos casos.  
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APÊNDICE I 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA COLETA DE MATERIAIS BIOLÓGICOS 

DE HUMANOS 

Título do Projeto: Fatores relacionados à transmissão de leishmaniose tegumentar americana 

(LTA) no município de Xapuri, Estado do Acre, Brasil 

Nós, Cristiane Oliveira Cardoso Reis e Andreia Fernandes Brilhante, responsáveis pela 

pesquisa “Fatores relacionados a transmissão de leishmaniose tegumentar americana (LTA) 

no município de Xapuri, Estado do Acre, Brasil” estamos fazendo um convite para você 

participar como voluntário deste nosso estudo. 

 

Justificativa: Esta pesquisa pretende identificar aspectos epidemiológicos da leishmaniose no 

município de Xapuri. Acreditamos que ela seja importante, pois há um grande número de 

casos notificados na região, além de não haver estudos sobre essa doença e seus agentes 

causadores no município.  

Metodologia: Para sua realização será feito da seguinte maneira: após a consulta médica e o 

encaminhamento para o exame da lesão que é feito pelo técnico do centro de saúde do 

município, parte do material utilizado no exame será entregue a nós, responsáveis pela 

pesquisa e armazenado sob refrigeração para diagnóstico molecular do agente causador da 

doença. Também iremos utilizar os seus dados presentes na ficha de notificação para 

analisarmos o perfil dos casos de leishmaniose cutânea no município. 

 

Esclarecimentos ao participante: A pesquisa traz risco mínimo, uma vez que os 

procedimentos serão realizados pelo técnico de saúde do município e de acordo com a rotina 

do centro de saúde. Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá 

qualquer vantagem financeira. Você será esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto 

que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu 

consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é 

voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na 

forma em que é atendido pelo pesquisador. O pesquisador irá tratar a sua identidade com 

padrões profissionais de sigilo. Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando 

finalizada. Seu nome ou o material que indique sua participação não será liberado sem a sua 

permissão. O (a) Sr (a) não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar deste 

estudo. Durante todo o período da pesquisa você tem o direito de tirar qualquer dúvida ou 
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pedir qualquer outro esclarecimento, bastando para isso entrar em contato, com algum dos 

pesquisadores ou com o Conselho de Ética em Pesquisa da UFAC. 

 

As informações desta pesquisa serão confidencias, e serão divulgadas apenas em eventos ou 

publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os 

responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação. O material 

biológico coletado será apenas o utilizado pelo técnico em saúde no momento do exame. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será 

arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 

Eu, ________________________________________, após a leitura (ou a escuta da leitura) 

deste documento e ter tido a oportunidade de conversar com o pesquisador responsável, para 

esclarecer todas as minhas dúvidas, acredito estar suficientemente informado, ficando claro 

para mim que minha participação é voluntária e que posso retirar este consentimento a 

qualquer momento sem penalidades ou perda de qualquer benefício. Diante do exposto 

expresso minha concordância de espontânea vontade em participar deste estudo e autorizo a 

retirada do material biológico (escarificação da lesão e/ou fragmento) para fins de diagnóstico 

da doença e/ou identificação da leishmânia. Declaro que concordo em participar desse estudo. 

Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada à 

oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

Nome:_________________________________________________________________ 
Localidade: ____________________________________________________________ 
Número Documento(RG): _________________________________________________ 
CPF:__________________________________________________________________ 

 

Xapuri, AC, ____ de_____de 20____. 

Assinatura do Responsável___________________________________________________ 

 

 

Cristiane Oliveira Cardoso Reis                                            Andreia Fernandes Brilhante                                                
Profa Adjuto UFAC                                       Aluna de Pós-Graduação USP/FSP 
End: BR364 Km04                                                                  End: Rua Wilde Viana das Neves Filho, 31 
Rio Branco – AC               Rio Branco – AC 
Tel: 68 – 30912518     Tel: 68 - 99252446           
Email: cristianecardoso@terra.com.br   Email: brilhanteaf@usp.br                
CPF:       CPF:941290532-72 
 
Comitê de Ética em Pesquisa UFAC: End. Br 364, Km04, Bloco da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 

Sala 26 , Telefone (68) 3901-2711, e-mail: cepufac@hotmail.com 

mailto:cepufac@hotmail.com


215 
 

APÊNDICE II 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA COLETA DE MATERIAIS BIOLÓGICOS 

DE ANIMAIS 

 

