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Resumo 

Introdução - A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma 

antropozoonose com o envolvimento de várias espécies de Leishmania, 

mamíferos reservatórios e flebotomíneos (vetores). Apresenta ampla 

distribuição no Brasil, com registro de casos em todas as unidades da 

Federação. É de interesse em saúde pública devido à gravidade de algumas de 

suas formas e alta prevalência em algumas regiões. Em áreas de transmissão 

na Grande São Paulo, têm sido registradas várias espécies de flebotomíneos, 

merecendo destaque Pintomyia fischeri, por ser altamente antropofílica e 

apresentar ampla distribuição no estado de São Paulo. Objetivo - Identificar a 

capacidade vetora dos flebotomíneos Pintomyia fischeri para Leishmania 

(Viannia) braziliensis, um dos agentes da leishmaniose tegumentar americana 

(LTA), comparando-a com a de Nyssomyia intermedia, vetor desse parasita na 

região Sudeste do Brasil. Métodos - Os seguintes parâmetros foram 

identificados: em campo - densidade das espécies em relação a um hospedeiro 

(hamster), com a instalação da armadilha de Disney em duas áreas (município 

do Embu na Grande São Paulo e município de Iporanga, na região do Vale do 

Ribeira) e teste de uma nova armadilha (apenas em Iporanga); em laboratório, 

a partir de infecção experimental de flebotomíneos por meio da alimentação em 

hamsters infectados pelo parasita - probabilidade diária de sobrevivência dos 

flebotomíneos, duração do ciclo gonotrófico, período de incubação extrínseca 

dos parasitas, proporção de flebotomíneos que se alimentam em fonte 

infectante e que se tornaram infectivos. Com estes dados calculou-se a 

capacidade vetora (novas infecções que a população vetora levará adiante ao 

se alimentar em um hospedeiro infectado), pela expressão V = m.a.b.Einf, onde  

V = capacidade vetora, m = proporção de fêmeas atraídas ao hospedeiro, a = 

proporção de fêmeas alimentando-se no hospedeiro/duração do ciclo 

gonotrófico, b = proporção de fêmeas infectadas que desenvolvem a forma 

infectante e Einf = expectativa de vida infectiva.  



Resultados – Em se tratando do parâmetro observado em campo (m), 

densidade de flebotomíneos/hamster/dia, na armadilha de Disney em Iporanga 

esse valor para Ny. intermedia foi de 0,027 e para Pi. fischeri (0,011),  em 

Embu, para Pi. fischeri (0,103) e  para nova armadilha, apenas em Iporanga, 

Ny. intermedia (7,9) e Pi. fischeri (0,11). Nos parâmetros obtidos em 

laboratório: sobrevida infectiva (Einf):  Ny. intermedia (0,84 dias) e Pi. fischeri 

(0,89 dias); proporção de fêmeas alimentadas em hamster: Ny. intermedia 

(0,77) e Pi. fischeri (0,67) e mediana  do ciclo gonotrófico, para as duas 

espécies de 5 dias;  período de incubação extrínseca para as duas espécies de 

5 dias; e proporção de fêmeas infectadas por promastigotas  que chegaram à 

forma infectante (b) para  Ny. intermedia (0,90)  e Pi. fischeri (0,311). A 

capacidade vetora obtida com a armadilha de Disney para Ny. intermedia  em 

Iporanga foi de 0,0027  e para Pi. fischeri (0,00089) e no Embu para Pi. fischeri 

de 0, 0083 e  para a armadilha nova, em Iporanga apenas, Ny. intermedia (0,8) 

e Pi. fischeri (0,0089). 

 Conclusão - A capacidade vetora avaliada pelas armadilhas nova e a de 

Disney apresentou disparidades. Para Ny. intermedia, em Iporanga o valor  da 

primeira foi 296,3 vezes maior que o da Disney e para Pintomyia fischeri foi  10 

vezes maior. Na comparação entre o mesmo tipo de armadilha, em Iporanga 

para Ny. intermedia o valor da capacidade vetora obtido com a Disney foi 3,03 

vezes superior ao de Pi. fischeri e na nova, foi 89,9 vezes.  Para Pintomyia 

fischeri, os valores obtidos para a capacidade vetora considerando a Disney  

(Embu) foram 9,3 vezes maiores que os de Iporanga.  A capacidade vetorial de 

Pi. fischeri (Embu)  foi 3,07 vezes maior do que o de  Ny. intermedia (Iporanga). 

Possivelmente as duas espécies atuem na transmissão da LTA no estado de 

São Paulo. Em Iporanga Ny. intermedia atua de maneira  bem mais incisiva do 

que a Pi. fischeri. Por outro lado, no Embu, onde Ny. intermedia não tem sido 

capturada, a população de Pi. fischeri  apresentou capacidade vetora superior 

à de Ny. intermedia (Iporanga), quando avaliadas segundo o mesmo tipo de 

armadilha para obtenção da densidade vetora.  

 

Palavras – chave: Capacidade vetorial, flebotomíneos, Leishmaniose 

Tegumentar Americana. 
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Abstract 

Introduction– American cutaneous leishmaniasis (ACL) is an anthroponosis 

involving several species of Leishmania, mammalian reservoirs and 

phlebotomine vectors. It is widespread in Brazil, cases having been registered 

in all the states. It constitutes a serious public health problem due to the gravity 

of some of its forms and its high prevalence in some regions.  Several species, 

including Pintomyia fischeri that is dominant, widespread  and anthropophilic, 

have been registered in areas of transmission within the metropolitan region of 

Greater São Paulo, Objective – To identify the vectorial capacity of Pintomyia 

fischeri for Leishmania (Viannia) braziliensis, one of the  agents of ACL, 

comparing it with that of  Nyssomyia intermedia, a vector of this parasite in 

Southeastern Brazil. Methods – The following parameters were identified: in 

the field – density of the species in relation to a  host (hamster), with the 

installation of a Disney trap in two areas: Embu municipality (within Greater São 

Paulo) and Iporanga municipality (in the Ribeira Valley region), and a new trap 

(in Iporanga); in the laboratory – on the basis of the experimental infection of 

sandflies  which fed on hamsters infected with the  parasite; daily  probability of 

survival of the sandflies;  duration of the gonotrophic cycle; extrinsic period of 

incubation of the parasite; proportion of phlebotomines which fed on the 

infective host  and which themselves became infectious. With these data the 

vectorial capacity (new infections which the vector population will transmit when 

it feeds on an infected host) was calculated, using the expression V = m.a.b.Einf, 

where  V = vectorial capacity, m = proportion of females attracted to the host  , 

a = proportion of females feeding on the host/duration of gonotrophic cycle, b = 

proportion of infected females which develop the infective forms of the parasite 

and  Einf =  infective life expectancy. Results – As regards the parameter 

observed in the field (m), density of insects/hamster/day, in the Disney trap in 

Iporanga this value for Ny. intermedia was 0.027 and for  Pi. fischeri, 0.011,  in 



Embu, for Pi. fischeri , 0.103  and for the new trap in Iporanga, for Ny. 

intermedia, 7.9 and for Pi. fischeri, 0.11. In the laboratory: infective life 

expectancy  (Einf):  Ny. intermedia (0.84 days) and Pi. fischeri (0.89 days); 

proportion of females fed on the hamster: Ny. intermedia (0.67) and Pi. fischeri 

(0.77) and median of the duration of the gonotrophic cycle  for both species, of  

5 days;   and proportion of females infected  by promastigotes which attained  

infective form (b) for  Ny. intermedia (0.90) and Pi. fischeri (0.59). The vectorial 

capacity obtained with the Disney trap for Ny. intermedia in Iporanga was 

0.0027  and for Pi. fischeri, 0.00089 and in  Embu for Pi. fischeri, 0.0083 and  

for the new trap only in Iporanga, Ny. intermedia (0.8) and Pi. fischeri (0.0089). 

Conclusion – The vectorial capacity  measured by the new and  the Disney 

traps presented  considerable differences. For Ny. intermedia in Iporanga the 

value of the former was 296.3 times greater than that of the  Disney and for 

Pintomyia fischeri it was  10 times greater. In the comparison between traps of 

the same kind, in Iporanga for Ny. intermedia the value of vectorial capacity 

obtained with the Disney trap was 3.03  times greater than that of  Pi. fischeri 

and in the new trap it was 89.9 times greater.  For Pintomyia fischeri, the 

vectorial capacity obtained with Disney  (Embu) was 9.3  times greater than that 

for Iporanga. The vectorial capacity of Pi. fischeri (Embu) was 3.07 times 

greater than that of Ny. intermedia (Iporanga). Possibly both species are active 

in the transmission of ACL in the state of São Paulo. In Iporanga Ny. intermedia 

acts in a much more incisive way than Pi. fischeri. On the other hand, in Embu, 

where Ny. intermedia was not captured, the Pi. fischeri population presented a 

vectorial capacity greater than that of Ny. intermedia (Iporanga) when assessed 

by the same type of trap for the calculation of vector density.  

 

Key-words: Vectorial capacity, phlebotomines, American cutaneous 

leishmaniasis. 
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1. Introdução 

 

1.1. Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) - Aspectos clínicos e 

epidemiológicos 

 

 

A leishmaniose, zoonose que desperta atenção na saúde pública, representa 

um complexo de doenças causadas por várias espécies do gênero Leishmania e 

manifesta-se clinicamente nas formas: visceral, tegumentar e mucocutânea. 

Existem, pelo menos, 350 milhões de pessoas vivendo em área de risco de 

transmissão, distribuídas em 88 países, com prevalência de 12 milhões de casos e 

incidência anual de 2 milhões de casos (DESJEUX, 2004; BRASIL, 2007). Na 

América, o Brasil é o único país que se encontra entre os sete onde se registram 

90% dos casos da leishmaniose visceral no mundo (WHO 2012).  

A leishmaniose normalmente é uma doença zoonótica com uma grande 

variedade de reservatórios podendo envolver animais selvagens ou domésticos 

como reservatórios, mas pode ocorrer de forma antrópica em epidemias e ambientes 

urbanos (BAILEY et al., 2007;  KAMHAWI, 2006). 

A grande importância que a leishmaniose tegumentar americana (LTA) 

representa para a saúde pública brasileira se deve ao fato de sua vasta distribuição 

geográfica e do seu alto grau de destruição observada em manifestações cutâneas e 

mucocutâneas (TOLEZANO, 1994). 

 A LTA é uma doença infecciosa não contagiosa. A forma da doença causada 

pela Leishmania (V.) brasiliensis é caracterizada por lesões cutâneas e mucosas. De 

maneira geral, a manifestação cutânea provoca pápulas que evoluem para úlceras 

com fundo granuloso e bordas infiltradas; a forma mucosa é caracterizada pela 

ulceração e destruição dos tecidos da cavidade nasal, faringe ou laringe, podendo 

ocorrer perfuração do septo nasal ou palato (BRASIL, 2006, 2007). 

