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Sinopse:

A fauna de flebotomíneos provieram de florestas residuais na periferia da cidade de
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quanto a composição faunistica de flebotomíneos, em áreas de floresta, que sofrem

ação antropica, e sua presença em ambiente domiciliar, por meio de capturas, com
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RESUMO

No período de janeiro a agosto de 1999, foi realizado um estudo sobre a presença

de flebotomíneos (Diptera:Psychodidae) em duas áreas de floresta residual (Estrada

do Turismo e Cidade de Deus) situadas próximas de conjuntos habitacionais, na

periferia da cidade de Manaus (AM), tendo o objetivo de verificar a fauna desses

insetos e possíveis mudanças de comportamento, principalmente vetores de

leishmaniose tegumentar. Para tal, foram utilizadas armadilhas luminosas tipo CDC,

colocadas nos fragmentos de florestas a 1 e 10 metros de altura, e nas residências

(intra e peridomicílio), além de coletas manuais em bases de árvores e no interior de

residências. Foram capturados 9050 flebotomíneos distribuídos em 45 espécies,

sendo capturados 5415 espécimes de 38 espécies na Estrada do Turismo e

3635exemplares de 40 espécies na Cidade de Deus. Predominaram na Estrada do

Turismo L umbratilis (25,47%) e L ubiquitalis (24,25%), coincidindo a máxima das

chuvas com os picos populacionais dessas espécies. L umbratilis (41,16%) e L

anduzei (9,98%) predominaram na Cidade de Deus. A presença de L. ubiquitalis na

Estrada do Turismo é relevante, devido ser vetor de Leishmania lainsoni, apesar de

não ser capturada com freqüência em áreas periurbanas. L umbratilis e L anduzei,

vetoras de L guyanensis capturadas no ambiente domiciliar, podem contribuir para a

ocorrência de um ciclo periurbano de transmissão da leishmaniose tegumentar. A

presença de algumas espécies apenas em certas áreas, indica a adaptabilidade

destes flebotomíneos, à áreas de ação antropica.
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SUMMARY

In the period of January to August of 1999, a study was accomplished on the

phlebotomine sand files ocurrence (Diptera:Psychodidae) In two areas of residual

forest (Estrada do Turismo and Cidade de Deus) located dose of low-cost housing,

in the periphery of the city of Manaus (AM). The objective of verifying the sand files

fauna possible behavior changes, mainly the cutaneous leishmaniasis vectors. CDC

lighttraps were placed at the forests to 1 and 10 meters height, and in the inside and

outside of the dweilings, besides, manual catches with glass tubes were done in

bases of trees and inside of residences. A total of 9.050 sand files, distributed in 45

species were captured, being caught 5.415 species of 38 spedmens in the Estrada

do Turismo and 3.635 individuais of 40 spedes in Cidade de Deus. In the Estrada do

Turismo, the spedes L umbratHis (25,47%) and L ubiquitalis (24,25%), were more

caught during rainy period. Both of them are vectors of cutaneous leishmaniasis. L

umbratilis (41,16%) and L anduzei (9,98%) prevailed in Cidade de Deus. The

presence of L. ubiquitalis in the Estrada do Turismo have epidemiological importance

because this specie is vector of Leishmania íainsoni, despite not be captured

frequentiy in peridomiciliary areas. L umbratilis and L anduzei, vectors of L

guyanensis collected in the ambient domiciliar, might contributo to the occurrence of

a periurban cycle of transmission of the cutaneous leishmaniasis. Presence species

just in certain areas, they showing to adaptation these sand flies to areas of human

action.



1. INTRODUÇÃO

1.1.As Leíshmaníoses

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença causada por

parasitas do gênero Leishmania Ross, 1903. Este é um protozoário digenético, pois,

tem seu ciclo biológico realizado em dois hospedeiros, um vertebrado e um

invertebrado. Os hospedeiros vertebrados incluem grande variedade de mamíferos:

roedores, edentados (tatu, tamanduá, preguiça), marsupiais (gambá), canídeos e

primatas, incluindo o homem. Os hospedeiros invertebrados são pequenos insetos

da ordem Diptera, família Psychodidae, subfamília Phlebotominae, gênero Lutzomyia

França, 1924.

As leishmanioses são consideradas pela Organização Mundial de Saúde

(OMS) como uma das seis doenças tropicais de maior importância mundial, sendo

um problema de saúde publica em vários países. É considerada como a segunda em

importância, depois da malária, entre as doenças causadas por protozoários,

possuindo uma estimativa de aproximadamente 350 milhões de pessoas expostas e

15 milhões infectadas. Esta doença é considerada uma zoonose endêmica em mais

de 82 países no mundo; a OMS estimou a ocorrência de aproximadamente 400 mil

novos casos anualmente, sendo no continente americano registrada em quase todos

os países, exceto Canada, Chile, Uruguai (WHO/OPS, 1996).

Segundo o Ministério da Saúde - Fundação Nacional de Saúde (MS-FNS,

1994), a Leishmaniose Tegumentar Americana no Brasil ocorre em praticamente

todos os estados, principalmente na região Norte e Nordeste, com 153.283 casos

registrados no período de 1984 a 1994.



Na década de 50 ocorreu uma diminuição geral no número de casos de

leishmaniose tegumentar americana, porém esse número voltou a ter um aumento

progressivo nas duas ultimas décadas, isso devido a ocorrência de surtos

epidêmicos nas regiões Sudeste, Centro-oeste, Nordeste e, ultimamente na região

Amazônica, estando relacionada ao processo de colonização predatória nas áreas

de floresta (MS-FNS, 1994).

Barrett et ai (1991) concluíram que devido à incidência elevada, dificuldades

na quimioterapia e capacidade de causar formas graves da doença, as

leishmanioses cutâneas ou tegumentares na Amazônia, representam um sério

agravo à saúde dos habitantes de novos conjuntos residenciais, favelas e glebas de

colonização agrícola em áreas de floresta primária, projetos de desenvolvimento e

exploração de recursos naturais, e para os integrantes das forças armadas em

manobras na floresta.

A Leishmaniose Tegumentar Americana no município de Manaus (AM), tem

acompanhado as ocupações ou invasões populacionais ocorridas na periferia da

cidade e ao longo das estradas BR -174 (Manaus - Boa-Vista) e AM - 010 (Manaus

- Itacoatiara), onde ocorreram assentamentos para projetos agrícolas e conjuntos

habitacionais (Guerra et ai, 1998); estes autores destacaram ainda, que a

ocorrência de casos de leishmaniose em Manaus alcançou a marca de 56% (15.221

casos) do total de casos ocorridos no estado do Amazonas (25.917), isto no período

de Janeiro de 1985 a Outubro de 1997, salientando ainda, que ocorreu uma maior

prevalência dessa enfermidade no período de Novembro à Maio, ou seja na época

correspondente ao período chuvoso.

Mais recentemente, Andrade et ai (1999) estudaram a leishmaniose

tegumentar no bairro Cidade de Deus, localizado na periferia de Manaus (AM),



encontrando espécies vetoras dessa doença na floresta limítrofe com este bairro,

concluindo que a presença dessas espécies no peridomicílio associada à

proximidade com a floresta, possibilita a ocorrência de transmissão peridomiciliar

dessa doença.

Lainson et al. (1976), atribuiu a alta incidência das leishmanioses em

determinadas áreas da Amazônia, aos grandes contingentes humanos que

penetram na mata, não apenas como conseqüência de abertura de estradas e ações

de natureza extrativista como também para ocupação dos grandes espaços vazios

da região.

1.2. Os vetores

Os flebòtomos são considerados como vetores de doenças de importância

médica e veterinária; dentre essas doenças destacamos as bartoneloses, algumas

arboviroses e as leishmanioses (Forattini, 1973).