Título do Projeto: Fatores relacionados a transmissão de leishmaniose tegumentar americana 

(LTA) no município de Xapuri, Estado do Acre, Brasil 

 

Eu, abaixo descrito e assinado, autorizo a retirada de materiais biológicos (sangue, ou 

fragmentos da(s) lesão(ões), dos animais de minha propriedade, necessários para o 

desenvolvimento da pesquisa sobre Leishmaniose em nossa região, para fins de diagnóstico 

da doença e/ou identificação da leishmânia. 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

Localidade: ____________________________________________________________ 

Número Documento RG: _________________________________________________ 

CPF:_________________________________________________________________ 

 

Xapuri, AC, ____ de_____de 20____. 

Assinatura Responsável___________________________________________________ 

 

Cristiane Oliveira Cardoso Reis                                            Andreia Fernandes Brilhante                                                

Profa Adjuto UFAC                                       Aluna de Pós-Graduação USP/FSP 

End: BR364 Km04                                                                  End: Rua Wilde Viana das Neves Filho, 31 
Rio Branco – AC               Rio Branco – AC 

Tel: 68 – 30912518    Tel: 68 - 99252446           

Email: cristianecardoso@terra.com.br   Email: brilhanteaf@usp.br      

CPF:       CPF:941290532-72 
                                

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa UFAC: End. Br 364, Km04, Bloco da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Sala 26 , 

Telefone (68) 3901-2711, e-mail: cepufac@hotmail.com 
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APENDICE III 

Medidas dos espécimes machos e fêmeas de Trichophoromyia auraensis, Th. ruifreitasi e Th. octavioi 

Machos 

Cabeça 

comp. 

Cabeça 

larg. DIO 

Clipeo 

comp. 

Clipeo 

larg. 

Olho 

comp. 

Olho 

larg. LE AIII AIV AV AXV AXVI 

P1 

comp. 

P2 

comp. 

P3 

comp. 

P4 

comp. 

P5 

comp. Meson. 

Asa 

comp 

Asa 

larg. alfa 

1AM 335 335 114,4 106,6 67,6 221 122,2 200 0 0 0 0 0 31,2 85,8 117 59,8 148,2 480 0 495 514,8 

2AM 0 0 0 0 0 231,4 119,6 200 220 0 0 0 0 36,4 93,6 122,2 58,5 143 520 0 0 0 

3AM 330 310 122,2 91 57,2 200,2 106,6 180 240 0 0 0 0 32,5 89,7 124,8 57,2 135,2 460 0 0 0 

4AM 340 310 111,8 98,8 65 200,2 117 190 0 0 0 0 0 36,4 101,4 0 0 0 490 1930,5 554,4 514,8 

5AM 330 330 130 96,2 65 197,6 104 185 210 0 0 0 0 26 83,2 119,6 59,8 0 460 1900,8 534,6 514,8 

6AM 340 300 127,4 101,4 65 208 101,4 190 215 0 0 0 0 31,2 91 122,2 54,6 135,2 480 0 0 0 

7AM 350 280 122,2 101,4 67,6 208 104 180 220 115 110 65 59,8 31,2 80,6 130 59,8 132,6 460 0 0 0 

8AM 320 315 117 91 65 205,4 111,8 180 220 0 0 0 0 28,6 75,4 127,4 54,6 130 460 1980 554,4 514,8 

9AM 340 320 119,6 96,2 70,2 226,2 109,2 180 240 120 0 0 0 36,4 93,6 135,2 54,6 145,6 450 1940,4 534,6 554,4 

10AM 350 310 127,4 96,2 65 208 104 180 250 130 120 0 0 33,8 83,2 132,6 52 143 490 2059,2 554,4 534,6 

11AM 340 320 127,4 96,2 65 213,2 111,8 195 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1OM 350 340 130 122,2 70,2 234 122,2 230 210 120 115 67,6 59,8 36,4 96,2 140,4 57,2 137,8 460 1980 514,8 475,2 