No Brasil considerada uma doença complexa e suas características clínicas e 

epidemiológicas podem variar de acordo com as espécies de flebotomíneos 

envolvidos, a susceptibilidade e o nível de exposição da população humana como 

também a diversidade e competência dos reservatórios envolvidos no ciclo de 

transmissão (BRITO et al., 2012).  
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Na década de oitenta, aconteceu uma expansão geográfica da LTA no Brasil, 

quando houve registro de casos em 19 estados; já no ano de 2003, a autoctonia foi 

reportada em todos os estados. Têm-se evidências de que a LTA esteja presente no 

interior do estado de São Paulo desde 1884 (PESSOA e BARRETO, 1948; 

TOLEZANO, 1994; BRASIL, 2006) e a sua expansão acompanhou a devastação das 

matas para o cultivo de café no século dezenove e primeiras décadas do século 

vinte, tornando-se endêmica no sul do Estado na década de setenta (TOLEZANO, 

1994).  

 

1.2. Leishmania spp; Leishmania (Viannia) braziliensis e seus vetores 

 

Os protozoários do gênero Leishmania são parasitas intracelulares 

obrigatórios do sistema fagocitário em animais de sangue quente, no qual se 

localizam e se dividem; seu ciclo de vida é divido entre hospedeiro invertebrado e 

vertebrado e nestes causam um grupo de doenças que afetam os humanos e vários 

outros animais (BATES, 2007; SOARES et al., 2011; BRASIL, 2007; PIMENTA et al., 

2012). 

Lainson e Shaw, em 1987, classificaram as espécies do gênero Leishmania 

em três categorias, segundo o desenvolvimento do tubo digestório dos vetores: 

suprapilária, peripilária e hipopilária.  

Várias espécies de Leishmania que provoca doenças nas formas visceral e 

tegumentar em humanos apresenta comportamento suprapilário. O seu 

desenvolvimento no inseto ocorre apenas na porção do trato digestivo anterior ao 

piloro, principalmente nas regiões abdominais e torácicas do intestino médio; 

parasitos com esse comportamento pertencem ao subgênero Leishmania e ocorrem 

nas Américas e no Velho Mundo.  

As leishmânias com comportamento hipopilórico desenvolvem-se apenas no 

intestino posterior do vetor, ou seja, a parte posterior ao piloro. São parasitas de 

lacertídeos, encontradas apenas no Velho Mundo e classificadas no subgênero 

Sauroleishmania (LAINSON e SHAW 1987; SCHÖNIAN et al., 2010).  

Os parasitos com comportamento peripilárico iniciam a infecção na parte 

posterior do intestino (médio abdominal) depois, deslocam-se para a região do 

intestino posterior (pós - piloro) e para as porções mais anteriores do tubo digestório 

durante o seu desenvolvimento. Esses parasitos encontram-se distribuídos no 
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subgênero Viannia e são restritos ao Novo Mundo (PIMENTA et al., 2012; LAISON, 

2010). 

Nas Américas, são reconhecidas onze espécies de Leishmania causadoras 

da leishmaniose tegumentar em humanos.  No Brasil já foram identificadas sete 

espécies, sendo uma do subgênero Leishmania, L. (L.) amazonensis, com ampla 

distribuição no território brasileiro e seis do subgênero Viannia: L. (V.) braziliensis, 

encontrada em todas as regiões, e L. (V.) guyanensis, L. (V.) lainsoni, L. (V.) 

lindenbergi, L. (V.) naiffi e L. (V.) shawi, restritas à região amazônica. 

A Leishmania (Viannia) braziliensis é um dos principais responsáveis pelos 

casos de LTA no Brasil por possuir plasticidade, ampla distribuição geográfica, 

sendo encontrada em todo território nacional e apresentar várias espécies de 

flebotomíneo implicadas na sua transmissão (BRASIL, 2007; RYAN et al., 1987). Foi 

em 1909 que pesquisadores observaram a presença de parasitas amastigotas nas 

lesões da pele de indivíduos com “úlcera de Bauru” no Estado de São Paulo 

(LAINSON, 2010). 

Apesar de ser amplamente distribuída e apresentar várias espécies de 

flebotomíneos envolvidos na sua transmissão, existe apenas um único vetor 

comprovado no Pará, que é Psychodopygus wellcomei  (RYAN et al., 1987). 

Todavia, com base na antropofilia, elevadas frequências e encontro de infecção 

natural por flagelados ou estes sendo identificado como Leishmania (Viannia) sp., 

em área onde os casos humanos têm sido atribuídos a este parasita (distribuição 

geográfica coincidente), são apontadas outras espécies (Quadro 1).  

 

1.3. Os vetores  

 

São vários os parâmetros da relação inseto-hospedeiro vertebrado-parasita 

utilizados para apontar uma espécie de flebotomíneo como vetora de um agente: 

hábito alimentar do inseto, distribuição geográfica coincidente com a da infecção 

pelo parasita, densidade elevada para manter a infecção na natureza, sobrevivência 

suficiente para garantir o período de incubação extrínseca (período entre a infecção 

do inseto e a transformação em formas infectantes) do parasita e a competência 

vetora (capacidade do inseto de se infectar e transmitir o parasita isolado dos casos 

humanos) demonstrada (KILLICK-KENDRICK, 1990). São poucas as espécies que 

tiveram esses atributos demonstrados. Frequentemente, são implicadas como 
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vetoras tendo como base a distribuição geográfica coincidente com a do parasita, 

frequências elevadas e antropofilia; para poucas espécies tem-se também a 

identificação da infecção natural pelo parasita; e para raras espécies, a capacidade 

vetora comprovada (KILLICK-KENDRICK, 1990). 

Dentre os cerca de 500 táxons (espécies ou subespécies) de flebotomíneos 

descritas para a América (GALATI, 2003), aproximadamente 10% delas têm sido 

implicadas na transmissão de Leishmania spp. (CIPA GROUP, 1999). Isto decorre 

das dificuldades de se cultivar em laboratório as espécies de flebotomíneos, obter as 

infecções experimentais e demonstrar a competência em relação aos parasitas. 

Segundo a Classificação de GALATI (2003), que divide os flebotomíneos 

americanos em 23 gêneros, os vetores de agentes das leishmanioses estão 

distribuídos, principalmente, em sete deles: Bichromomyia, Lutzomyia, Migonemyia, 

Nyssomyia, Pintomyia, Psychodopygus e Trichophoromyia. 

 

1.4. Biologia de flebotomíneos  

 

Os imaturos de flebotomíneos desenvolvem-se em solo úmido, rico em 

matéria orgânica e protegidos da incidência direta da luz solar (FORATTINI, 1973). A 

duração do ciclo de vida varia em função da temperatura. ENDRIS et al.  em 1984 

observaram para  Dampfomyia anthophora,  a 200C um período médio de 83,3 dias 

e desvio padrão = 9,3 dias; a 240C (49,5; 2,0 dias); a 280C (39,1; 2,9 dias) e a 320C 

(33,5; 3,7 dias). Para Ny. intermedia, em temperaturas variando entre 25-26 0C, 

verificou-se uma  média de 34,9 dias e para Ny. neivai, 45,1 dias (ANDRADE-FILHO 

et al., 2004) e para Lu. longipalpis, a  25 0C, com quatro tipos distintos de 

alimentação das fêmeas, 32,5 dias (RANGEL et al., 1985). Os abrigos dos adultos, 

geralmente são representados por locais protegidos do vento e do sol, com alta 

umidade. Machos e fêmeas deslocam-se em voos curtos e também caminham sobre 

superfícies e dispersam sem se afastarem muito de seus abrigos. Estudos de 

captura-marcação-soltura-recaptura revelaram que em sua maioria os flebotomíneos 

são recapturados a menos de 250m do ponto de soltura (MORRISON et al., 1993; 

CASANOVA et al., 2005; GALATI et al., 2009).  

 As fêmeas praticam hematofagia em vários tipos de hospedeiros: animais de 

sangue frio, aves e mamíferos. O primeiro repasto sanguíneo frequentemente ocorre 

a partir do 2º ou 3º dias pós-eclosão. As fêmeas que sobrevivem à oviposição, 
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comumente procuram um novo repasto após este evento; no entanto, algumas 

fêmeas grávidas podem se realimentar antes da postura. O tempo que decorre entre 

a ingestão sanguínea e a oviposição pode variar de 3 a 13 dias (BARRETTO, 1942).  

CASANOVA et al. (2009) observaram, em campo, para Ny. neivai, um período de 

ciclo gonotrófico de 4,0 dias.  

A expectativa média de vida ao nascer (e0) e probabilidade de sobrevivência 

média diária (S) para duas espécies (Ny. intermedia s. lat. e Ny. whitmani) variaram 

segundo a condição e qualidade  de alimentação das fêmeas: quando não 

alimentadas, esses valores foram, respectivamente, de (e0) = 4,91 dias e S = 0,61, 

alimentadas apenas com solução de açúcar (e0 = 9,58 e S =0,78); apenas com 

sangue (e0 =13,54 e S =0,81), alimentadas alternativamente com sangue e açúcar 

(e0 =17,45 dias e S =0,84); assim como para a condição fecundação das fêmeas: 

fecundadas (e0 13,11 dias e S =0,81) e não fecundadas (e0 =16,34 e S = 0.83) 

(BARRETTO, 1942). Em campo, CASANOVA et al. (2009), utilizando o método de 

captura-marcação-soltura-recaptura, encontraram para Ny. neivai, expectativa média 

de vida de 2,54 dias e probabilidade de sobrevivência diária de 0,675. 

 

 

1.5. Interação Parasita – vetor - hospedeiro 

 

O processo de interação vetor-parasito inicia-se quando uma fêmea de 

flebotomíneo se alimenta em um hospedeiro vertebrado infectado por parasitas, 

esses parasitas possuem um complexo ciclo de vida que envolve diversas formas de 

desenvolvimento (PIMENTA et al., 2012) 
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Quadro 1. Autores que descreveram infecção natural ou experimental em flebotomíneos por Leishmania (Viannia) braziliensis, ou por Leishmania (Viannia) 

sp.ou por flagelados em área com casos humanos de leishmaniose tegumentar, cuja etiologia se atribui a L. (V.) braziliensis e respectivas regiões do Brasil. 

Espécie de flebotomíneo Infecção natural por Le. (V.) 
braziliensis 

Infecção natural por L. (V.) sp.  Infecção natural por 
flagelados 

Infecção experimental por 
Leishmania sp. 