Segundo Barretto (1943) a distribuição dos flebòtomos obedece os limites das

regiões faunísticas, sendo que algumas espécies apresentam ampla distribuição

dentro de uma mesma região. Algumas espécies de flebòtomos vivem em

associação intima com o homem e os animais domésticos, enquanto outras vivem

em habitats mais ou menos afastados de habitações humanas. Outras ainda vivem

de preferência em matas secundarias, podendo contudo freqüentar habitações

humanas e de animais domésticos situadas no interior ou proximidades dessas

matas. Outras espécies vivem em florestas virgens atacando o homem e os animais

domésticos, quando nelas penetram ou quando suas moradias acham-se



localizadas no interior ou na vizinhança das mesmas. Barretto (1943) também citou

que apesar da multiplicidade de abrigos, todos eles possuem características

peculiares como: ausência ou pouca quantidade de luz, baixa temperatura, umidade

elevada e pouca circulação de ar.

Apesar do grande número de espécies de flebótomos existentes na região

Amazônica, apenas uma pequena parte deles são suspeitas ou comprovadamente

vetoras de leishmanioses (Young & Árias, 1992). Há muitas evidências de que

algumas espécies de Leishmania podem ser transmitidas apenas por certas

espécies de flebotomíneos, isso devido haver uma associação intima entre os

lipophosfoglicanos (LPG's) do parasito e os receptores de membrana do tubo

digestivo dos vetores (Pimenta et ai 1994).

Recentemente Rangel et ai (1999) relataram a infecção natural por L (V.)

braziliensis Vianna, 1911, em L. umbratilis Ward & Fraiha, 1977, no estado do Mato

Grosso, sendo este flebótomo considerado o principal vetor de L (V.) guyanensis

Floch, 1954, na Amazônia, relatando inclusive a alta atividade antropofílica desse

inseto em seu estudo, comportamento diferente do demonstrado por essa espécie,

quando coletada na Amazônia central.

Segundo Young & Duncan (1994), estão presentes na região Amazônica

aproximadamente 150 espécies de flebótomos pertencentes a um único gênero,

Lutzomyia, estando entre elas as principais espécies transmissoras de

leishmanioses (tabela 1).



Tabela 1 - Os vetores, ieishmanias e seus reservatórios encontrados na

Amazônia, de acordo com Young & Duncan (1994) e Lainson & Shaw (1999).

Vetores Agente Etiológico Hospedeiro

L. wellcomei Leishmania

braziliensis

Vianna, 1911

Proechimys, Rhipidomys, Oryzomys, Akodon,

Rattus e Didelphis

L umbratilis

L anduzei

Leishmania

guyanensis

Floch, 1954

Choloepus didactyius, Tamandua tetradactyla,

Didelphis e Proechimys

L ubiquitalis Leishmania lainsoni

Silveira et al., 1987

Agouti paca

L whitmani Leishmania shawi

Lainson et al., 1989

Cebus apeíía, Chiropotes satanas, Choloepus

didactyius, Bradypus tridactyius e Nasua nasua

L paraensis

L ayrozai

L squamiventris

Leishmania naiffi

Lainson & Shaw, 1989

Dasypus novencinctus

L flaviscutellata

L. olmeca nociva

Leishmania

amazonensis

Lainson & Shaw, 1972

Proechimys, Oryzomys, Didelphis, Philander,

Marmosa, Caluromys, Dasyprocta. Metachirus e

Cerdocyon thous

L longipalpis Leishmania chagasi

Cunha & Muniz, 1937

Cannis, Lycalopex vetuius, Cerdocyon thous, Rattus

e Didelphis

1.3. Revisão Bibliográfica sobre os flebotomíneos na Amazônia brasileira

Dentre os trabalhos realizados na Amazônia brasileira muitos relatam o

estudo da estratificação vertical, destacando a importância de se observar o grau de

exposição humana, às espécies silvestres vetoras de leishmaniose tegumentar

americana. As publicações realizadas pelos autores seniors entre 1910 e 1992 estão

citados em Martins et al. (1978) e complementados por Young & Duncan (1994).

Outras autores tem publicado mais recentemente, dentre os quais podemos

destacar: Silva (1993) que pesquisou a fauna de flebotomíneos da reserva florestal



Adolpho Ducke, Arias & Freitas (1982a), Genaro et al. (1986) e Dias-üma (2000)

que estudaram a estratificação vertical de flebótomos em floresta de terra firme,

Barrett (1993) e Lainson et al. (1994) discutiram sobre a eco-epidemiologia da

leishmaniose tegumentar no estado do Amazonas, Castellon et al. (1989, 1991a,

1991b), Castellon et al. (1995) e Castellon et al. (1998) que realizaram um estudo

sobre a composição faunística de flebotomíneos no estado de Roraima, Cabanillas

et al. (1995), Cabanillas & Castellon (1999), Castellon et al. (1994) relataram sobre

abrigos naturais e preferência de árvores por flebotomíneos na reserva florestal

Adolpho Ducke, e flebótomos na rodovia BR-319 (Manaus-Humaitá), estado do

Amazonas.

Lainson & Shaw (1979) comentam que o conhecimento das flutuações

populacionais dos.flebotomíneos, permite orientar para que se evite freqüentar seus

habitats, principalmente em períodos onde os mesmos estejam em maior

abundância, possibilitando deste modo um controle de transmissão para o homem.

Arias & Naiff (1981), num estudo realizado na área periurbana de Manaus

(AM) em conjuntos habitacionais, construídos próximos a áreas de florestas recém-

derrubadas, constataram que o gambá Didelphis marsupialis, conhecido como

mucura, é um animal que resiste bem à perturbação urbana, sendo inclusive atraído

pelo lixo acumulado nos arredores das casas. D. marsupialis foi encontrado

naturalmente infectado por Leishmania guyanensis com taxas acima de 20%, tendo

portanto, um importante papel como reservatório natural de leishmaniose e sua

manutenção em ambientes periurbanos.

Num trabalho realizado em mancha de floresta próxima ao conjunto

habitacional Parque das Laranjeiras, na cidade de Manaus, Arias & Freitas (1982)

coletaram 6.955 espécimes de flebotomíneos, sendo que deste total 6.560 eram



Lutzomyia umbratilis, coletados a 1 e 15 metros de altura com armadilhas luminosas

do tipo CDC.

Segundo Paes (1991) os flebotomineos que vivem em ambientes

perturbados, tentam sobreviver alimentando-se do sangue do restante de seus

hospedeiros mamíferos presentes nas matas residuais, e a presença do homem e/ou

animais que vivem no peridomicílio podem ser uma opção de repasto sangüíneo

para estes flebótomos.

Barrett et ai (1991) relataram que cerca de 5% das fêmeas de Lutzomyia

umbratilis capturadas em armadilhas de luz estão infectadas com Leishmania

guyanensis Lainson & Shaw. Apesar de não ser bem representada na região de

Manaus em capturas com isca humana no chão da floresta, esta espécie ataca o

homem quando perturbada nos seus refúgios nas bases dos troncos das árvores

durante o dia. Segundo o mesmo autor tem-se coletado Lutzomyia umbratilis entre

as casas até 80 metros da margem da floresta, e a ocorrência de leishmaniose em

crianças de colo e deficientes físicos sugere que alguma transmissão ao homem

esteja ocorrendo no ambiente domiciliar. No entanto, Leishmania guyanensis é

peridomiciliar apenas no sentido restrito de que as casas são construídas próximas

do ambiente natural do transmissor.