2OM 340 330 124,8 104 67,6 228,8 117 215 210 120 125 70,2 67,6 39 96,2 137,8 59,8 153,4 470 2079 574,2 594 

3OM 350 310 106,6 101,4 65 215,8 101,4 210 190 115 120 70,2 70,2 39 88,4 137,8 57,2 122,2 470 2059,2 534,6 514,8 

4OM 340 280 122,2 88,4 70,2 208 88,4 200 190 115 115 0 0 33,8 88,4 135,2 65 153,4 450 1999,8 0 0 

5OM 335 330 117 104 65 208 130 215 210 120 125 74,1 67,6 36,4 93,6 127,4 57,2 119,6 470 2079 0 574,2 

6OM 360 325 127,4 106,6 65 221 117 210 210 115 115 0 0 36,4 70,2 148,2 59,8 161,2 480 0 0 0 

7OM 340 310 114,4 104 62,4 205,4 114,4 200 200 115 115 0 0 36,4 96,2 124,8 54,6 132,6 440 1920,6 534,6 534,6 

8OM 350 325 117 101,4 65 202,8 104 190 190 0 0 0 0 36,4 85,8 130 57,2 152,1 450 0 0 0 

9OM 360 330 117 104 72,8 221 104 215 190 0 0 0 0 41,6 93,6 132,6 62,4 140,4 490 2098,8 0 0 

10OM 360 335 119,6 104 0 213,2 114,4 200 210 120 0 0 0 36,4 93,6 137,8 0 0 470 0 0 0 

1NM 340 320 0 93,6 67,6 215,8 111,8 185 180 110 100 0 0 33,8 78 127,4 62,4 143 450 1881 514,8 495 

2NM 340 320 109,2 104 62,4 213,2 114,4 185 210 120 120 59,8 59,8 36,4 80,6 130 52 119,6 480 1960,2 514,8 455,4 
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3NM 340 320 109,2 98,8 0 226,2 114,4 190 205 120 120 0 0 36,4 83,2 130 70,2 145,6 470 1980 0 0 

4NM 350 325 130 111,8 67,6 223,6 104 190 210 110 115 67,6 67,6 39 96,2 130 0 0 480 2079 574,2 613,8 

5NM 360 320 119,6 109,2 0 226,2 104 190 185 110 110 65 65 31,2 75,4 119,6 57,2 127,4 450 1960,2 524,7 544,5 

6NM 330 340 0 98,8 0 231,4 91 200 200 115 115 0 0 39 87,1 124,8 59,8 143 490 2019,6 524,7 514,8 

7NM 330 320 101,4 101,4 70,2 210,6 111,8 190 210 115 115 65 58,5 36,4 87,1 127,4 57,2 135,2 450 1980 564,3 554,4 

8NM 330 320 130 93,6 70,2 213,2 106,6 190 190 110 110 65 59,8 28,6 93,6 126,1 49,4 145,6 455 1881 514,8 495 

9NM 335 300 122,2 104 0 210,6 109,2 185 210 110 110 65 65 36,4 85,8 114,4 54,6 117 480 1940,4 534,6 514,8 

10NM 330 320 91 101,4 0 223,6 124,8 180 185 110 110 61,1 63,7 26 83,2 117 49,4 122,2 450 0 0 0 

 

Machos beta gama delta R5 pi 

Gonoc

oxito 

comp. 

Gonoc

oxito 

larg. 

Gonost

ilo 

comp 

M. D.  

do 

Parâmer

o 

M. V. do 

Parâmer

o 

M. D. 

do 

Edeag

o 

M. V. 

do 

Edeag

o 

Lobo 

Lateral 

comp 

Lobo 

Lateral 

larg. 

Cerco 

comp. 

Filam. 

Genital 

comp. 

Bomba 

comp. 

Pistão 

comp. 

1AM 237,6 
198 316,8 1188 118,8 370 80 205 161,2 228,8 88,4 41,6 360 28,6 0 920 187,2 153,4 

2AM 0 
0 0 0 0 360 120 200 156 239,2 0 0 350 28,6 0 940 174,2 145,6 

3AM 0 
0 0 0 0 310 115 180 156 213,2 0 0 320 28,6 0 970 179,4 149,5 

4AM 247,5 
237,6 336,6 1188 79,2 340 110 190 163,8 231,4 0 0 340 31,2 0 920 176,8 145,6 

5AM 247,5 
217,8 356,4 1108,8 79,2 340 120 200 169 210,6 0 0 340 31,2 0 960 174,2 143 

6AM 0 
0 0 0 0 330 100 200 169 226,2 0 0 330 28,6 0 970 169 143 

7AM 0 
0 0 0 0 310 100 180 161,2 213,2 0 0 360 28,6 0 1020 171,6 145,6 

8AM 237,6 
217,8 316,8 1188 118,8 350 100 200 174,2 236,6 0 0 380 26 130 860 182 145,6 

9AM 297 
198 376,2 1227,6 138,6 340 100 190 189,8 221 0 0 350 31,2 104 950 187,2 156 

10AM 297 
237,6 316,8 1267,2 138,6 370 100 200 189,8 221 0 0 370 31,2 114,4 1040 179,4 143 

11AM 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1OM 277,2 
198 297 1128,6 118,8 380 120 220 143 214,5 0 0 390 31,2 122,2 980 169 140,4 