Regiões do 
Brasil 

Lutzomyia almerioi   SAVANI et al. (2009 )  L. braziliensis (SANTOS, 2007) CO 

Lutzomyia longipalpis  SAVANI et al. (2009)  L. braziliensis PAIVA et al. 
(2006) 

CO SE 

Migonemyia migonei QUEIROZ et al. (1994) 
PITA-PEREIRA et al. (2005) 

 PESSOA e PESTANA, 1940 
PESSOA e COUTINHO, 1941 

L. sp. (PESSOA e COUTINHO, 
1941) 

NE 
SE 

Nyssomyia intermedia PITA-PEREIRA et al. (2005)   L. sp. (ARAGÂO, 1922) 
L. braziliensis RANGEL et al. 
(1992) 

SE 

Nyssomyia neivai PITA-PEREIRA et al. (2009) RANGEL et al. (1984) 
MARCONDES et al. (2009) 

FORATTINI e SANTOS, 1952 
FORATTI NI et al. (1972) 
CASANOVA et al. (1995) 

 SE 

S 

Nyssomyia whitmani  HOCH et al. (1986) 
QUEIROZ et al. (1994) 
LUZ et al. (2000) 

AZEVEDO et al. (1990) 
SILVA e GRUNEVALD(1999 ) 
OLIVEIRA- PEREIRA et al. (2006) 
CARVALHO et al. (2008) 

PESSOA e COUTINHO, 1941 
GALATI et al. (1996) 

L. sp. (PESSOA e COUTINHO, 
1941) 

 

N, NE, CO, 
SE S 

Pintomyia fischeri   ROCHA et al.  (2010) L. sp. (PESSOA e COUTINHO, 
1941) 

SE 

Pintomyia misionensis  SILVA e GRUNEVALD (1999)    S 

Pintomyia pessoai   SILVA e GRUNEVALD (1999) 

 

FORATTINI et al. (1972) 
PESSOA e COUTINHO, 1941 

 SE  
S 

Psychodopygus carrerai GRIMALDI et al. (1991)    N 

Psychodopygus complexus SOUZA et al. (1996)    N 

Psychodopygus davisi GRIMALDI et al. (1989)    N 

Psychodopygus squamiventris GRIMALDI et al. (1991)    N 
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A infecção do flebotomíneo por Leishmania ocorre quando a fêmea ao se 

alimentar em uma fonte infectante ingere macrófagos com as formas amastigotas. 

Estas, no tubo digestivo do flebotomíneo, quando adaptadas ao meio, sofrerão a 

metaciclogênese, passando por várias formas: procíclicas, nectomonas, leptomonas, 

haptomonas e metacíclicas, estas últimas são as infectantes para os mamíferos; 

porém para chegar até a forma infectante o parasita precisa vencer inúmeras 

barreiras dentro do vetor (ação de enzimas digestivas, matriz peritrófica, expulsão) 

(KAMHAWI, 2006; PIMENTA et al., 2012). A metaciclogênese ocorre num período 

entre 2 a 8 dias (RANGEL et al., 1992; KAMHAWI,  2006; CASANOVA et al., 2009). 

A transmissão das promastigotas dar-se-á quando o inseto infectado ao picar um 

hospedeiro regurgitará formas metacíclicas juntamente com o sangue regurgitado. O 

regurgitamento do sangue ocorre devido ao bloqueio do gel secretado pelas 

promastigotas formando um “plug” localizado posteriormente à válvula estomodeal, 

que impede a sua passagem através do canal alimentar (KAMHAWI, 2006). 

A taxa de infecção natural de flebotomíneos por leishmânia varia em função 

do nível de circulação do parasita na biocenose e do método utilizado para detecção 

dos parasitas. Em focos de LTA, têm sido observadas, por dissecção, taxas 

próximas a 0,2% (BARRETTO, 1943; GALATI et al., 1996) e em focos de 

leishmaniose visceral americana, até 7% (LAINSON et al., 1985). Em testes 

moleculares essas taxas podem ser mais elevadas (PITA-PEREIRA et al., 2005; 

PAIVA et al., 2007). 

  

 

1.6. A Capacidade Vetora  

 

A capacidade vetora da população de um inseto hematófago é definida como 

a taxa diária de picadas potencialmente infectivas que a população de um vetor 

levará adiante ao se alimentar em um único tipo de hospedeiro (REISEN, 1989). 

Como parâmetros para identificar a capacidade vetora de uma determinada 

espécie em relação a um agente, além da distribuição coincidente com a da 

infecção, são considerados a densidade da espécie, o hábito de picar um 

determinado hospedeiro, a duração do ciclo gonotrófico, a proporção de insetos 

infectados que realmente são infectantes, o período de incubação extrínseca e a 

expectativa de vida infectiva das fêmeas da população.  
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 Baseados em estudos da malária, que se pressupunha o homem como único 

hospedeiro do parasita, equações que permitem estimar a capacidade vetora de 

uma determinada população foram desenvolvidas (MCDONALD, 1952) e 

posteriormente modificadas (GARRET-JONES e SHIDRAWI, 1969; REINSEN, 1989; 

GALVIS, 2011) como a apresentada a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onde: 

 

V = indica o número de novas infecções que poderiam ser geradas por cada dia de exposição 

de um hospedeiro infectado a uma população de vetores.  

m = densidade dos flebotomíneos em relação ao hamster, estimada como o número de fêmeas 

atraídas ao hamster por dia (dado de campo). 

a = estimado como AI/GC, sendo AI a proporção de fêmeas que se alimentaram no hamster 

infectado pela L. (V.) braziliensis e GC a duração do ciclo gonotrófico. 

b = proporção de fêmeas que se infectaram e que são realmente infectantes. Indica a 

proporção de fêmeas que apresentaram formas metacíclicas no total das fêmeas que 

adquiriram a infecção. 

n = período de incubação extrínseca, sendo o tempo mediano desde a alimentação no hamster 

infectado até o surgimento das formas infectantes. 

einf = expectativa de vida infectiva da população de fêmeas após se tornarem infectantes. 

 
 

  

V = (m) (a) (b) (einf) 
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2. Justificativas 

  

 O sucesso na transmissão da leishmânia depende da sua adaptação ao tubo 

digestório dos vetores, de modo a se desenvolverem até atingir a forma infectante e 

com carga suficiente que garanta a infecção no hospedeiro vertebrado. Algumas 

espécies de Leishmania dependem de vetores específicos para o seu 

desenvolvimento até a forma infectante (KAMHAWI, 2006). Esses vetores são 

dotados de mecanismos fisiológicos que propiciam a resistência da leishmânia ao 

ataque das enzimas no início da digestão sanguínea e que permitem a fixação dos 

flagelados na parede do tubo digestório, para evitar que sejam expulsos juntamente 

com as fezes. Todavia, outras espécies de leishmânia não dependem de um vetor 

específico para o seu desenvolvimento até a forma infectante, sendo denominados 

de vetores permissíveis. Estudos com infecções experimentais (ROGERS e BATES, 

2007; PAIVA et al., 2007; SANTOS, 2007) ou o encontro de flebotomíneos 

naturalmente infectados por leishmânia (CARVALHO et al., 2008; SAVANI et al., 

2009) reforçam o conceito de vetores permissíveis, em contrapartida aos vetores 

específicos. VOLF e MYSKOVA (2007) e MYSKOVA et al. (2007) sugerem 

participação de outras moléculas, que não a lipofosfoglicana, que auxiliariam na 

fixação dos flagelos das promastigotas no tubo digestório dos flebotomíneos ou a 

ação de outros mecanismos atuando nesse processo. 

O encontro de infecção natural em flebotomíneos não reconhecidos como 

vetores específicos suscita a necessidade de se investigar outras espécies que 

poderiam atuar na transmissão dos agentes das leishmanioses. 

 No caso particular das áreas de transmissão de LTA na Grande São Paulo, as 

espécies Pintomyia fischeri, Pintomyia monticola, Migonemyia migonei e 

Evandromyia cortelezzii têm sido capturadas (IVERSSON et al., 1979, 1982; 

SUCEN, 2005); destas, merecem destaque Pi. fischeri e Mg. migonei por serem 

antropofílicas e estarem amplamente distribuídas no Estado de São Paulo 

(CAMARGO-NEVES et al., 2002).  

 Pintomyia fischeri foi apontada por BARRETTO (1943) como possível vetor de 

agente da LTA devido à sua capacidade de se infectar experimentalmente (PESSOA 

e COUTINHO, 1941), alta antropofilia e abundância no interior dos domicílios e de 

abrigos de animais domésticos, quando situados até 80 m das matas. Em área 

endêmica de L. braziliensis no estado do Espírito Santo, das fêmeas de 
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flebotomíneos capturadas, 76 eram de Pi. fischeri e 18 delas apresentaram infecção 

natural por flagelados; dentre estas, em uma delas foi detectada a presença de L. 

braziliensis (ROCHA et al., 2010) 

A capacidade vetorial além da densidade envolve outros parâmetros. Assim, para 

Pi. fischeri, julga-se oportuna a avaliação em condições laboratoriais dos parâmetros 

relativos à sobrevivência, duração do ciclo gonotrófico, ao hábito de se alimentar em 

hospedeiros da L. braziliensis, à taxa de infecção e ao período de incubação 

extrínseca em relação a este parasita.   
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3. OBJETIVO 

 

 Como objetivo geral pretendeu-se identificar a capacidade vetora dos 

flebotomíneos Pintomyia fischeri para Leishmania (Viannia) braziliensis, um dos 

agentes da LTA, comparando-a com a de Nyssomyia intermedia, vetor desse 

parasita na região Sudeste do Brasil. 

 

3.1. Objetivos específicos  

 

Em relação às duas espécies de flebotomíneo têm-se  

 Estimar a taxa de sobrevivência diária e expectativa média de vida infectiva; 

  Identificar o período do ciclo gonotrófico; 

 Determinar a taxa de alimentação em hospedeiros do parasita num primeiro 

repasto sanguíneo e sucessivo. 

 Estimar a taxa de infecção experimental pela Leishmania (V.) braziliensis;  

 Estimar o período de incubação extrínseca para a Leishmania (V.) braziliensis; 

 Estimar a capacidade vetora para L. (V.) braziliensis, e 

 Comparar a capacidade vetora para Leishmania (V.) braziliensis entre elas  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Densidade dos flebotomíneos em relação aos hospedeiros sob 

investigação (m) 

  

A obtenção deste parâmetro foi realizado por meio de capturas de Pi. fischeri,  

e Ny. intermedia com armadilhas de Disney. Neste tipo de armadilha, um hamster 

permaneceu exposto, protegido em uma gaiola com alimento e água ad libidum, e 

placas untadas com óleo de rícino onde os insetos poderiam pousar, foram 

colocadas cerca de 20 cm abaixo e acima da gaiola com hamster. Esse mesmo 

método de captura foi utilizado por DORVAL et al. (2007) a fim de conhecer a fauna 

de flebotomíneos em área endêmica leishmaniose tegumentar . 