Em inquérito entomològico realizado por Paes (1991) no bairro Cidade Nova

em Manaus (AM), no período de Abril de 1988 a setembro de 1989, mostrou que

Lutzomyia umbratilis comportou 56,2% da fauna de flebotomineos, sendo 5.865

espécimes coletados nas manchas de floresta próximas às residências, 17

espécimes no peridomicílio e 7 espécimes no intradomicilio. Flebótomos infectados

com Leishmania foram capturados apenas em mancha de floresta, representando

3,7% do total coletado neste ambiente.



Manaus apresenta diversos fatores favoráveis a disseminação ou

aparecimento de novos surtos da doença, como o surgimento de novos bairros e

assentamentos populacionais sem infra-estrutura, avançando em direção a mata

primaria que circunda a cidade ao norte, a leste e a oeste. Estes assentamentos

tornam-se ambientes sociais altamente receptiveis a transmissão, dando origem a

surtos epidêmicos da doença, como ocorrido nos bairros São José, Cidade Nova e

Zumbi. Mais recentemente, a zona franca de Manaus e projetos pessoais de cunho

eleitoreiro tem promovido uma imensa migração humana do campo para a cidade,

acarretando o surgimento de áreas de invasão, principalmente na periferia da

cidade, como Jorge Teixeira, Armando Mendes, Cidade de Deus, Nova Luz entre

outros, onde ocorrem aproximadamente 10% dos casos de leishmaniose tegumentar

no município (Paes et ai, 1998).

Segundo Biancardi (1991) a realização de estudos sobre epidemiologia e

ecologia das leishmanioses, incriminação de vetores e seus hábitos, são

fundamentais para a aplicação de medidas profiláticas. Portanto, neste trabalho,

será verificada a ocorrência de possíveis mudanças no comportamento de

Lutzomyia umbratilis, encontrados nas manchas de floresta residual na periferia de

Manaus, com o intuito de estudar se esta ocorrendo mudanças na epidemiologia e

dinâmica da transmissão da leishmaniose tegumentar americana na área do

presente estudo.



2. OBJETIVOS

2.1 Objetivos Gerais

Determinar a fauna de flebotomíneos em fragmentos ou manchas de florestas

ao redor de conjuntos habitacionais de Manaus (AM) e verificar se ocorreram

mudanças comportamentais nesses insetos.

2.2. Objetivos Específicos

1. Investigar a fauna de flebotomíneos em fragmentos de floresta,

peridomicílio e intradomicílio em conjuntos habitacionais na cidade de Manaus;

2. Estudar a estratificação vertical dos flebotomíneos nos fragmentos de

floresta próximos aos conjuntos habitacionais;

3. Verificar a taxa de infecção natural das fêmeas capturadas;

4. Verificar uma possível mudança no comportamento da espécie Lutzomyia

umbratilis, ou outras espécies de flebotomíneos, em conjuntos habitacionais ao redor

da cidade de Manaus;



3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Área de Estudo

Para realização deste trabalho foram escolhidas duas áreas que

apresentavam em suas proximidades uma floresta residual, perturbação humana,

além de relatos sobre casos recentes de leishmaniose tegumentar (fonte: Instituto de

Medicina Tropical do Amazonas (IMT - AM)):

• Área 1 - Estrada do Turismo (Tarumã), área de preservação da

INFRAERO localizada próxima ao aeroporto internacional Eduardo

Gomes, na zona Centro-oeste da cidade, (8 3°02'88"; W

60°02'3T').Localizada aproximadamente 200 a 300 metros de conjuntos

habitacionais. Esta área apresenta sinais de desmatamento,

provavelmente, para a construção do referido aeroporto, sendo

considerada como área de mata primaria alterada, devido, a presença de

vegetação secundaria. Destaca-se também nesta área a atividade de

caçadores clandestinos, a extração de palhas de palmeiras para a

construção de casas.

• Área 2 - No bairro Cidade de Deus, situado na periferia da cidade de

Manaus, margeando com a Reserva Adolpho Ducke, em seu posto de

vigilância Sábia 2, zona leste da cidade, (8 03®00'55": W 59®56'38"). Esta

área foi caracterizada como sendo uma floresta tropical úmida de terra

firme (Magalhães & Alencar, 1979), com grande variedade de espécies

arboricolas, que chegam a atingir 30 metros de altura. Esta área foi

recentemente desmatada por ação da invasão de população de baixa
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obriga seus moradores a entrar constantemente na reserva a procura de

água em seus igarapés. Destaca-se também nesta área a atividade de

caçadores clandestinos, extração de madeira para atividades domésticas

e extração de areia para construção.

3.2. Dados climáticos

O clima de T^TIanaus é segundo a classificação de Koppen. Afi equatorial

quente e úmido, com temperaturas anuais que variam de 18"C até 34°C. seu periodo

chuvoso compreende os meses de Novembro a Maio e sua umidade gira em torno

de 89%.

j\|03^0 0síudo. os dados climáticos utilizados foram obtidos no instituto

Nacional de Metereologia - INMET. No período de janeiro a agosto de 1999.

Manaus teve a precipitação acumulada de 1965 mm. com os meses de pico em abril

(420 mm^) e maio (445 mm^) conforme demonstra a figura 1. A temperatura media,

neste periodo. variou de 25.5"C em fevereiro à 27,1"C registrada em agosto. A

umidade media esteve em torno dos 90% caindo significamente nos meses de julho

e agosto para menos de 78% (figura 1).

jan lev mar aor mai jun Jui ago

timira 1 - Prormitaran o iimiHarto roíativa çm rnSflcíUS (.AM) HO D9ríOÇlO Cl0w  ... V . ... ^ ^ ̂  ̂ ^ ̂ ^ ^
ianelfo a aaosío de 1SSS
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3.3. Coleta dos flebotomíneos

As coletas foram realizadas no período de Dezembro de 1998 à Agosto de

1999, compreendendo seis meses da estação chuvosa e dois meses da estação

seca. A coleta do mês de Dezembro de 1998 foi realizada apenas como coleta

preliminar, ou seja, para elucidar a presença de flebotomineos nesses locais, definir

os locais onde seriam montadas as armadilhas luminosas tipo CDC, e delimitação da

área de estudo em quadrantes, para realizar coleta manual em base de árvore. As

coletas de flebotomíneos foram realizadas simultaneamente em domicílio,

peridomicílio e parcelas de floresta próximas de conjuntos habitacionais.

3.3.1. Captura com armadilha luminosa CDC

A captura dos flebotomíneos, utilizando armadilhas luminosas tipo CDC

miniatura" (Hausher's Machine Works ®, New Jersey, EUA) foram realizadas durante

quatro dias de uma semana a cada mês, nos horários de 18:00 as 6:00 h, de Janeiro

a Agosto de 1999, simultaneamente, nas duas áreas.

Com o intuito de se verificar a estratificação vertical dos flebotomíneos, e sua

composição faunística em manchas de floresta residual, próximas às residências dos

conjuntos habitacionais, foram colocadas nas árvores existentes nesta floresta, seis

armadilhas fixadas á 1 m (3 armadilhas) e 10 m (3 armadilhas) de altura, levando-se

em consideração aquelas arvores que apresentavam raízes tabulares, rugosidade

em suas cascas e diâmetro acima de 50 cm.
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Para verificar a estratificação horizontal, e a fauna de flebotomineos

existentes nesses conjuntos habitacionais, foram utilizadas 4 armadilhas luminosas

tipo CDC, colocadas no interior e exterior dos domicílios (mínimo de 2 casas por rua)

em ruas que situavam nas proximidades (distancia aproximada) da mancha de

floresta. Nesta modalidade de coleta, as armadilhas eram colocadas apenas a um

metro de altura, preferencialmente, em quartos ou corredores, alternando os locais

de coleta a cada dois dias, estas armadilhas eram montadas e retiradas no mesmo

horário das demais.