2OM 257,4 
217,8 376,2 1247,4 118,8 370 115 230 158,6 239,2 0 0 390 31,2 143 950 169 143 

3OM 297 
198 346,5 1188 138,6 360 90 220 145,6 210,6 0 0 365 28,6 109,2 1030 179,4 150,8 

4OM 0 
0 0 0 0 365 100 220 166,4 221 0 0 390 28,6 119,6 1070 166,4 140,4 

5OM 257,4 
217,8 376,2 1227,6 158,4 350 90 210 169 226,2 0 0 380 28,6 130 1000 174,2 145,6 
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6OM 237,6 

198 0 0 138,6 360 90 220 166,4 223,6 0 0 390 31,2 132,6 1070 189,8 150,8 

7OM 257,4 
198 346,5 1128,6 118,8 350 90 210 158,6 221 0 0 380 32,5 117 980 169 139,1 

8OM 257,4 
237,6 0 1227,6 158,4 350 90 210 161,2 228,8 0 0 370 31,2 122,2 1070 163,8 130 

9OM 0 
0 0 0 0 350 110 210 169 239,2 0 0 390 31,2 0 0 187,2 156 

10OM 0 
0 0 0 0 360 110 215 174,2 249,6 0 0 375 32,5 111,8 1030 174,2 145,6 

1NM 247,5 
237,6 356,4 1188 138,6 330 100 180 176,8 213,2 0 0 320 26 130 1060 182 148,2 

2NM 277,2 
217,8 336,6 1207,8 138,6 350 120 180 161,2 231,4 0 0 335 26 117 1030 182 148,2 

3NM 0 
0 0 1188 0 350 125 180 174,2 228,8 0 0 340 31,2 114,4 1030 187,2 158,6 

4NM 237,6 

198 415,8 1287 118,8 370 110 190 171,6 221 85,8 41,6 350 26 117 

925 S/ 

BOMBA 197,6 165,1 

5NM 237,6 
237,6 376,2 1188 0 350 110 180 166,4 206,7 70,2 31,2 330 26 127,4 840 182 153,4 

6NM 257,4 
257,4 356,4 1227,6 79,2 350 140 185 171,6 223,6 57,2 31,2 340 31,2 127,4 840 189,8 153,4 

7NM 257,4 

257,4 356,4 1247,4 118,8 350 110 190 202,8 221 0 0 350 28,6 0 

915 S/ 

BOMBA 

E 1100 163,8 192,4 

8NM 257,4 

237,6 336,6 1128,6 138,6 345 80 185 171,6 215,8 0 0 330 28,6 117 

880 S/ 

BOMBA 

E 1050 184,6 158,6 

9NM 257,4 

237,6 297 1188 138,6 360 100 200 161,2 215,8 0 0 330 28,6 0 

870 S/ 

BOMBA 

1040 184,6 153,4 

10NM 0 

0 0 0 0 330 120 180 150,8 221 0 0 360 28,6 132,6 

660 S/ 

BOMBA 

830 179,4 145,6 

1AM a 10AM: Machos de Th. auraensis; 1OM a 10OM: Machos de Th. octavioi; 1NM a 10NM: Machos de Th. ruifreitasi 
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Fêmeas 

Cabeça 

comp. 

Cabeça 

larg. DIO 

Clipeo 

comp. 

Clipeo 

larg. 

Arco 

Cibarial 

larg. 

Olho 

comp. 

Olho 

larg. LE AIII AIV AV AXV AXVI 

P1 

comp 

P2 

comp 

P3 

comp 

P4 

comp 

P5 

comp. Meson. 