As armadilhas ficaram instaladas diariamente e revisadas a intervalos que 

variaram de uma semana a um mês, para detectar a presença de flebotomíneos. Os 

insetos capturados foram transferidos para um tubo de Falcon contendo xilol e 

transportados ao laboratório onde foram clarificados, montados e identificados. As 

gaiolas foram instaladas por um período de um ano.  

As capturas de Pi. fischeri foram realizadas no município de Embu  e de Ny. 

intermedia, no Bairro Serra, município de Iporanga, onde a densidade dessas 

espécie se mostrou elevada (SUCEN, 2005; GALATI et al., 2009). Foram instaladas 

duas armadilhas em cada localidade, uma na margem da mata e a outra no 

peridomicílio.  

As capturas para as duas localidades nem sempre se deram de maneira 

satisfatória, aconteceram vários fatos que influenciaram na obtenção desse 

parâmetro. Algumas vezes as armadilhas passaram dias sem a presença dos 

hamsters, pois os proprietários de uma das localidades retiravam os mesmos das 

gaiolas quando o tempo estava chuvoso e não os recolocavam. Houve também 

predação de hamster ou morte natural de alguns animais.  

Ao longo dos experimentos observou-se baixa densidade de flebotomíneos 

nas armadilhas de Disney. Com o intuito de investigar se esta baixa atratividade se 

dava pelo tipo de armadilha testou-se uma outra que será descrita mais adiante. 
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Figura 1. Armadilha de Disney instalada na margem da mata, em Iporanga. 

Foto cedida por F. Galvis. 

 

 

 

 

             

Figura 2. Armadilha de Disney instalada na margem da mata em Embu 

Foto cedida por F. Galvis. 
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4.1.1. Nova armadilha testada (CDC modificada) 

 

A armadilha consistiu-se de uma jarra plástica, telada em sua boca com 

malha que impede o contato dos insetos com o hamster. No corpo da jarra foi feito 

um furo para introduzir o bico da mamadeira com água para o hamster. No interior 

da jarra colocou-se maravalha, um pouco de ração e o hamster. Este dispositivo foi 

preso à tampa da armadilha automática, tipo CDC, sem luz, que permaneceu 

exposto das 18:00 às 6:00 horas. Próximo a esta armadilha foi instalada outra 

armadilha CDC, também sem luz, porém com a jarra sem o hamsters (controle).  

O experimento foi desenvolvido no bairro Serra, em Iporanga, em 

peridomicílio, durante seis noites consecutivas no período de 26 de maio a 1º de 

junho de 2012. A cada noite foram instaladas três armadilhas com hamsters e duas 

sem hamsters (controles). 

 

 

Figura 3. Armadilha nova para atratividade de hamster a flebotomíneos. 

Foto cedida por F. Galvis 
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4.2.  Obtenção da geração F1 

 

Pi. fischeri. Os espécimes foram capturados no município de Embu e no Parque 

Estadual da Cantareira em São Paulo (região da Grande São Paulo), nos quais se 

teve informações prévias da ocorrência da espécie com densidade elevada 

(SUCEN, 2005; MOSCHIN, 2010). As coletas foram realizadas com armadilhas de 

Shannon modificadas nas cores branca e preta (GALATI et al., 2001) instaladas das 

18:00 às 23:00 horas em áreas próximas à mata (Embu) ou no interior da mata 

(Parque Estadual da Cantareira). Os insetos foram capturados com aspirador de 

Castro e os espécimes transferidos para pequenas gaiolas em nylon, nas quais 

foram transportados para o laboratório. Estas gaiolas foram cobertas com toalhas 

úmidas para garantir a umidade aos insetos. No insetário, foram introduzidos 

animais (aves ou hamsters) para que as fêmeas se alimentassem.  

 Ny. intermedia as coletas foram realizadas com armadilhas de Shannon 

branca e preta e com armadilhas automáticas luminosas instaladas no peridomicílio. 

A criação dos flebotomíneos em laboratório para a obtenção da geração F1 

foi feita mediante o método empregado por KILLICK-KENDRICK e KILLICK-

KENDRICK (1991) adaptada por GALVIS (2011).  
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4.3. Alimentação das fêmeas de campo em laboratório 

O repasto sanguíneo das fêmeas de campo foi feito em hamster ou em 

codorna. O hamster foi anestesiado e colocado dentro da gaiola contendo os 

insetos. A anestesia foi realizada por injeção intramuscular de uma dose máxima de 

0,25 ml de cloridrato de ketamina e cloridrato de xilazina 2%, em uma diluição 1:10, 

respectivamente.  Quando utilizado codorna, esta foi imobilizada por meio de uma 

tela e colocada no interior da gaiola; ambos os animais ficaram expostos por 50 

minutos. 

4.4.  Individualização das fêmeas ingurgitadas 
 

As fêmeas ingurgitadas foram agrupadas uma em gaiola e permaneceram 

na mesma até o período próximo à sua oviposição, quando foram individualizadas 

em tubos de acrílico (35,5mm altura x 26,7mm diâmetro). Neste havia uma camada 

de gesso no fundo, para a manutenção da umidade e um papel de filtro em seu 

interior, para servir de suporte ao o pouso da fêmea. Estes tubos foram tampados 

com tecido de nylon preso por um tampa plástica onde havia um furo em seu meio, 

por onde um chumaço de algodão embebido com solução de açúcar a 10% foi 

introduzido para servir como fonte energética.  

 

 

 

Figura 4. Tubo de acrílico para obtenção de desova das fêmeas grávidas 

Fonte: GALVIS (2011) 
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4.5. Transferência dos ovos e seguimento das formas imaturas 
  
 Após a oviposição, morte das fêmeas e identificação destas segundo Galati 

(2003), os ovos foram transferidos com pinceis úmidos para placa de Petri contendo 

uma camada de gesso no fundo. Os ovos da mesma espécie foram agrupados e 

seguidos diariamente. O alimento foi oferecido um dia antes da eclosão das larvas. 

 

4.6. Obtenção dos parâmetros de sobrevivência, período do ciclo 

gonotrófico, taxa do 1º repasto sanguíneo e os subsequentes 

 

4.6.1. Sobrevivência 

No insetário, as fêmeas foram alimentadas em hamsters para se obter as 

desovas. As fêmeas ingurgitadas foram separadas individualmente em frascos 

adaptados. Estes continham gesso úmido no fundo e uma faixa de papel de filtro de 

modo a servir de suporte para pouso das fêmeas. Após a desova, as fêmeas foram 

identificadas e os ovos da mesma espécie foram agrupados em placas de plástico 

(7,5 cm de diâmetro por 3 cm de altura) com gesso no fundo e tampa. As placas 

com os ovos foram mantidas em umidade próxima a 85% e temperatura 25º ± 1ºC. 

 A cada dia de emergência, os adultos foram separados em gaiolas para o 

acompanhamento da sobrevivência. Em todas as gaiolas, a partir da emergência 

dos adultos, foi colocado um pedaço de maçã como fonte de alimentação 

açucarada. Decorridas 48 horas da emergência das fêmeas, foi colocado um 

hamster anestesiado para servir de fonte alimentar sanguínea. A anestesia foi 

realizada por injeção intramuscular nas patas traseiras com uma dose para um 

hamster de aproximadamente 200 g, de 0,2 ml de cloridrato de ketamina e 0,05 ml 

de cloridrato de xilazina, ambos a uma diluição de 10%. O tempo máximo de 

exposição do hamster foi de uma hora. As fêmeas que se alimentaram foram 

transferidas para uma gaiola separada até a proximidade da data de oviposição, 

depois foram capturadas e mantidas em frascos isolados. Após a oviposição, 

aquelas que sobreviveram foram expostas para novo repasto sanguíneo. As gaiolas 

e os frascos foram inspecionados todos os dias para a coleta dos espécimes que 

morreram. Os dados foram passados para uma planilha para a confecção da tábua 

de vida, segundo (CAREY, 1993). 
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4.6.2.  Período do ciclo gonotrófico 

 

A estimativa desse parâmetro foi realizada por meio do acompanhamento das 

fêmeas alimentadas com sangue que foram individualizadas em tubos de acrílicos, 

como descritos anteriormente. Cada tubo foi rotulado com a data de alimentação 

sanguínea e a data de oviposição. Após a identificação das fêmeas, uma planilha 

para cada espécie foi construída com estas informações e estimou-se a mediana do 

número de dias entre a alimentação sanguínea e a oviposição.  

 

4.6.3. Taxa do 1º repasto sanguíneo 

 

Após a eclosão das fêmeas de laboratório em torno de dois dias e também 

após a coleta de fêmeas silvestres, hamsters infectados pela L. (V.) braziliensis 

(cepa MHOM/BR/1995/M15280; cedidos por C. Gomes, uma das colaboradoras do 

projeto) foram anestesiados com uma dose ketamina+xilazina conforme especificado 

no ítem 4.6.1 e expostos por um período de uma hora. Os hamster foram cobertos 

com tecido de meia de nylon expondo as partes próximas às patas onde se 

encontravam as feridas. Os insetos foram alimentados diretamente na ferida ou nos 

arredores da mesma, tentando garantir o maior aproveitamento.  

 

 

 

Figura 5. Fêmeas de flebotomíneos alimentando-se em hamster infectivo 

Foto cedida por  F. GALVIS 
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5. Investigação da taxa de infecção experimental por L. braziliensis e 

período de incubação extrínseca  

 

Fêmeas de 1ª geração foram obtidas como acima descrito. As fêmeas foram 

soltas em gaiolas após de 48 horas da emergência, na qual foi colocado um hamster 

infectado por L.(V.) braziliensis anestesiado como acima descrito, durante 1 hora. O 

hamster foi sedado e coberto com tecido de meia de nylon expondo as partes 

próximas às patas onde se encontravam as feridas; os insetos foram alimentados 

diretamente na ferida ou nos arredores da mesma. Doze horas depois, as fêmeas 

alimentadas foram agrupadas em uma gaiola. Essa exposição foi repetida várias 

vezes, até que todas as fêmeas se alimentassem ou morreram. As gaiolas foram 

revisadas diariamente, no mesmo horário, registrando-se a mortalidade por 

contagem direta. 

A dissecção das fêmeas foi realizada em solução salina sob um microscópio 

estereoscópico a aumento de 60x, expondo-se o intestino e genitália. Uma lamínula 

foi colocada sobre a amostra, que foi examinada sob microscópio óptico ao aumento 

de 400x para identificação da espécie do flebotomíneo (por meio das espermatecas) 

e observação da infecção, pela presença de flagelados no tubo digestório. A 

dissecção das fêmeas foi feita na medida em que iam morrendo. 