3.3.2. Captura por coleta manual

3.3.2.1. coletas em áreas de floresta

As coletas dos flebotomineos foram realizadas por meio de captura manual

com tubos de vidro nas bases das árvores, utilizando os seguintes critérios : foi

delimitada uma área de aproximadamente 1 hectare nas floresta residual, dividida

em quatro quadrantes, devendo-se coletar durante aproximadamente uma hora em

cada quadrante. Nesses quadrantes foram encontradas de oito a onze árvores

conforme os critérios descritos abaixo.

Tais coletas ocorreram em quatro dias por mês, sendo realizadas em dois

quadrantes, de uma das duas áreas, cada dia, essas coletas foram efetuadas em

dias alternados para cada área, nas terças e quintas na área 1 e nas quartas e

sextas na área 2.
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Figura 2. - Desenho esquemático dos quadrantes (1,2,3 e 4) utilizados

para coletas manuais em bases de árvores.

A procura de flebotomíneos em tronco de árvores foram desenvolvidas no

período da manhã entre 8:00 e 10:00 horas, sendo estas coletas realizadas no

estrato de O a 2 metros de altura, com cerca de 10 minutos para cada árvore, as

quais foram escolhidas obedecendo os seguintes critérios: árvores com mais de 0,5

metro de circunferência, presença de raízes tabulares (sapopema), casca lisa ou

rugosa, presença ou ausência de cupinzeiros e porcentagem de cobertura do

dossel.

3.3.2.2. coletas nos conjuntos habitacionais

Para verificar a possível domiciliaçào de L umbratilis, foi realizada procura

ativa dos mesmos durante o dia, no interior das casas, escolhendo aquelas que na

noite anterior fossem coletados flebótomos, por armadilhas CDC. Para isso, no

período da manhã, utilizamos uma lanterna e capturador manual, observando a

presença ou ausência de flebótomos nas paredes das residências e moradias de

animais.
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Todo material proveniente dessas coletas, foi acondicionado em caixas de

poliestireno com umidade interna mantida com algodão umedecido, sendo em

seguida levados para o laboratório de Entomologia do INPA, local em que foi

realizada a triagem, a dissecção dos espécimes vivos, e a montagem dos

flebotomíneos em lâminas, para posterior identificação, de acordo com critérios

apresentados adiante.

3.4. Dissecção dos flebotomíneos

A dissecção das fêmeas de flebótomos é realizada para observação de

flagelados presentes no intestino dos insetos. A técnica utilizada para dissecção foi a

de Ryan et ai. (1987), onde as fêmeas coletadas eram dissecadas em um

microscópio estereoscópio, com o auxilio de estiletes flambados, sobre lâminas

esterilizadas (em álcool por duas horas e estufa à 150° C por 12 horas), contendo

duas gotas separadas de soro fisiológico (0,5 ou 0,9%).

Primeiramente separava-se a cabeça, em seguida, segurando-se o tórax com

um dos estiletes e puxando o penúltimo segmento abdominal com o auxílio de outro

estilete, retirava-se o tubo digestivo juntamente com os ovários e as espermatecas.

Logo em seguida o intestino era separado dos ovários e espermateca e transferido à

outra lamina contendo uma gota de soro fisiológico, sobre essa lamina era colocada

uma lâminula esterilizada, para a posterior procura de flagelados, sob um

microscópio óptico (Lambda) com aumento de 400x.

Caso encontrassem flagelados no tubo digestivo das fêmeas dissecadas,

retirava-se a lamínula, em seguida macerava-se o intestino com solução fisiológica,

e com o auxilio de uma seringa de 1 ml este material seria inoculado, em meios de
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cultura NNN e nas patas posteriores e no focinho de hamsters (Mesocricetus

auratus) provenientes do biotério do INPA, sendo encaminhados posteriormente a

laboratórios de referência (IMT-AM) para caracterização do tipo de flagelado.

3.5. identificação das Espécies

f  As fêmeas foram identificadas pelas características de suas espermatecas,

cibário, forquilha genital, entre outras. Os machos de todas as espécies coletadas,
A

foram montados em lâminas e ambos devidamente identificados segundo as chaves

de Young & Duncan (1994).

3.6. Analise estatística

Na analise dos dados utilizou-se o teste T do programa SYSTAT 5.0 nas duas

áreas estudadas, sendo verificados quantidades totais e de espécies quanto a

estratificação vertical em cada área e entre ambas.



4. RESULTADOS

Durante os oito meses de trabalho de campo, foram capturados 9050

flebotomíneos, distribuídos em 45 espécies (incluídas as duas áreas).

Na área 1 capturou-se 5415 exemplares de flebotomíneos distribuídos em 38

espécies; 5381 espécimes foram coletados na floresta residual e 34 no ambiente

domiciliar. Na Área 2 foram capturados um total de 3635 exemplares, pertencentes a

40 espécies, desses, 3563 flebótomos foram coletados na floresta residual e 72 em

ambiente domiciliar.

4.1. Flebotomíneos Coletados na Área 1 (Estrada do Turismo)

Entre os flebotomíneos coletados nesta área, foram identificados 38 espécies

(Tabela 2), pertencentes a 10 subgèneros e 4 grupos de espécies (Tabela 3). Os

meses de maior incidência de flebotomíneos nesta área, foram os meses de março

com 1901 indivíduos (35,1%) seguido por maio com 858 (15,84%). Nos demais

meses da estação chuvosa a distribuição de flebotomíneos nesta área foi mantida

na faixa dos 500 exemplares, exceto junho com 704, em seguida, na estação seca,

esses número decaiu para aproximadamente 200 exemplares, como demonstra a

figura 3.

Do total de flebotomíneos coletados na floresta residual, de acordo com o

ambiente, 2926 flebótomos foram capturados na estratificação de 1 metro; 1910 na

estratificação de 10 metros e 545 nas bases de árvores. Já no ambiente domiciliar

34 flebótomos foram coletados, sendo 22 deles coletados no intradomicilio e 12 no

peridomicílio. Como visto acima houve uma maior quantidade de flebótomos na
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estratificação a 1 metro do que a 10 metros, durante todo o período de estudo (figura

2). Quando observamos a relação entre sexos, destaca-se uma maior abundância

dos machos (52,9%) em relação as fêmeas (47,1%).

Tabela 2 - Flebotomíneos coletadas na Área 1 (Estrada do Turismo) e discriminados
de acordo com a espécie, o sexo (m - macho; f- fêmea) e ambiente de coleta (intra
e peridomicílio, armadilhas CDC a 1 e 10 metros e bases de árvores), no período de
Janeiro a Agosto de 1999