1F 400 0 135,2 139,1 104 65 0 0 320 230 120 120 0 0 49,4 145,6 176,8 70,2 144,3 555 

2F 410 0 137,8 150,8 93,6 65 226,2 0 320 210 110 110 0 0 52 143 176,8 57,2 161,2 590 

3F 0 0 0 161,2 83,2 72,8 0 0 335 220 110 0 0 0 26,52 143 176,8 59,8 156 615 

4F 430 370 0 163,8 104 70,2 226,2 137,8 390 210 115 115 0 0 57,2 163,8 205,4 72,8 161,2 590 

5F 420 360 130 156 0 70,2 228,8 119,6 340 230 0 0 0 0 48,1 156 187,2 70,2 0 635 

6F 425 330 130 161,2 101,4 67,6 208 114,4 360 220 120 120 70,2 67,6 52 169 213,2 62,4 161,2 585 

7F 420 320 139,1 161,2 104 62,4 226,2 127,4 380 210 120 120 0 0 52 163,8 197,6 62,4 143 580 

8F 430 320 104 156 93,6 65 228,8 109,2 390 210 120 120 0 0 61,1 161,2 208 70,2 162,5 550 

9F 430 310 127,4 156 98,8 67,6 215,8 101,4 365 215 120 120 0 0 49,4 152,1 211,9 74,1 0 570 

10F 400 330 132,6 148,2 88,4 62,4 204,1 104 355 200 110 120 65 62,4 41,6 148,2 189,8 65 146,9 540 

11F 430 340 132,6 153,4 104 70,2 0 0 320 250 130 120 0 0 52 150,8 176,8 72,8 143 570 

12F 405 330 122,2 152,1 91 78 210,6 0 330 235 125 125 0 0 49,4 166,4 0 0 0 570 

13F 400 330 130 148,2 88,4 65 208 104 320 210 110 0 0 0 39 148,2 184,6 65 153,4 560 

14F 410 350 132,6 153,4 104 67,6 213,2 119,6 340 210 0 0 0 0 44,2 158,6 179,4 0 0 570 

15F 380 350 130 143 104 65 208 127,4 330 0 0 0 0 0 52 145,6 184,6 70,2 126,1 570 

16F 430 380 132,6 156 98,8 65 218,4 124,8 350 215 0 0 0 0 52 158,6 184,6 0 0 605 

17F 380 320 130 132,6 88,4 59,8 195 104 300 220 110 0 0 0 39 143 166,4 46,8 0 540 

18F 415 340 124,8 148,2 109,2 65 202,8 101,4 370 260 120 0 0 0 52 169 202,8 59,8 158,6 590 

19F 430 370 130 163,8 96,2 67,6 223,6 0 380 200 0 0 0 0 52 166,4 197,6 65 161,2 570 

20F 390 325 127,4 135,2 93,6 66,3 202,8 119,6 300 210 115 115 0 0 45,5 150,8 179,4 62,4 156 580 

21F 450 350 137,8 171,6 104 65 226,2 124,8 390 210 120 120 0 0 52 169 197,6 67,6 161,2 570 

22F 420 400 135,2 156 109,2 65 221 132,6 360 0 0 0 0 0 49,4 163,8 0 0 0 0 

23F 390 340 132,6 135,2 0 62,4 208 106,6 320 220 110 110 0 0 46,8 145,6 166,4 59,8 148,2 540 

24F 390 340 137,8 132,6 0 65 210,6 111,8 300 200 110 110 0 0 44,2 132,6 176,8 57,2 127,4 550 

25F 400 330 132,6 140,4 0 62,4 208 111,8 310 215 110 110 0 0 46,8 132,6 176,8 67,6 137,8 550 
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26F 360 310 127,4 130 0 61,1 200,2 106,6 310 200 105 100 0 0 49,4 122,2 176,8 57,2 145,6 500 

27F 380 330 130 130 0 0 197,6 111,8 300 200 110 110 0 0 39 127,4 163,8 59,8 0 530 

28F 380 300 0 136,5 0 61,1 208 117 300 200 115 110 0 0 41,6 132,6 174,2 62,4 132,6 0 

29F 380 320 135,2 130 0 62,4 204,1 98,8 315 190 110 100 0 0 41,6 130 169 70,2 148,2 550 

30F 400 340 137,8 143 0 65 223,6 111,8 315 230 115 110 0 0 41,6 137,8 0 0 0 560 

 

 