 

6. Forma de análise dos dados 

  

Sobrevivência. Por meio da estimativa horizontal. Foi calculada a tábua de 

vida segundo método de CAREY (1993) onde: 

x, é a idade em dias; 
lx, proporção de sobreviventes na idade x; 
dx = lx – lx+1; a diferença no número de sobreviventes para sucessivas idades x e x+1 
px =  lx+1/lx ; probabilidade de sobrevivência na idade x a x+1  
qx = 1-px; probabilidade de morte no período x a x+1;  
qx = dx/lx , ou lx-lx+1/lx; ou 1- (lx+1/lx) 
A probabilidade média de sobrevivência será Lx = (lx – 1/2dx); ou  (lx + lx+1)/2 
A esperança de vida (ex) estimada por Tx/lx.  
O número total de dias restantes aos sobreviventes até a idade máxima w, Tx, será 

estimado por:  
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 A taxa de infecção experimental de cada uma das espécies de flebotomíneos 

foi dada pelo número de fêmeas com a presença de L. (V.) braziliensis no total das 

que se alimentaram.  

 As taxas das fêmeas com infecção que são realmente infectantes foi dada 

pelo nº de fêmeas com formas infectantes (metacíclicas), no total das fêmeas 

encontradas com flagelados na dissecção.   

 O período de incubação extrínseca foi obtido de acordo com a mediana do dia 

que surgiram as formas infectantes (metacíclicas) no tubo digestório torácico das 

fêmeas. 

 A expectativa de vida infectiva foi obtida pela tábua de vida das fêmeas que 

fizeram o repasto no hamster infectado, no dia mediano do período de incubação 

extrínseca.  

 De posse dessas informações foi calculada a capacidade vetora para cada 

uma das espécies, empregando-se a fórmula utilizada por MACDONALD (1952) e 

adaptada por REISEN (1989), conforme, a seguir:  

 

V= m a b Pn/-log P  

 

m = densidade de fêmeas atraídas a hamster por tempo de exposição (dado de 

campo);  

a = proporção de fêmeas que se alimentaram  em hamster/duração mediana do ciclo 

gonotrófico; 

b = proporção de fêmeas que se infectaram e que são realmente infectantes; 

p = probabilidade de sobrevivência diária do vetor; 

n = período mediano de incubação extrínseca.  

eo  = Expectativa de Vida  = 1/- loge P 

einf =  Expectativa de vida infectiva = Pn/-loge P 

 

ou seja,  

 

V = m a b einf 
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7. Aspectos da Ética Animal  

 

Os hamsters utilizados nos experimentos foram anestesiados (0,05 ml xilazina 

10% + 0,2ml ketamina 10%) antes de serem expostos ao flebotomíneos ”limpos” e 

permaneceram expostos uma hora por dia, em dias alternados. Quando despertos 

da anestesia foram mantidos em suas caixas, em repouso com água e alimento ad 

libidum. 

 Nas capturas com armadilhas de Disney foram utilizados quatro hamsters 

“limpos” a cada mês, dois em Embu e dois em Iporanga, que ficaram expostos 

diariamente.  

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética Animal, da Faculdade de Medicina 

da USP, aprovado com o número de processo CEP-IMT 057/2009 e da Faculdade 

de Saúde Pública da USP e ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Saúde Pública da USP, segundo o protocolo de pesquisa número 2026  (ANEXOS 2 

e 3) 

 

 

8. Biossegurança 

 
O insetário do laboratório de Entomologia em Saúde Pública/Phlebotominae 

apresenta vedação para impedir a saída de flebotomíneos. O pessoal que manipulou 

os insetos estavam devidamente vestido e calçado. 

 Os hamsters submetidos ou não à picada de insetos infectados foram 

mantidos em segurança. Quando sacrificados, o descarte será feito segundo às 

normas de segurança da FSP.  

 O projeto foi aprovado pela Comissão de Biossegurança da Faculdade de 

Saúde Pública (em dezembro de 2009) (Anexo 4).  

O projeto foi aprovado pelo Sistema de Autorização e Informação em 

Biodiversidade obtida em 15 de junho de 2010 Nº 22399-1.  

. O projeto contou com financiamento Fapesp, processo 2009/53414-1 e do 
CNPQ, processo nº 306457/2011-3.  
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9. Resultados 

 

9.1. Densidade de flebotomíneos em relação ao hamster 

 

Esse parâmetro foi obtido por meio de armadilhas de Disney instaladas em 

dois municípios do Estado de São Paulo, Iporanga e Embu, foram instaladas duas 

armadilhas em cada localidade. 

Em Iporanga foram coletados um total de 72 (58 machos e 14 fêmeas) 

espécimes pertencentes a sete espécies. Do total de espécimes capturados, 58 são 

de Ny. intermedia, dos quais, apenas 5 são fêmeas. Para Pi. fischeri foram 

capturados 2 exemplares e ambos são fêmeas. 

No município de Embu foram obtidos 32 espécimes (10 machos e 22 fêmeas) 

pertencentes a quatro espécies, Do total de espécimes 19 são de Pi. fischeri, sendo 

13 fêmeas 

Na tabela (1) abaixo é possível observar a presença da espécie fischeri nas 

duas localidades, porém sua presença no município do Embu é mais expressiva. E o 

número de fêmeas coletadas no Embu também foi mais elevado que em Iporanga, o 

que acarreta um valor de m maior para Embu. O valor de m em Iporanga foi de 

0,027 fêmeas/hamster/noite para Ny. intermedia e 0,011 fêmea/hamster/noite para 

Pi. fischeri. No Embu, para Pi. fischeri foi de 0,103 fêmea/hamster/noite . Portanto 

para esta espécie no município de Iporanga o m foi bem inferior ao observado no 

município de Embu. 
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Tabela 1- Número de flebotomíneos, segundo espécie, sexo, local e dias de coletas, 
capturados em armadilhas de Disney contendo um hamster e valor de m (nº de 
fêmeas/hamster/noite).  

 

Local Iporanga 
  

Embu 
 

Dias de exposição 183   126 

  
Espécie                 sexo ♂ ♀ m ♂ ♀ m 

Ev. edwardsi - - - 3 8 0,063 

Ex. firmatoi - 1 0,005 - 1 0,008 
Mg. migonei 1 - - - - - 
Ny. intermedia 53 5 0,027 - - - 

Ny. neivai 1 1 0,005 - - - 

Pa. sp1. - - - 1 - - 

Pa. pascalei 3 2 0,011 - - - 

Pa. sp2. - 3 0,016 - - - 

Pi. fischeri - 2 0,011 6 13 0,103 

Total 58 14 0,077 10 22 0,175 

 

9.1.1.  Nova armadilha  

Durante as coletas com a armadilha Disney surgiu uma dúvida em relação a 

sua eficácia, por esse motivo optou-se por testar essa nova armadilha no 

Município de Iporanga, o que possibilitou chegar a um outro valor de m e, 

consequentemente, a outro valor da capacidade vetorial para as duas espécies. 

 

Tabela 2. Número de flebotomíneos s espécies Ny .intermedia e Pi. fischeri 
capturados com a armadilha CDC modificada segundo sexo e presença de isca, no 
Município de Iporanga, 26 de maio a 01 de junho de 2012 

Espécies Ny. intermedia Pi. fischeri 
Hamster com sem com sem 

Nº armadilhas 3 2 3 2 

Data       sexo ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

26/27 125 80 - - - - - - 
27/28 227 90 4 2 - 1 - - 
28/29 81 24 191 16 - - - - 
29/30 106 43 86 22 - - - - 
30/31 387 32 96 47 - 1 - - 
31/01 4 5 - - - - - - 

Total de insetos 930 274 377 87 - 2 - - 
Total armadilhas 18 18 12 12 18 18 12 12 
Média/armadilha 51, 15,2 31,4 7,3 - 0,11 - - 

 

A subtração das médias das armadilhas sem hamsters daquelas com hamsters 

(tabela 2) fornece a atratividade do hamsters para as fêmeas. Em relação às fêmeas 
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de Ny. intermedia, tem-se: 15,2 – 7,3 = 7,9 fêmeas sendo atraídas por hamsters por 

dia (m). Para Pi. fischeri esse valor é de 0,11 fêmeas atraídas por hamsters por dia. 

 

9.2. Observação das espécies estudadas 

 

9.2.1. Nyssomyia intermedia 

 
Tabela 3-Sobrevida das fêmeas de Ny. intermedia ingurgitadas em hamster 
infectado pela Leishmania (Viannia) braziliensis  

Classe de 
idade (dias) 

(x) 

Intervalo de 
Idade (dias), 

x a x + 1 

Número de 
Sobreviventes no 

Começo do intervalo 
kx 

Número de 
mortes 

No intervalo de 
idade 

Dx 

    
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0-1 

1-2 

2-3 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

7-8 

8-9 

46 

43 

40 

37 

31 

24 

6 

1 

_ 

3 

3 

3 

6 

7 

18 

5 

1 

_ 

 

A construção da tábua de vida foi realizada com os dados apresentados na 

tabela 3. 

A expectativa de vida das fêmeas de Ny. intermedia após o repasto infectante 

no início da cultura foi de 4,51dias. O número de mortes foi aumentando dia a dia, se 

mantendo uma sobrevivência acima de 50% no intervalo de 4-5 dias. O maior 

número de mortes, portanto, uma menor sobrevivência ocorreu no intervalo de 5-6 

coincidindo com a mediana do ciclo gonotrófico, indicando a influência da oviposição 

na mortalidade das fêmeas. A mediana da sobrevivência após o repasto em hamster 

infectado foi de 6 dias. 
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Tabela 4. Tábua de vida de fêmeas de Ny. intermedia , após repasto sanguíneo em hamster infectado por Leishmania (Viannia) 
braziliensis.  

Classe de 
idade (dias) 

(x) 

Proporção de 
sobreviventes 
na idade x, lx 

Proporção de 
sobreviventes 
da idade x a 

x+1, px 

Proporção de 
mortes x a x+1, 

qx 

Proporção de 
mortes no 

intervalo x a 
x+1, dx 

Dias vividos no 
intervalo 

Lx 

Dias vividos 
desde a idade 

x, Tx 

Expectativa de 
vida ex 

        
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1,00 

0,93 

0,87 

0,81 

0,68 

0,53 

0,14 

0,03 

0,0 

0,93 

0,93 

0,92 

0,84 

0,78 

0,25 

0,17 

0,0 

- 

0,07 

0,07 

0,08 

0,16 

0,22 

0,75 

0,83 

1,00 

- 

0,07 

0,06 

0,06 

0,13 

0,15 

0,39 

0,11 

0,03 

- 

0,96 

0,90 

0,84 

0,75 

0,61 

0,34 

0,09 

0,02 

0,0 

4,51 

3,55 

2,65 

1,81 

1,06 

0,45 

0,11 

0,02 

0,0 

4,51 

3,81 

3,04 

2,24 

1,56 

0,84 

0,78 

0,66 

0,0 

Negrito = expectativa de vida a partir do surgimento do período infectante. 
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9.2.2. Pintomyia fischeri 

 

Tabela 5 -Sobrevida das fêmeas de Pi. fischeri  ingurgitadas em hamster infectado 

pela Leishmania (Viannia) braziliensis. 