espécies

intra peri CDC 1m CDC lOm base

Totalm  f m f m f m  f m  f

L. amazonemis 0  1 0 0 41 23 36 38 0  0 139

L. anduzei 0  1 0 0 61 187 47 107 0  0 403

L antimesi 0  0 0 0 0 0 0  2 0  0 2

L aragaoi 0  0 0 0 0 8 1  0 0  0 9

L ayrozai 0  0 0 0 19 10 57 18 0  0 104

L. brachypyga 0  0 0 0 27 7

00

o

0  0 42

L clioíi 0  0 0 0 2 5 1  3 0  0 1 1

L davisi 0  1 0 0 118 128 57 61 0  0 365

L dendrophyla 0  0 0 0 0 0 0  0 2  3 5

L dreisbachi 0  0 0 1 0 0 0  0 0  0 1

L eurypyga 1  1 0 0 341 70 85 36 1  0 535

L Jlavisciitellaía 0  0 0 0 9 28 2  23 1  1 64

L. Jluviaíalis 0  0 0 0 0 1 0  0 0  0 !

L. furcata 0  1 0 0 1 2 0  2 0  0 6

L geniculata 0  0 0 0 4 9 4  19 0  0 36

L gomezi 0  0 0 0 1 2 1  2 0  0 6

L inflata 1  0 0 0 41 13 5  1 0  0 61

L. infraspinosa 0  0 0 1 7 104 1  14 0  0 127

L lutziana 0  0 0 0 0 7 2  1 1  0 1 1

L. monstruosa 0  0 0 0 3 14 0  1 0  0 18

L nematoducta 0  0 0 0 8 9 1  5 0  0 23

L. olmeca nociva 0  0 0 0 4 3 0  2 0  0 9

L. paraensis 0  0 0 0 17 13 13 20 0  0 63

L. rorotaensis 0  2 0 0 4 10 9  24 2  2 53

L. ruii 0  1 0 0 113 130 38 49 0  0 331

L scajfi 0  0 0 0 1 0 0  0 0  0 1

L sericea 0  0 0 0 1 6 2  0 0  0 9

L shannoni 1  0 0 0 15 1 3  0 3  4 27

L sordeliu 0  0 0 0 0 6 0  5 0  0 11

L spathoirichia 0  1 0 0 0 7 0  8 0  0 16

L. squamiventris 0  0 0 0 33 16 17 26 0  0 92

L írichopyga 2  1 0 0 49 15 45 20 0  0 132

L trispinosa 0  0 0 0 3 1 1  0 0  0 5

L tubercidata 0  0 0 0 0 1 0  0 0  1 2

L. ubiquiíalis 1  1 4 1 561 206 365 173 0  1 1313

L. umbratilis 2  3 2 3 77 321 189 259 288 235 1379

L williamsi 0  0 0 0 0 1 0  1 0  0 2

L gibba ? 0  0 0 0 1 0 0  0 0  0 1

Sub total 8  14 6 6 1562 1364 990 920 298 247 5415

Total 22 12 2926 1910 545 5415
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Tabela 3 - Relação dos flebotomíneos do gênero Lutzomyia, coletados no
domicilio, peridomicilio e floresta na Área 1 e classificados de acordo com seus
subgêneros e grupos de espécies , de acordo com Young & Duncan (1994).

Espécies T otal %

Grupo Aragaoí (Theodor, 1 965) 70 1,30

L. aragaoi Costa Lima, 1932 9 0,17

L. inflata Floch & Abonnenc, 1944 61 1,13

Grupo Dreisbachi (Lewls et al., 1977) 1 0,02

L. dreisbachi Causey & Damasceno, 1945 1 0,02

Subgénero Evandromyia (Mangabeira, 1941) 145 2,68

L. infraspinosa Mangabeira, 1941 127 2,35

L. m onstruosa Floch & Abonnenc, 1944 18 0,33

Subgénero Lutzomyia (França, 1924) 22 0,4

L. gomezi Nitzulescu, 1931 6 0,11

L. spathotrichia Martins, Falcão & Silva, 1963 16 0,29

Grupo Migonel (Theodor, 1965) 11 0,2

L. sericea Floch & Abonnenc, 1944 9 0,16

L. williamsi Damasceno, Causey & Arouck. 1945 2 0,04

Sugênero Nyssomyia (Barretto, 1962) 1857 34,3

L. anduzei Rozeboom, 1942 403 7,44

L. antunesi Coutinho. 1939 2 0,04

L. fiaviscuteliata Mangabeira, 1942 64 1,18

L. olmeca nociva Young & Árias, 1982 9 0,17

L. umbratilis Ward & Fraiha, 1977 1379 25,47

Grupo Oswaidol (Theodor, 1965) 53 0,98

L. rorotaensis Floch & Abonnenc, 1944 53 0,98

Subgénero Pressatia (Mangabeira, 1942) 16 0,3

L. choti Floch & Abonnenc, 1941 1 1 0.2

L. trispinosa Mangabeira, 1942 5 0,1

Subgénero Psathyrom yia (Barretto, 1962) 44 0,82

L. dendrophyla Mangabeira, 1942 5 0,1

L. lutziana Costa Lima, 1932 1 1 0,2

L. scaffi Damasceno & Arouck, 1956 1 0,02

L. shannoni Dyar, 1929 27 0,5

Subgénero Psychodopygus (Mangabeira, 1941) 799 14,75

L. am azonensis Root, 1934 139 2.57

L. ayrozai Barretto & Coutinho, 1940 104 1 ,92

L. davisi Root, 1934 365 6,74

L. geniculata Mangabeira, 1941 36 0,66

L. paraensis Costa Lima, 1941 63 1,16

L. squam iventris Lutz & Neiva, 1912 92 1,7
Subgénero Sciopemyia (Barretto, 1962) 35 0,64

L. fíuviatiiis Floch & Abonnenc, 1944 1 0,02
L. nem atoducta Young & Árias, 1948 23 0,42
L. sordellii Shannon & Dei Ponte, 1927 1 1 0,2

Subgénero Trichophoromyia (Barretto, 1962) 2222 41,03
L. brachipyga Mangabeira, 1942 42 0,77
L. eurypyga Martins, Falcão & Silva, 1963 535 9,88
L. gibba 1 0,02
L. ruii Árias & Young, 1982 331 6,11

L. ubiquitalis Mangabeira, 1942 1313 24,25
Subgénero Trichopygomyia (Barretto, 1962) 132 2,43
L. trichopyga Floch & Abonnenc, 1945 132 2,43
Sugênero Viannamyia (Mangabeira, 1941) 8 0,15
L. fureata Mangabeira, 1941 6 0,1 1
L. tuberculata Mangabeira, 1941 2 0,04
T otal 5415 100

Total de Espécies 38
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4.1.1. Composição faunística da área 1

As 38 espécies coíetadas nesta área, estão cíassificadas em 10 subgêneros e

4 grupos de espécies. As mais abundantes, quanto ao número de indivíduos

coletados pertence ao subgênero Trichophoromyia (41%) que apresentou cinco

espécies, seguido pelos subgêneros Nyssomyia (34,3%) que agrupou cinco

espécies e Psychodopygus (14,75%) com seis espécies. Do total de 38 espécies, 15

foram coletadas no ambiente domiciliar e 37 na floresta. Das espécies coletadas nos

domicílios, 14 foram também encontradas na floresta (Tabela 2).

Entre as espécies do subgênero Nyssomyia coletadas nesta área, L.

umbratifis foi a mais freqüente, com 1379 espécimes (25, 47%), apresentando, em

sua distribuição mensal, dois picos de abundância ascendentes no período chuvoso,

o primeiro a partir de janeiro (107) até o mês de março (400) decrescendo em abril

(141) e o segundo de maio (128) à junho (269) e decrescendo abruptamente na

estação seca Qulho - 48; agosto - 51) como pode ser observado na figura 5a.

Nas demais espécies desse subgênero, como demonstra a figura 5a, verifica-

se que L anduzei apresentou uma distribuição mensal abaixo dos 50 indivíduos,

exceto no mês de março (171), com maior pico, seguido de junho (73); L

fíaviscutetíata apresentou três picos, possuindo suas maiores cifras em janeiro (11),

março (16) e agosto (13); L ofmeca nociva foi coletada apenas no período chuvoso

em quantidade muito pequena, abaixo dos cinco espécimes mensais, não sendo

registrada nos meses de abril, junho, julho e agosto; L antunesi foi registrada

apenas no mês de junho com dois espécimes coletados no estrato de 10 metros.



L anduzei (Area 1} L umbratilis (Area 1)

L olmeca nociva (Area 1}L naviscutellata (Area 1}

Figura 5a - Distribuição (N° espécimes) mensal das especies do subgenero
Nyssomyia (L anduzei, L. umbratiiis, L. flaviscutellata e L. olmeca nociva), no período
de janeiro a agosto de 1999 na Estrada do Turismo (área 1).