Fêmeas 

Asa 

com

p 

Asa 

larg. alfa beta gama delta R5 pi 

Coxa 

I 

Coxa 

II 

Coxa 

III 

Femur 

A 

Femur 

M 

Femur 

P 

Tibia 

A 

Tibia 

M 

Tibia 

P 

T1 

A 

T1 

M 

T1 

P 

T+  

A 

1F 0 0 
0 0 0 0 0 0 316,8 316,8 316,8 0 0 831,6 0 0 1445,4 0 0 792 0 

2F 0 0 
0 0 0 0 0 0 336,6 336,6 336,6 910,8 811,8 871,2 0 1287 1287 693 772,2 0 0 

3F 0 0 
0 0 0 0 0 0 336,6 336,6 316,8 811,8 0 0 1089 0 0 0 0 0 0 

4F 0 0 
0 0 0 0 0 0 356,4 356,4 356,4 831,6 772,2 871,2 1069,2 1306,8 0 772,2 861,3 0 0 

5F 0 0 
0 0 0 0 0 0 356,4 356,4 356,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6F 2336,

4 

633,6 

752,4 277,2 178,2 0 1425,6 178,2 356,4 356,4 336,6 811,8 792 891 1108,8 1346,4 1584 742,5 871,2 950,4 792 

7F 0 693 
752,4 247,5 217,8 524,7 1336,5 148,5 356,4 356,4 336,6 792 792 0 1089 1227,6 0 732,6 831,6 0 762,3 

8F 2336,

4 

0 

0 316,8 237,6 495 0 138,6 356,4 336,6 336,6 811,8 792 0 1108,8 1346,4 0 732,6 831,6 0 752,4 

9F 2217,
6 

653,4 
712,8 277,2 178,2 435,6 1227,6 237,6 336,6 336,6 336,6 792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10F 2138,

4 

633,6 

653,4 277,2 217,8 455,4 1306,8 158,4 316,8 316,8 316,8 792 732,6 0 1009,8 1207,8 0 653,4 0 0 712,8 

11F 2158,

2 

623,7 

693 277,2 237,6 495 1386 168,3 336,6 336,6 316,8 792 752,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

12F 2197,

8 

613,8 

613,8 316,8 257,4 455,4 1405,8 138,6 356,4 356,4 356,4 811,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13F 2197,

8 

613,8 

712,8 297 198 514,8 1346,4 138,6 346,5 316,8 316,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14F 2356,

2 

0 

752,4 297 217,8 554,4 1445,4 138,6 336,6 336,6 336,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15F 0 0 
0 0 0 0 0 0 336,6 336,6 336,6 792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16F 0 0 
0 0 0 0 0 0 356,4 336,6 336,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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17F 2158,

2 

554,4 

594 277,2 0 415,8 0 0 336,6 316,8 316,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18F 2217,

6 

693 

732,6 277,2 227,7 534,6 1386 138,6 336,6 336,6 326,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19F 2158,

2 

693 

673,2 297 217,8 495 1386 138,6 336,6 336,6 336,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20F 2118,
6 

732,6 
613,8 316,8 247,5 435,6 1326,6 118,8 336,6 356,4 356,4 0 732,6 0 970,2 1207,8 0 633,6 732,6 0 732,6 

21F 2277 633,6 
712,8 297 237,6 514,8 1405,8 118,8 336,6 336,6 336,6 831,6 0 0 1069,2 0 0 712,8 0 0 0 

22F 0 0 
0 0 0 0 0 0 336,6 336,6 336,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23F 2118,

6 

673,2 

673,2 247,5 237,6 495 1326,6 99 316,8 297 316,8 792 0 811,8 1029,6 0 1445,4 0 0 851,4 0 

24F 0 653,4 
0 0 0 0 1227,6 0 316,8 316,8 316,8 712,8 0 0 970,2 0 0 673,2 0 0 712,8 

25F 0 0 
0 0 0 0 0 0 336,6 336,6 336,6 0 732,6 0 0 1227,6 0 0 732,6 0 0 

26F 1980 633,6 
633,6 297 217,8 0 1287 138,6 316,8 316,8 297 712,8 732,6 0 891 1148,4 0 633,6 712,8 0 693 

27F 2138,

4 

534,6 

613,8 237,6 237,6 455,4 1227,6 118,8 316,8 316,8 316,8 0 0 752,4 0 0 1366,2 0 0 0 0 

28F 0 0 
0 0 0 0 0 0 316,8 316,8 297 712,8 693 752,4 1029,6 1188 1386 653,4 742,5 792 693 

29F 2039,

4 

554,4 

594 277,2 267,3 376,2 1287 118,8 316,8 297 297 732,6 0 811,8 990 0 1386 613,8 0 772,2 722,7 

30F 2138,

4 

633,6 

752,4 237,6 217,8 554,4 1425,6 158,4 297 297 297 0 752,4 0 0 1267,2 0 0 0 0 0 

 

Fêmeas T+  M T+  P 

Abd. 