          Classe de  
        idade (dias) 
                 (x) 

Intervalo de 
Idade (dias), 
    x a x + 1 

Número de 
Sobreviventes no 

Começo do intervalo 
kx 

Número de mortes 
No intervalo de idade 

Dx 

    
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0-1 

1-2 

2-3 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

7-8 

8-9 

60 

60 

60 

60 

60 

44 

15 

8 

_ 

0 

0 

0 

0 

16 

29 

7 

8 

_ 

 

Os dados da tabela 5 foram utilizados para construção da tábua de vida 

dessa espécie. 

Após o repasto sanguíneo infectante observou-se uma sobrevida inicial para 

essa espécie de 5,89 dias. A mortalidade dessas fêmeas teve início no intervalo de 

4-5 dias, o maior número de mortes ocorreu entre o quinto e sexto dia ocorrendo 

uma mortalidade de quase 50% das fêmeas, coincidindo com a mediana do ciclo 

gonotrófico, sugerindo a influência da oviposição na mortalidade das fêmeas (figura 

1). A mediana da sobrevivência após repasto infectante foi de 6 dias. 
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Tabela 6. Tábua de vida de fêmeas de Pi. fischeri , após repasto sanguíneo em hamster infectado por Leishmania (Viannia) 
braziliensis . 
 

Classe de 
idade (dias) 

(x) 

Proporção de 
sobreviventesna 

idade x, lx 

Proporção de 
sobreviventes 
da idade x a 

x+1, px 

Proporção de 
mortes x a x+1, 

qx 

Proporção de 
mortes no 

intervalo x a 
x+1, dx 

Dias vividos no 
intervalo 

Lx 

Dias vividos 
desde a idade 

x, Tx 

Expectativa de 
vida ex 

        
0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

0,25 

0,14 

0,0 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

0,74 

0,34 

0,53 

0,0 

- 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,26 

0,66 

0,47 

1,00 

- 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,75 

0,11 

0,14 

0,0 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

0,62 

0,2 

0,07 

0,0 

5,89 

4,89 

3,89 

2,89 

1,89 

0,89 

0,27 

0,07 

0,0 

5,89 

4,89 

3,89 

2,89 

1,89 

0,89 

1,08 

0,5 

0,0 

Negrito = expectativa de vida a partir do surgimento do período infectante.  
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9.3. Comparação das espécies envolvidas no estudo 

 

9.3.1 Proporção de fêmeas que se alimentaram no hamster (Al) 

No experimento de alimentação da espécie Ny. Intermedia, foram liberadas 

na gaiola 68 fêmeas, dessas 46 se alimentaram, obtendo-se uma taxa de 

alimentação de 67,6%. Para a espécie Pi. fischeri foram liberadas 172 fêmeas, 

dessas 133 se alimentaram, chegando a uma taxa de alimentação de 77,3 % 

(Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Número de machos e fêmeas expostos a hamster infectado pela  

Leishmania (Viannia) braziliensis. 

Espécie Ny. intermedia Pi. fischeri 

Fêmeas 68 172 
Machos 99 45 
Fêmeas alimentadas 46 133 

Proporção de  
Fêmeas alimentadas 

       67,6% 77,3% 

 

 

 

 

9.3.2. Duração do Ciclo gonotrófico 

O valor da mediana do ciclo gonotrófico foi de cinco dias para as espécies 

estudadas (Tabela 8).  Porém os valores máximo, mínimo e a diferença entre esses 

valores diferem, sendo menor para Pi. fischeri. 

 

Tabela 8 -Duração do ciclo gonotrófico em condições de laboratório de Ny. 

intermedia e de Pi. fischeri. 

Espécie      N Mínima 
(dias) 

Máxima 
(dias) 

Mediana 
(dias) 

Ny. intermedia 

Pi. fischeri 

     48 

     46 

4 

5 

7 

6 

5 

5 
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9.3.3. Hábito de picar o hamster 

Os valores da taxa de alimentação utilizados na construção da tabela 9 são 

os mesmo da proporção de fêmeas alimentadas da tabela 7.  

Na tabela 9 encontra-se o valor de a para as duas espécies sob investigação, 

os valores de a encontrados apontam que, em média, para Ny. intermedia, uma 

fêmea se alimenta em fonte de infecção a cada 7,7 dias (1,0/0,13), ao passo que 

para espécie Pi. fischeri uma fêmea se alimenta em fonte de infecção a cada 6,7 

dias (1,0/0,15). 

 

Tabela 9 -Estimativa do parâmetro “a” para as espécies sob investigação 

Espécie Taxa de alimentação Ciclo gonotrófico 
(mediana) 

a 

Ny. intermedia 

Pi. fischeri 

0,67 

0,77 

5 

5 

0,13 

0,15 

 

 

 

9.3.4. Período de incubação extrínseca (n) 

 Nos experimentos realizados com Ny. intermedia e Pi. fischeri, para ambas as 

espécies a forma infectante do parasita só foi notada no quinto dia após alimentação 

da fêmea na fonte de , essa investigação foi realizada após a dissecção com a morte 

natural da fêmea (Tabela 10). 
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Tabela 10. Infecção experimental de flebotomíneos provenientes de Iporanga e 
Embu em hamster infectado por L. braziliensis, segundo espécie de flebotomíneo, e 
horas pós-repasto sanguíneo. 

Período 
pós-

repasto    

Município Embu Iporanga Total 

Espécie Pi. fischeri Pi. fischeri Ny. intermedia Dissec Inf 

Condição♀  Dissec Inf Dissec Inf Dissec Inf   

24 horas ... ... ... ... ... ... ... ... 

48 horas ... ... ... ... ... ... ... ... 

72 horas 4 2 ... ... 1 0 5 2 

96 horas 9 2 1 0 37 0 47 2 

120 horas 18 10* 2 1* 73 8*. 93 19* 

144 horas 29 9* 0 0 8 2* 37 11* 

168 horas 25 3* 0 0 2 2* 27 5* 

Total 85 26 3 1* 121 12* 209 39 

Total infectantes*  22*  1*  12*  35* 

Dissec = Dissecção, Inf = Infecção 

 

9.3.5. Proporção de fêmeas com formas infectantes entre as fêmeas infectadas 

(b) 

 

Para Ny. intermedia foram ingurgitadas 151 fêmeas em hamster infectado, 

dessas, 20 estavam infectadas e 18  delas apresentaram a forma infectante   

(promastigota metacíclica) do parasita. Desse modo a taxa de infecção observada 

foi de 13,2% e proporção de fêmeas com forma infectante foi de 90 (Tabela 11). 

Em se tratando de Pi. fischeri das 148 fêmeas alimentadas em hamsters 

infectados, 46 (31,1%) apresentaram flagelados no tubo digestivo, em 27 delas 

(59,0%) foram observadas as formas promastigotas metacíclicas. 

 

Tabela 11- Proporção de fêmeas de Nyssomyia intermedia e Pintomyia fischeri com 

infecção por Leishmania (Viannia) braziliensis . 

 
Espécie 

 
Fêmeas 

ingurgitadas 

 
Fêmeas 

infectadas 

Taxa de infecção 

 
Dissecção 

b 
Proporção de fêmeas 
infectadas com forma 

infectantes 

     

Ny. intermedia 

Pi. fischeri 

151 

148 

20 

46 

       0,13            0,90 (18/20) 

       0,31            0,59 (27/46)   
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9.3.6. Expectativa de vida infectiva (ei) 

 O valor desse parâmetro foi obtido a partir da tábua de vida construída com 

fêmeas alimentadas em hamster infectado por Leishmania (Viannia) braziliensis das 

duas espécies de flebotomíneos envolvidas na pesquisa. 

 Para Ny. intermedia a expectativa de vida infectiva foi de 0,84 dias e para Pi. 

fischeri foi de 0,89 dias (Tabela 12 ). 

 

Tabela 12-Expectativa de vida para as coortes das espécies de flebotomíneos 

seguidas a partir do repasto sanguíneo em hamster infectado por Leishmania 

(Viannia) braziliensis. 

Espécie n Expectativa de vida 
após o repasto 

Ny. intermedia 

Pi. fischeri 

46 

109 

0,84 

0,89 

 

 

9.3.7. Capacidade Vetorial 

Tabela 13- Resumo dos parâmetros usados na estimativa da capacidade vetorial 

das espécies envolvidas no estudo 

Parâmetro Ny. intermedia Pi. fischeri 

m (fêmeas/hamster/dia) 

a [taxa de repasto/CG (dias) 

n (incubação extrínseca) 

b (proporção de ♀ infectantes) 

einf [expectativa de vida infectiva (dias) 

0,027 

0,13 

5 

0,90 

0,84 

0,103 

0,15 

5 

0,59 

0,89 

 

  

Com essas estimativas foi calculada a capacidade vetorial para as duas 

espécies segundo a fórmula: 

 

V = m a b einf 
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9.3.7.1. Nyssomyia intermedia ( Armadilha Disney- Iporanga) 

 VNy.i. = (0,027fêmeas/hamster/dia) 
    

 
 (0,90)(0,84 dias) = 0,0027 novas 

infecções por dia de exposição  a um hamster infectado 

  

 Esse valor sugere que com uma taxa de repasto no hospedeiro de 67% da 

população de fêmeas de Ny. intermedia e levando em conta que das fêmeas 

alimentadas 90% delas desenvolvem as formas infectantes do parasita, 

apresentando uma densidade em relação fonte de infecção (fêmeas/hamster/dia) de 

0,027, e uma taxa de contato (1,0/a) de 7,7, dias estima-se que a população de 

fêmeas da área consiga produzir 0,0027 novos casos de infecção por dia de 

exposição a fonte de infecção. 

9.3.7.2. Nyssomyia intermedia (Nova armadilha - Iporanga) 

 No cálculo da capacidade para utilizando os dados da nova armadilha o único 

parâmetro que muda é o da densidade em relação ao hamster. 

 VNy.i. = (7,9 fêmeas/hamster/dia) 
    

 
 (0,90)(0,84 dias) = 0,8 novas infecções 

por dia de exposição  a um hamster infectado 

  

Esse valor sugere que com uma taxa de repasto no hospedeiro de 67% da 

população de fêmeas de Ny. intermedia e levando em conta que das fêmeas 

alimentadas 90% delas desenvolvem as formas infectantes do parasita, 

apresentando uma densidade em relação fonte de infecção (fêmeas/hamster/dia) de 

7,9, e uma taxa de contato (1,0/a) de 7,7, dias estima-se que a população de fêmeas 

da área consiga produzir 0,8 novos casos de infecção por dia de exposição a fonte 

de infecção. 