L ruii (Area 1)L brachipyga (Area 1)

Figura 5b - Distribuição (N.° espécimes) mensal das espécies do subgénero
Trichophoromyia (L. brachipyga, L. ruii, L. eurypyga e L. ubiquitaíis), no período de
janeiro a agosto de 1999 na Estrada do Turismo (área 1).
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O subgênero Trichophoromyia teve como espécie melhor representada

numericamente nesta área, L ubiquitalis com 1313 (24,25%), que apresentou dois

picos, um em março (460) e outro em maio (368) tendo uma distribuição na faixa dos

90 indivíduos nos demais meses desse estudo, e sua menor quantidade registrada

no mês de agosto, com 38 flebótomos coletados .(figura 5b).

Ainda nesse subgênero, L eurypyga e L ruii, apresentaram seus picos de

distribuição também no mês de março com 318 e 192 respectivamente, porém

demonstrou uma baixa freqüência destas espécies nos demais meses de coleta,

apresentando menos de 40 espécimes, exceto L eurypyga, que teve 84 espécimes

no mês de maio como demonstra a figura 5b: L. brachipyga foi registrada apenas

nos meses de janeiro e março com 22 e 20 flebotomíneos, respectivamente.

Também foi capturado pertencente a este subgênero, um exemplar de L gibba no

mês de junho, na estratificação de um metro.

Um outro subgênero também coletado com freqüência nesta área, foi

Psychodopygus, apresentando L davisi como a mais freqüente, com 365 (6,74%)

exemplares, obteve suas maiores freqüências em março (101), maio e junho (79 e

78) e no restante do período esteve abaixo dos 30 exemplares, exceto em abril onde

apresentou 49 indivíduos; L davisi registrou seus menores números em agosto e

julho com 6 e 8 flebótomos, respectivamente.

As demais espécies deste subgênero, foram coletadas com freqüência, L

amazonensis (139), L ayrozai (104) eis. squamiventris, (92). A primeira foi

coletada com media de 15 indíviduos durante este estudo, somente em março

apresentou 50 exemplares; a segunda destas espécies teve distribuição mensal

baixa (10 em media) com maiores números em maio e junho (22, cada mês); L s.
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squamiventris apresentou uma media mensal de 5 espécimes, exceto em março (45)

e maio (26). Outras espécies deste subgênero L geniculata (36) e L paraensis (63)

apresentaram baixa freqüência durante as coletas, com médias mensais de 6 (março

à junho) e 8 espécimes, respectivamente.

As espécies de flebotomíneos capturadas, pertencentes a outros subgêneros

e grupos de espécies, somaram juntas menos de 10 % do total coletado, sendo

capturadas em pequenas quantidades durante todo o período de coleta, destacam-

se entre essas: L. (evandromyia) infraspinosa com 127 exemplares (2,35%) e L.

(tríchopygomyia) trichopyga que apresentou 132 espécimes (2,43%); destaca-se

ainda L dreisbachi do grupo Dreisbachi, que foi registrado apenas nesta área.

4.1.2. Coletas nos domicílios na Estrada do Turismo (Área 1)

No ambiente domiciliar foram coletados 34 exemplares de flebotomíneos,

sendo capturados 22 exemplares destes flebotomíneos (0,41% do total coletado na

área 1) no intradomicilio e 12 espécimes no peridomicílio (0,22% do total coletado na

área 1) como demonstra a figura 4. Estes flebotomíneos coletados neste ambiente

encontram-se agrupadas em 15 espécies, sendo detectadas 13 no intradomicilio e 4

no peridomicílio, com as espécies L. ubiquitalis e L umbratilis comuns entre esses

ambientes.

Em relação a proporção de sexos, as fêmeas foram mais abundantes do que

os machos, no intradomicilio (63,6% e 36,4% respectivamente). Janeiro destacou-se

como o mês com maior abundância de indivíduos (8 flebótomos), em fevereiro e abril

registrou-se 3 exemplares em cada mês, nos meses restantes foram coletados de 1

a 2 espécimes mensais. L umbratilis se destacou como a mais abundante
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apresentando 5 indivíduos (22,7%) durante todo o período de coleta, seguido por L

trichopyga com 3 exemplares (13,6%), L ubiquitalis, L eurypyga e L rorotaensis

representados com 2 indivíduos cada uma (9,1%). Foram também registrados nesse

ambiente, as espécies L. amazonensis, L anduzei, L davisi, L furcata, L inflata, L

shannonie L spathotrichia. com um indivíduo cada (4,54%).

No peridomicílio houve equilíbrio numérico na proporção de sexos entre

fêmeas e machos (50% cada). O mês de Março apresentou a maior abundância de

flebotomíneos (7 indivíduos), sendo que no restante do período de coleta,

flebotomíneos foram registrados nesse ambiente apenas em janeiro maio e agosto

com 3, 1 e 1 exemplares, respectivamente. Dentre as espécies coletadas, L.

umbratUis e L ubiquitalis destacaram-se como as mais abundantes apresentando 5

indivíduos (41,7%) cada uma, L. infraspinosa e L dreisbachi íovam registrados neste

ambiente com um indivíduo cada uma . L. dreisbachi (grupo Dreisbachi) foi coletado

exclusivamente neste ambiente e nesta área (Estrada do Turismo), durante todo o

tempo de nosso estudo (tabela 2).

4.1.3. Coletas no ambiente de floresta residual na Estrada do Turismo

4.1.3.1. Estratificação vertical

Na estratificação de 1 metro colecionamos 2926 flebótomos, pertencentes a

35 espécies, houve uma maior abundância de machos (53,38%) em relação as

fêmeas (46,62%) nesse estrato. Março destacou-se como o mês de maior número

de flebotomíneos coletados nesse ambiente (43,33%), nos meses de janeiro, maio e

junho, a coleta de flebotomíneos apresentou uma media de 320 indivíduos mensais,
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já em fevereiro e abri! a media desses insetos, nesse estrato, foi de 200 indivíduos;

porém nos meses da estação seca (julho e agosto), ocorreu uma queda no número

desses insetos para menos de 120 exemplares. Em relação as espécies coletadas

neste estrato, L ubiquitalis (26,21%) e L. eurypyga (14,05%) destacaram-se como

as mais abundantes, seguidas por L. umbratilis (13,6%) , L anduzei (8,47%) L

davisi (8,40%) e L ruii (8,30%).

No estrato a 10 metros colecionamos um total de 1910 flebótomos que

pertenciam a 32 espécies. Com relação a proporção de sexo, os machos (51,83%)

apresentaram-se em maior abundância do que as fêmeas (48,17%). O mês de

março também destacou-se como o de maior abundância de flebotomíneos com 539

(28,2%), havendo um segundo pico de coleta nesse estrato em maio com 469

(24,55%). Durante os demais meses da estação chuvosa, a coleta de flebotomíneos

nesse estrato esteve na media dos 200 exemplares; mas nos meses da estação

seca (julho e agosto) ocorreu uma queda na coleta no número desse insetos, para

menos de 80 espécimes mensais . Dentre as espécies coletadas nesse ambiente, L.

ubiquitalis (28,16%) e L umbratilis (23,45%) foram as mais abundantes, seguidas

por L anduzei (8,06%), L. eurypyga (6,33%) e L davisi (6,18%).

Quando observamos os subgêneros quanto a sua prevalência em relação a

altura, notamos na figura 7, que Trichophoromyia foi mais abundante em número de

espécimes na estratificação a 1 metro de altura, comportamento demonstrado por

todas as espécies desse subgênero, as espécies do subgênero Nyssomyia,

demonstraram um comportamento semelhante, com predomínio a 1 metro da altura

do solo, com exceção de L umbratilis que apresentou uma maior abundância no

estrato a 10 metros estrato (figura 6). O subgênero Trichophoromyia foi o mais

abundante tanto no estrato de 1 metro quanto a 10 metros. O subgênero



Psychodopygus esteve mais presente na estratificaçâo a 1 metro, principalmente

pela maior presença de L davisi nesse estrato, porém as demais espécies desse

subgênero como L amazonensis, L ayrozai e L geniculata foram mais abundantes

na estratificaçâo a 10 metros.