Comp. Cerco 

Cerco 

larg 

Espermateca 

comp. 

Espermateca 

larg. 

Duto 

comum 

comp. 

Duto 

comum 

larg. 

Duto 

individual 

comp. 

Duto 

individual 

larg. 

Comp. 

dos 

aneis 

anel 

apical 

comp 

anel 

apical 

larg. 

cabeça 

comp. 

cabeça 

larg. 

1F 
0 772,2 1247,4 117 46,8 101,4 13 0 0 0 7,8 72,8 23,4 18,2 10,4 10,4 

2F 
831,6 0 1386 132,6 59,8 114,4 13 0 0 0 7,8 75,4 32,5 26 11,7 11,7 

3F 
0 0 1465,2 119,6 54,6 111,8 13 32,5 15,6 169 10,4 75,4 28,6 20,8 7,8 7,8 

4F 
772,2 0 1386 0 0 111,8 13 0 0 0 6,5 70,2 28,6 18,2 10,4 9,1 

5F 
0 0 1504,8 0 0 111,8 13 0 0 332,8 7,8 78 31,2 20,8 7,8 7,8 

6F 
811,8 950,4 1485 110,5 52 111,8 13 0 0 0 7,8 70,2 29,9 20,8 10,4 7,8 

7F 
792 0 1346,4 109,2 65 107,9 13 0 0 0 7,8 67,6 28,6 20,8 7,8 7,8 

8F 
772,2 0 1405,8 104 46,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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9F 
0 0 1326,6 117 33,8 0 0 0 0 0 0           

10F 
0 0 1267,2 98,8 52 0 0 0 0 0 0           

11F 
0 0 1247,4 117 74,1 0 0 0 0 0 0           

12F 
0 0 1247,4 117 44,2 0 0 0 0 0 0           

13F 
0 0 1227,6 72,8 44,2 109,2 13 0 0 0 7,8 91 28,6 18,2 10,4 10,4 

14F 
0 0 1504,8 114,4 44,2 114,4 13 0 0 0 7,8 80,6 28,6 19,5 7,8 7,8 

15F 
0 0 1386 117 59,8 135,2 13 0 0 0 7,8 98,8 31,2 23,4 7,8 7,8 

16F 
0 0 1188 109,2 41,6 111,8 13 52 19,5 546 7,8 83,2 31,2 23,4 7,8 7,8 

17F 
0 0 1386 0 0 111,8 13 0 0 0 7,8 75,4 31,2 20,8 7,8 7,8 

18F 
0 0 1504,8 111,8 39 0 0 0 0 0 0           

19F 
0 0 1485 0 0 102,7 13 0 0 0 7,8 67,6 31,2 22,1 7,8 7,8 

20F 
0 0 1485 0 0 109,2 13 0 0 0 0 67,6 33,8 22,1 9,1 7,8 

21F 
0 0 1346,4 0 0 0 13 62,4 15,6 270,4 7,8           

22F 
0 0 1267,2 0 0 104 13 0 0 0 0 62,4 28,6 26 10,4 10,4 

23F 
0 811,8 1326,6 0 0 119,6 13 0 0 0 0 91 28,6 26 10,4 10,4 

24F 
0 0 1544,4 0 0 119,6 13 0 0 0 0 91 31,2 18,2 7,8 7,8 

25F 
712,8 0 1445,4 0 0 111,8 13 0 0 0 0 80,6 31,2 26 7,8 7,8 

26F 
732,6 0 1386 0 0 117 13 0 0 0 0 91 26 20,8 9,1 9,1 

27F 
0 0 1346,4 0 0 111,8 13 0 0 0 0 85,8 28,6 23,4 10,4 10,4 

28F 
712,8 752,4 0 0 0 96,2 13 0 0 0 0 72,8 18,2 0 7,8 7,8 

29F 
0 792 1287 0 0 0 0 0 0 0 0           

30F 
0 0 1247,4 0 0 0 0 0 0 0 0           

1F a 30F:  Fêmeas de Trichophoromyia spp. (=Th. auranesis, Th. ruifreitai, Th. octavioi). 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
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CURRÍCULO LATTES 
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