 

 

 

 



44 

 

9.3.7.3. Pintomyia fischeri (Armadilha Disney – Iporanga) 

 

VPi.f. = (0,011fêmeas/hamster/dia) 
    

 
 (0,59)(0,89 dias) = 0,00089 novas 

infecções por dia de exposição  a um hamster infectado 

O valor encontrado sugere que uma população de fêmeas de Pi. fischeri com 

taxa de repasto de 77%, uma taxa de fêmeas com forma infectante do parasita de 

59%, apresentando uma densidade em relação fonte de infecção de 0,011 

fêmeas/hamster/dia e uma taxa de contato de 6,7 dias, pode conseguir produzir 

0,00089 novos casos de infecção pro dia de exposição a fonte de infecção. 

 

 

9.3.7.4. Pintomyia fischeri (Nova armadilha – Iporanga) 

 

VPi.f. = (0,11fêmeas/hamster/dia)  
    

 
 (0,59)(0,89 dias) = 0,0089 novas 

infecções por dia de exposição  a um hamster infectado 

 

 

Com base nesse resultado é possível sugerir que com uma taxa de repasto 

de 77% da população de fêmeas de Pi. fischeri, uma taxa de fêmeas com forma 

infectante do parasita de 59%, apresentando uma densidade em relação fonte de 

infecção de 0,11 fêmeas/hamster/dia e uma taxa de contato de 6,7 dias, estima-se 

que a população de fêmeas da área consigam produzir 0,0089 novos casos de 

infecção pro dia de exposição a fonte de infecção. 
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9.3.7.5.  Pintomyia fischeri (Disney - Embu) 

 VPi.f. = (0,103fêmeas/hamster/dia)  
    

 
 (0,59)(0,89 dias) = 0,0083 novas 

infecções por dia de exposição  a um hamster infectado 

 

 O resultado encontrado sugere que com uma taxa de repasto de 77% da 

população de fêmeas de Pi. fischeri, uma taxa de fêmeas com forma infectante do 

parasita de 59%, apresentando uma densidade em relação fonte de infecção de 

0,103 fêmeas/hamster/dia e uma taxa de contato de 6,7 dias, estima-se que a 

população de fêmeas da área consigam produzir 0,0083 novos casos de infecção 

pro dia de exposição a fonte de infecção. 

 

9.3.8. Comparação da Capacidade Vetorial das espécies envolvidas no estudo 

Com os resultados encontrados é possível afirmar que a capacidade vetorial 

das espécies sob investigação difere quanto à armadilha utilizada para estimar a 

variável m (densidade das fêmeas em relação ao hamster).  

A capacidade vetora de Ny. intermedia  em Iporanga para a nova armadilha é 

296,3 vezes maior que para a armadilha de Disney. Comparando a capacidade 

vetora de Ny. intermedia e Pi. fischeri ambas para a armadilha nova, a 

capacidade vetora de Ny. intermedia é 89,9 vezes maior que a de Pi. fischeri, a 

capacidade vetora de Ny. intermedia se mantém superior 3,03 vezes a 

capacidade de Pi. fischeri quando se compara as duas espécies com armadilha 

Disney em Iporanga. 

O valor da capacidade vetorial de Pi. fischeri encontrado para as duas 

armadilhas no município de Iporanga difere muito, sendo o da nova armadilha 10 

vezes maior do que o da Disney. No município de Embu com a armadilha Disney 

a capacidade vetora de Pi. fischeri é 9,3 vezes superior à Disney em Iporanga. 

Quando se observa os resultados encontrados com a mesma armadilha 

(Disney) em Iporanga para Ny. intermedia e Embu para Pi. fischeri a capacidade 

vetora de Pi. fischeri é 3,07 vezes maior que a de Ny. intermedia.  
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10. Discussão 

 

10.1. Densidade das espécies de flebotomíneos envolvidas no estudo em 

relação ao hamster 

 Com a exposição das armadilhas de Disney e da Nova armadilha (testada 

apenas no município de Iporanga) na tentativa de obter o parâmetro m para 

estimativa da capacidade vetorial para as duas espécies sob estudo. Com a 

armadilha Disney no município de Iporanga obteve-se um m de 0,027 para Ny. 

intermedia e 0,0011 para Pi. fischeri ; com a nova armadilha esses valores foram 7,9 

e 0,11 respectivamente. Já no Município de Embu o valor encontrado foi de 0,103 

para Pi. fischeri. É possível observar o baixo desempenho da armadilha Disney 

quando comparada com a nova armadilha. O maior rendimento de Ny. intermedia 

em relação ao de Pi. fischeri, tanto na Disney como na nova armadilha no município 

de Iporanga, corroboram a densidade muito desigual entre essas duas espécies 

encontrados por GALATI et al. (2009,2010). 

Existem várias formas de se obter esse parâmetro e é ideal que ele seja 

obtido na área de estudo para se chegar ao valor que corresponda à realidade da 

localidade. É necessário avaliar diversas formas de capturas para compreender de 

maneira mais clara a dinâmica vetor-parasita-hospedeiro (ALEXANDER, 2000). 

Disney, em 1966, afirma que é mais fácil capturar flebotomíneos picando o 

homem ao se aproximar das armadilhas que conseguir flebotomíneos atraídos pelos 

roedores expostos nas mesmas e que pesquisadores do Gorgas Laboratório (1963, 

1964) desenvolveram uma pesquisa em campo testando vários tipos de armadilhas 

com os mais diferentes tipos de animais vivos, para verificar a atratividade de 

flebotomíneos. Porém poucos flebotomíneos foram capturados em qualquer uma 

das armadilhas (não mais que um ou dois). 

Biancardi e Castellón (2000) utilizando várias formas de coleta em seu 

trabalho constatou que a armadilha de Disney se mostrou a menos eficiente quanto 

ao número de espécimes como também na diversidade de espécies encontradas, a 

maneira que se mostrou mais eficiente foi a Shannon. 
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Dorval et al. (2007) usando a Disney modificada relata que 59,6% dos insetos 

coletados foram com essa armadilha, porém eles ressalvam que a armadilha Disney 

modificada ficou exposta constantemente enquanto as outras foram expostas 

periodicamente e só durante a noite. 

 É difícil mensurar parâmetros entomológicos em se tratando de 

flebotomíneos, pois seu comportamento é altamente influenciado por fatores 

ambientais e por ações humanas (CAMARGO – NEVES, et al., 2002), como também 

a fauna e a flora de cada região interferem no perfil epidemiológico das 

leishmanioses (BRASIL, 2007). 

 

10.2. Hábito de Picar o hospedeiro (a) 

Utilizando a metodologia de anestesiamento do hamster para se obter esse  

parâmetro, estimou-se uma valor de a para Ny. intermedia de 7,7 dias e para Pi 

fischeri de 6,7 dias. Isso quer dizer que uma fêmea de Ny. intermedia se alimentará 

em uma fonte de infeção a cada 7,7  dias e uma da espécie Pi. fischeri se alimentará 

a cada 6,7 dias, ou seja, esses valores encontrados indicam o contato dos insetos 

com os possíveis hospedeiros. Já que o hábito de picar o hospedeiro é expresso 

pela frequência média com que uma fêmea do inseto pica o hospedeiro, ou seja, é a 

frequência de alimentação da fêmea (GARRET- JONES, 1964). 

Existem várias maneiras de verificar o padrão alimentar desses insetos como  

teste de ELISA, reação de precipitina dentre outros. MUNIZ et al. (2006) em seu 

estudo sobre hábito alimentar de flebotomíneos conclui que a espécie Pi. fischeri é 

oportunista e suas fêmeas ajustam seus hábitos alimentares de acordo com a 

disponibilidade de hospedeiros, corroborando com CASANOVA (2001). 

Pesquisas realizadas por RANGEL et al. (1986, 1990) e por Gomes et al. 

(1983) utilizam iscas animais para captura associando ao hábito alimentar eles 

também concluíram que esses insetos possuem um hábito alimentar bastante 

variado de acordo com a disponibilidade de hospedeiros. DIAS-SVERSUTTI et al. 

(2007) utilizando diferentes animais como isca não constatou diferenças 

significativas no número de fêmeas encontradas sugerindo um ecletismo em relação 

a preferência alimentar desses insetos. 
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Parâmetro de extrema importância na estimativa da capacidade vetorial 

desses insetos, uma vez que espécies com intervalo menor de dias para o contato 

com uma nova fonte de alimento atuaram de maneira mais eficiente na transmissão 

do parasita uma vez que estejam infectadas. Segundo GARRET – JONES (1964) 

uma estratégia epidemiológica que poderia ser adotada na tentativa de evitar o 

acometimento das pessoas por leishmaniose seria tentar diminuir a expectativa de 

vida de vetores encontrados alimentados ou sugando sua fonte de alimento. 

 

10.3. Taxas de infecção experimental e proporção de fêmeas infectadas que 

realmente são infectantes (b) 

No bioensaio de infecção experimental realizado para as duas espécies 

envolvidas no presente estudo, obteu-se uma taxa de fêmeas infectadas para Ny. 

intermedia de 13,2% e para Pi. fischeri de 31,1%, resultado com taxas de infecção 

superiores ao obtido por GALVIS (2011) que encontrou a uma taxa de infecção de 

menos de 5% para Pi. fscheri e Lu. longipalpis expostos a cão infectado por 

Leishmania infantum chagasi. 

Seguindo a metodologia do presente estudo, PAIVA et al. (2007) conseguiram 

alimentar 26 espécimes da espécie Ny. intermdedia. Destas apenas uma apresentou 

infecção detectada por PCR. Utilizando a técnica de alimentação artificial, PAIVA et 

al. (2007) chegou a uma taxa de 89% de infecção, dos insetos dissecados 75% 

deles apresentaram presença de flagelado no tubo digestivo. 

REIS et al. (2010) submetendo fêmeas da espécie Ny. whitmani a 

camundongos infectados por Leishmania brazliensis e L. amazonensis chegou a 

uma taxa de infecção de 65,2% e 47,4% respectivamente, usando técnicas 

moleculares para a análise dos espécimes submetido a infecção. Esses valores 

supõem que Ny. whitmani é mais susceptível a infecções por Leishmania 

braziliensis. Já SILVA e GOMES (2001) submeteram uma população de Ny. 

intermedia silvestre a hamster infectado por Leishmania braziliensis e usando a 

técnica da dissecção para observação da infecção, encontraram um percentual de 

76,1% de positividade para as fêmeas examinadas. 
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Em se tratando das fêmeas infectadas que realmente são infectantes (b), ou 

seja, que chegaram a desenvolver a forma promastigota metacíclica do parasita ou 

forma infectante a animais vertebrados, tem-se uma proporção de 90% para os 

espécimes avaliados de Ny. intermedia e 59% para os de Pi. fischeri, isso quer dizer 

que das fêmeas que conseguiram se infectar durante a alimentação 90% das de Ny. 

intermedia chegaram a desenvolver  forma flagelada infectante do parasita e apenas 

59% das de Pi. fischeri conseguiram completar o ciclo do parasita. Apesar da taxa 

de infecção de Pi. fischeri ter sido superior a de Ny. intermedia a taxa de fêmeas 

realmente infectantes desta espécie foi superior à de Pi. fischeri, e são essas 

fêmeas responsáveis por levar a infecção adiante. 