Não houve diferença estatística significante (P(>0,05) = 0,0209) entre os

números totais de espécies coletadas nas estratificações de 1 e 10 metros nessa

área, as analises por espécies e subgêneros entre as estratificações também

revelou a ausência de diferença estatística significativa nesta área.

Ltímecanoava LHavscu&iaia LanJuze LumbraSlis 'OlOrrl
H^a6-espèdesdosi±gêneroAJ^a3nM^ cdetactaanaãreal.isaido

amadSve iLsrmsas CCC na estratificaçâo de 1 e 10 metros na floresla residfil

- feirada do Turismo, rro penedo de jareiro a agosto de 1S69.

L bracfiipiça L eurypyga L njii L ubiquitaís

Figura 7- fepédes do subgânero Trícttofihoroaiyia coletadas na área 1, usando
armac£ihas(urnínosasCOCna estrdificação de leio metrona floresta residud -

Estrada do Turismo, no período de Janeiro a agosto de 1999.

4.1.3.2. Bases de Árvores

Nesse trabalho, foram capturados neste ambiente 545 fiebotomíneos,

distribuídos em 9 espécies de quatro subgêneros {Nyssomyia, Psathyromyia,

Trichophoromyia e Viannamyia) e um grupo de espécies (Oswaídoi). Verificada a

correlação quanto ao sexo, os machos (54,68%) foram mais numerosos que as

fêmeas (45,32%). Com relação a distribuição mensal de fiebotomíneos nesse

ambiente, o mês de fevereiro, como visto na figura 8, registrou a maior abundância,

com 141 (25,87%) espécimes capturados, após este mês houve um declínio



numérico, até o mês de maio, e em junho registrou-se um novo pico (116),

decrescendo novamente em julho e agosto.

Neste ambiente, a espécie mais abundante foi L{Nyssomyia) umbratilis,

tendo sido capturados 523 indivíduos (288 machos e 235 fêmeas), representando

95,96% do total de flebotomíneos coletados neste ambiente. Desse mesmo

subgênero, foi coletado apenas no mês março, L. flaviscutellata com 2 indivíduos (1

macho e 1 fêmea). Depois do subgênero Nyssomyia, as espécies do subgênero

Psathyromyia foram as mais representadas, , com 3 espécies {L dendrophyla, L.

lutziana e L shannoni), apresentando 13 flebótomos, o que representa 2,38% do

jsn fev

mai .

/ fêmea
í macho

Gráfico 8 - distribuição dos flebotomíneos por sexo coletados em base de

árvore (Área 1)
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4.1.4. Dissecação dos flebotomíneos da Estrada do Turismo

De todos os flebotomíneos coletados nesta área, foi dada preferencia para

dissecção dos insetos provenientes das armadilhas localizadas no intra e

peridomicílio e dos coletados em bases de árvores, sendo dissecados

preferencialmente as fêmeas grávidas ou ingurgitadas, por terem maior possibilidade

de apresentarem infecção natural por leishmanias. A relação dos flebotomíneos

dissecados, provenientes desta área está discriminada abaixo na tabela 4.

Destacamos que do total de 12 indivíduos provenientes do ambiente domiciliar e 156

indivíduos das bases de árvores, pertencentes a 12 espécies, não foi conseguido

nenhum exemplar com infecção por leishmanias.

Tabela 4 - Espécies dissecadas na área 1 (Estrada do Turismo),

discriminadas de acordo com seu local de captura (intra e peridomicílio e bases de

árvores).

Espécie Intra Peri Base Total

L amazonensis 1 0 0 1

L anduzei 1 0 0 1

L davisi 1 0 0 1

L dendrophyla 0 0 3

L eurypyga 1 0 0 1

L fíaviscutellata 0 0 1 1

L infraspinosa 0 1 0 1

L rorotaensis 0 0 2

L spathotrichia 1 0 0 1

L tuberculata 0 0 1 1

L ubiquitalis 1 1 1 3

L umbratilis 2 2 148 152

Total 8 4 156 168
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4.2. Flebotomíneos Coletados na Área 2 (bairro Cidade de Deus)

Foram coletados nesta área 3635 flebotomíneos, de 40 espécies (Tabela 4),

inclusas em 10 subgêneros e 4 grupos de espécies (Tabela 5). Os meses com maior

freqüência de flebotomíneos na área 2 foram, março com 629 indivíduos (17,3%)

seguido por janeiro com 573 (15,76%), nos meses de fevereiro, abril, maio e junho

os flebotomíneos mantiveram uma media de 490 exemplares, para em seguida, nos

meses de julho e agosto decair consideravelmente para menos de 250 exemplares

mensais, como demonstra a figura 9.

De todos os flebotomíneos capturados na floresta residual, 1705 (46,91%)

foram coletados na estratificação de 1 metro, 975 (26,82%) na estratificação de 10

metros e 883 (24,29%) em bases de árvores. No ambiente domiciliar, 72

flebotomíneos foram capturados, 35 (0,96%) no interior das casas e 37 ( 1,02%) no

seu peridomicílio (figura 10). Como pode ser observado acima, foi na estratificação

de 1 metro que a maior quantidade de flebótomos estava presente, independente do

ambiente e técnica de coleta utilizada. Assim também, a proporção de sexos foi

favorável ás fêmeas com 53,97% do total de indivíduos coletados nesta área.
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Tabela 4 - Flebotomíneos coletadas na Área 2 (Cidade de Deus) e discriminados de
acordo com a espécie, sexo (m - macho, F - fêmea) e local de coleta (intra e
peridomicilio, armadilha cdc a 1 e 10 metros e bases de árvores), no período de
Janeiro a Agosto de 1999

espécies

intra pari CDC 1m CDC lOm base

Totalm f m f m f m f m f

L amazonensis 0 0 0 0 7 4 10 17 0 1 39

L anduzei 0 0 2 3 73 181 39 64 1 0 363

L. antimesi 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 4

L aragaoi 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 6

L.ayrozai 0 0 0 0 5 3 3 12 0 0 23

L hrachypyga 0 0 1 0 11 0 1 0 0 0 13

L. choti 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2

L davisi 0 2 1 0 63 54 73 96 0 2 291

L dendrophyla 0 0 0 0 0 1 0 0 11 3 15

L enrypyga 0 0 2 0 151 73 77 46 0 0 349

L. flaviscutellata 0 0 0 1 10 25 2 15 4 0 57

L furcala 0 0 0 0 3 5 3 2 0 0 13

L geniculata 0 0 0 0 0 8 0 19 0 0 27

L. gomezi 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

L iiijJata 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 6

L infraspinoso 0 0 0 2 9 133 0 6 0 0 150

L. inpai 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 5

L liitziana 0 0 0 0 9 4 1 2 0 0 16

L. migonei 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

L. monstruosa 0 0 0 0 9 7 0 1 0 0 17

L. nematodiicta 1 0 0 0 15 25 4 7 0 0 52

L. olmeca nociva 0 0 0 0 4 18 0 2 6 0 30

L. pacae 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

L paraensis 0 1 0 0 2 3 3 12 0 0 21

L pilosa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

L. ratcliffei 0 0 0 0 4 0 5 0 0 0 9

L roroíaensis 1 4 1 6 13 39 7 19 12 4 106

L. ruii 0 2 0 0 62 81 31 32 0 1 209

L. scaffi 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 5

L. sericea 0 2 0 0 11 4 1 2 0 0 20

L. shannoni 0 0 0 2 4 3 0 3 11 4 27

L. sordelli 0 0 0 0 0 8 0 3 0 0 11

L. spathotrichia 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3

L sqnamiventris 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

L. Irichopyga 1 2 5 0 133 28 32 28 0 1 230

L írispinosa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

L tuberculata 0 0 0 0 0 6 0 4 0 1 11

L. ubiquitalis 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

L umbratilis 10 8 7 3 99 269 102 180 486 332 1496

L begonae ? 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Subtotal; 13 22 19 18 709 996 399 576 534 349 3635

Total: 35 37 1705 975 883 3635
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Tabela 5 - Lista dos totais e percentagens dos fiebotomíneos do gênero
Lutzomyia, coletados no domicilio, peridomicilio e floresta na área 2 (Cidade de
Deus) e classificados de acordo com o subgênero e/ou grupo, segundo Young &
Duncan (1994).