O ciclo de vida desse parasita é muito complexo e a interação parasita-vetor 

ainda não está totalmente esclarecida. O parasita passa por várias barreiras físico-

químicas no intestino do vetor par completar seu ciclo e se manter na natureza 

(PIMENTA et al., 2012). Outra dificuldade encontrada na observação da infecção 

das fêmeas expostas à alimentação em fonte infectante foi a baixa sobrevida do 

parasita após a morte do vetor, levando possivelmente a uma subestimação das 

fêmeas com parasita e realmente infectantes, uma vez que a disseção foi feita após 

a morte das fêmeas, frequentemente durante à noite. Esta baixa sobrevida dos 

parasitas parece resultar de sua degradação por bactérias, uma vez que em muitas 

das fêmeas com infecção não detectada a proliferação das bactérias era muito 

grande. 
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10.4. Período de Incubação extrínseca (n) 

 Período de incubação extrínseca é o tempo que leva entre a alimentação do 

inseto vetor em fonte de infecção até o surgimento da forma infectante do parasita. 

Esse parâmetro é essencial para se chegar ao período de vida infectiva da 

população de fêmeas infectadas (MEYER, 1989). Para ambas as espécie, este 

período foi de 5 dias, coincidindo com a mediana do ciclo gonotrófico. Condição esta 

que favorece a capacidade vetora, pois é quando a fêmea busca um novo repasto 

sanguíneo, e dessa maneira transmitiria os parasitas. 

 A relação parasita hospedeiro é muito delicada, e essa interação ainda pode 

variar de acordo com a espécie de leishmânia e flebotomíneo envolvidos. Além 

disso, existe influência da saliva no estabelecimento da infecção e as inúmeras 

barreiras que os parasitas precisam ultrapassar para conseguir sucesso no seu ciclo 

de desenvolvimento (SACKS e KAMHAWI, 2001; PIMENTA et al., 2012). 

 

10.5. Expectativa de vida infectiva do vetor 

 

 Expectativa de vida das espécies envolvidas no estudo foi estimada em 

laboratório. O que possibilitou uma avaliação diária da mortalidade das mesmas 

após o repasto em hamster infectante. Com base da tábua de vida construída para 

Ny. intermedia e Pi. fischeri chegou-se a uma expectativa de vida de 0,84 para Ny. 

intermedia e 0,89 para Pi. fischeri e  mediana de vida infectiva de 6 dias para as 

duas espécies. A expectativa de vida das duas espécies não difere muito, mas é 

possível observar que as fêmeas de Pi. fischeri apresentam uma pequena vantagem 

em relação às de  Ny. intermedia, ou seja, isso indica que as de Pi. fischeri teriam 

uma chance maior  de entrar em contato com um hospedeiro, porém esse período 

curto de vida infectiva sugere  a necessidade de uma alta densidade desses insetos 

para levar a infecção adiante. 

 A mortalidade nas duas espécies apresentam uma sensível diferença, para 

Ny. intermedia foi possível observar que sua mortalidade  começa desde os 

primeiros dias da alimentação em hamster infectado, em se tratando de Pi. fischeri 

essa mortalidade se inicia após 5 dias de alimentação, porém as duas tem o seu 
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maior pico próximo  a mediana do ciclo gonotrófico que foi de 5 dias  para as duas 

espécies.  

 Nas observações realizadas o tempo máximo de sobrevivência para as 

fêmeas de Ny. intermedia e de Pi. fischeri após o repasto infectante foi 8 dias, o 

mínimo foi de 1 e 5 dias respectivamente.    

 A expectativa de vida de fêmeas de flebotomíneos pode ser mensurada 

através de observações realizadas diretamente em campo, com captura dos insetos, 

marcação com pó fluorescente, soltura dos mesmos no meio ambiente e recaptura 

(estimativa horizontal), ou de maneira vertical usando a taxa de fêmeas multíparas e 

o período do ciclo gonotrófico. Em laboratório a expectativa de vida dessas fêmeas 

pode ser acompanhada diariamente, observações às fêmeas em intervalo de tempo 

controlado até a morte de toda população (MILBY e REISEN, 1989; CAREY, 1993; 

CASANOVA, et al., 2009 ). 

 Casanova et al. (2009) através de trabalhos realizados em campo com 

captura- marcação –soltura e recaptura chegou a uma sobrevida máxima de 11 dias 

para fêmeas de Ny. intermedia. Em acompanhamento de uma coorte de fêmeas em 

laboratório Galvis (2011) estimou um tempo médio de vida para Pi. fischeri de 0,74 

dias. 

 A manutenção de uma coorte de fêmeas alimentadas em laboratório é uma 

tarefa extremamente delicada, já que é muito difícil reproduzir de maneira adequada 

o ambiente natural a que a mesma encontra-se adaptada, outro desafio é conseguir 

manter fêmeas vivas após o evento da oviposição, já que esse é um período crítico 

que leva a maior parte das fêmeas à morte.  
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10.6. Comparação da capacidade vetorial de Ny. intermedia e Pi. Fischeri 

 

 A estimação da capacidade vetorial envolve vários parâmetros ecológicos, 

que influencia de maneira decisiva nesse valor. A densidade do inseto, a capacidade 

de se infectar, a capacidade de desenvolver as formas infectantes, seu tempo de 

vida após repasto infectante dentre outros. Ao mensurar a capacidade vetorial, esse 

valor corresponde à determinada área de estudo e ao dado momento da 

observação, podendo variar de acordo com as condições encontradas nos 

momentos de coletas dados (GARRET – JONES 1954; REISEN, 1989). 

 Os fatores que poderiam estar envolvidos no surgimento de uma nova 

infecção foram agrupados e organizados por MACDONALD (1952) quando estudou 

a transmissão da malária. Mais tarde GARRET – JONES (1954) estruturou uma 

equação e o conceito de capacidade vetorial.  

 Em se tratando da transmissão de leishmaniose o conceito de capacidade 

vetora ainda é pouco explorado, já que o trabalho com flebotomíneos em laboratório 

não é uma tarefa fácil. No estudo desenvolvido buscando alcançar esse resultado a 

capacidade vetorial para Ny. intermdia (Iporanga) e Pi. fischeri (Embu) foram 0,0027 

e 0,0083 respectivamente, quando utilizada a armadilha Disney para as duas 

espécies. Com a utilização da nova armadilha a capacidade vetorial de Ny. 

intermedia foi 96,3 vezes superior ao de Pi. fischeri. 

Embora a de Ny. intermedia seja menor, quando se trata da armadilha 

Disney, a sua alta densidade observada no peridomicílio no Vale do Ribeira pode 

favorecê-la na transmissão da Leishmania em relação a Pi. fischeri Galati et al. 

(2009), o que é possível observar com o alto valor da capacidade vetorial de Ny. 

intermedia com o uso da  nova armadilha. Por outro lado, Pi. fischeri parece ocupar 

nicho semelhante na região da Grande São Paulo (MOSCHIN, 2010). É possível 

observar que os valores da capacidade vetora das duas espécies difere muito, além 

disso, as duas espécies são adaptadas ao ambiente peridomiciliar, conseguindo se 

adaptar as transformações ocorridas com  vegetação nativa ao longo do tempo. 

 Nyssomyia intermedia já foi encontrada naturalmente infectada por 

Leishmania braziliensis e Pi. fischeri já foi encontrada naturalmente infectada por 
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flagelados e já foi infectada em laboratório por Leishmania sp (PITA-PEREIRA et al., 

2005; ROCHA et al., 2010; PESSOA e COUTINHO, 1941). É possível que exista o 

envolvimento de mais de uma espécie no ciclo de transmissão da leishmaniose 

tegumentar no estado de São Paulo e cada uma delas atuando de maneira decisiva 

onde se encontra em maior densidade e fácil acesso a fonte de infecção. Ny. 

intermedia para o município de Iporanga e Pi. fischeri para Embu. Resultado que 

corrobora CAMARGO – NEVES et . (2002) que afirma em seu trabalho  não haver 

dúvida que existe mais de uma espécie vetora na transmissão da leishmaniose 

tegumentar no Estado de São Paulo. 
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11. Conclusões 

A expectativa de vida infectiva após alimentação em hamster infectante para Pi. 

fischeri foi superio a de Ny. intermedia em condições semelhantes de laboratório. 

Nas mesmas condições de laboratório a mediana do ciclo gonotrófico foi igual 

para as duas espécies (5 dias). 

Submetidas as mesmas condições de laboratório as duas espécies 

apresentaram uma alta taxa de alimentação em hamster infectante, sendo a taxa de 

alimentação de Pi. fischeri superior a de Ny. intermedia. 

A taxa de infecção experimental também foi elevada, sendo a de Pi. fischeri 

superior à de Ny. intermedia, porém a taxa de fêmeas realmente infectantes de Ny. 

intermedia se sobressai em relação à de Pi. fischeri. 

O período de incubação extrínseca observado para as duas espécies foi de  5 

dias, coincidindo com a mediana do ciclo gonotrófico. 

A capacidade vetora avaliada pela armadilha Disney e armadilha nova 

apresentaram diferenças. Para Ny. intermedia em Iporanga o valor da nova 

armadilha foi 296,3 vezes maior que o observado na Disney e para Pi. fischeri foi 10 

vezes maior. Comparando a armadilha Disney em Iporanga o valor da capacidade 

vetora de Ny. intermedia foi 3,03 vezes superior ao de Pi. fischeri, e para nova 

armadilha foi 89,8 vezes maior que o de Pi. fischeri. Para Pi. fischeri, considerando a 

armadilha Disney o valor obtido para a capacidade vetora em Embu foi 9,3 vezes 

superior ao de Iporanga. A capacidade vetora de Pi. fischeri (Embu) foi 3,07 vezes 

maior que a de Ny. intermedia (Iporanga). 

É provável que as duas espécies participem do ciclo de transmissão da LTA no 

estado de São Paulo. Em Iporanga, onde Ny. intermedia e Pi. fischeri ocorrem em 

simpatria, Ny. intermedia atua mais intensamente que Pi. fischeri. No município de 

Embu, onde não se verificou a presença de Ny. intermedia, a população de Pi. 

fischeri apresentou capacidade vetora superior à de Ny. intermedia (Iporanga), 

quando avaliadas segundo o mesmo tipo de armadilha para obtenção da densidade 

vetora.  
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