Espécies T otal %

Grupo Aragaoi (Theodor, 1965) 1 2 0,33

L. aragaoi Costa Lima, 1932 6 0,165

L. In fia t a Floch & Abonnenc. 1944 6 0,165

Subgênero Evandromyia (Mangabeira, 1941) 173 4,76

L. begonae 0 rtiz & Torres, 1975 1 0,03

L. infraspinosa Mangabeira. 1941 1 50 4,13

L. inpai Young & Árias, 1977 5 0,14

L. m onstruosa Floch & Abonnenc. 1944 1 7 0,46

Subgênero Lutzom yia (França, 1924) 4 0,11

L. gomezi Nitzulescu, 1931 1 0,03

L. spathotrichia Martins, Falcão & Silva, 1963 3 0,08

Grupo Migonei (Theodor, 1965) 22 0,61

L. migonei França, 1920 1 0,03

L. pacae Floch & Abonnenc. 1943 1 0,03

L. se rica a Floch & Abonnenc. 1944 20 0,55

Sugênero Nyssom yia (Barretto, 1962) 1950 53,64

L. anduzei Rozeboom. 1942 363 9,98

L. antunesi Coutinho. 1939 4 0.1 1

L. flaviscutellata Mangabeira. 1942 57 1 ,57

L. olmeca nociva Young & Árias. 1982 30 0,82

L. um bratilis Ward & Fraiha. 1977 1496 41,16

Grupo Oswaidoi (Theodor, 1965) 1 06 2,91

L. rorotaensis Floch & Abonnenc, 1944 1 06 2,91

Grupo Pilosa (Theodor, 1965) 1 0,03

L. pilosa Damasceno & Causey, 1944 1 0,03

Subgênero Pressatia (Mangabeira, 1942) 3 0.08

L. choti Floch & Abonnenc. 1941 2 0,0 5

L. trispinosa Mangabeira, 1942 1 0,03

Subgênero Psathyro m yia (Barretto, 1962) 63 1,74

L. dendrophyla Mangabeira. 1942 1 5 0,4 1

L. lutziana Costa Lima, 1932 1 6 0 ,44

L. scaffi Damasceno & Arouck, 1956 5 0,14

L. shannoni Dyar, 1929 27 0,75

Subgênero Psychodopyg us (Mangabeira, 1941) 402 11,06

L. am azonensis Root. 1934 39 1  ,07

L. ayrozai Barretto & Coutinho, 1940 23 0,63

L . da visi Root, 1934 291 8

L. geniculata Mangabeira, 1941 27 0,75

L. paraensis Costa Lima. 1941 21 0.58

L. squam iventris Lutz & Neiva, 1912 1 0,03

Subgênero Sciopem yia (Barretto, 1962) 63 1,74

L. nem atoducta Young & Árias, 1948 52 1  ,43

L. sordellii Shannon & Dei Ponte, 1927 1 1 0,31

Subgênero Trichophorom yia (B arretto, 1 962) 573 15,76

L. brachipyga Mangabeira. 1942 1 3 0.36

L. eurypyga Martins, Falcão & Silva, 1963 349 9.6

L. ruii Árias & Young. 1982 209 5.75

L. ubiquitalis Mangabeira. 1942 2 0.05

Subgênero Trichopygom yia (B arretto, 1 962) 239 6,57

L. ratcliffei Árias, Ready & Freitas, 1983 9 0.24

L. trichopyga Floch & Abonnenc, 1945 230 6.33
Sugênero Viannamyia (Mangabeira, 1941) 24 0,66

L. furcata Mangabeira, 1941 1 3 0,35

L. tuberculata Mangabeira. 1941 1 1 0,31

T otal 3536 1 00

Total de Espécies 40
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4.2.1. Composição faunística da área 2

Na área 2 foi registrado, como visto anteriormente, 40 espécies que compõem

10 subgêneros e quatro grupos de espécies. Destacando-se como mais abundante

quanto ao numero de indivíduos coletados, o subgênero Nyssomyia (53,64%)

seguido do subgêneros Trichophoromyia (15,76%) e Psychodopygus (11,05%). Do

total de 40 espécies encontradas nesta área, 16 foram encontramos no ambiente

domiciliar, e em geral todas as espécies foram encontradas na floresta residual.

Entre as espécies do subgênero Nyssomyia coletadas nesta área, L.

umbratilis apresentou o maior número de flebótomos coletados com 1496 (41, 16%),

possuindo uma distribuição mensal regular com media de 200 a 250 espécimes no

decorrer da estação chuvosa, exceto em janeiro quando apenas 177 espécimes

foram coletados; suas maiores marcas foram registrada nos meses de março (296) e

fevereiro (268), sua distribuição mensal decaiu consideravelmente na estação seca,

meses em que registrou seu menor número de indivíduos coletados com 53 e 23

exemplares, respectivamente (figura 12a).

Nas demais espécies desse subgênero, como demonstra a figura 12a, L.

anduzei apresentou uma curva em ascendência de janeiro a abril, onde atingiu seu

pico (98), decaindo em seguida para menos de 40 indivíduos, exceto em julho onde

apresentou 46 exemplares. L fíaviscutellata apresentou seu maior número em

janeiro (28), em fevereiro decaiu para menos de 10 exemplares, nos meses

seguintes obteve media menor que 5 exemplares mensais; L. olmeca nociva foi
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coletada em quantidades muito pequenas, teve seu pico populacional em janeiro

com 23 espécimes, sendo que nos meses restantes esteve abaixo dos três

espécimes mensais, não sendo coletado nos meses de fevereiro, abril e junho. L

antunesi foi registrada apenas nos meses de março, abril e junho, com um espécime

coletado no estrato de 1 metro, outro no estrato de 10 metros e um ultimo no

peridomicílio.

A espécie melhor representada no subgênero Trichophoromyia nesta área, foi

L eurypyga com 349 indivíduos (9,6%), possuindo dois picos populacionais, em

março e agosto com 68 e 78 flebótomos, respectivamente, obteve suas menores

marcas em janeiro (8) e fevereiro (6), nos meses restantes esteve em media 50 a 60

exemplares, menos em abril quando decresceu para 24 exemplares.

Outra espécie desse subgênero, L ruii apresentou em sua distribuição, três

picos populacionais (março, maio e agosto) com 41, 47 e 34 indivíduos

respectivamente, sua freqüência foi entre 10 e 20 indivíduos, janeiro foi o mês com

menor presença desse flebótomo (7 indivíduos). As demais espécies desse

subgênero apresentaram uma distribuição irregular, tendo uma freqüência baixa

durante os meses de coleta. L ubiquitalis foi registrado apenas nos meses de março

e maio (1 exemplar cada mês) e L brachipyga registrada apenas de fevereiro a

maio, não ultrapassando sete indivíduos, registrada em março (figura 12b).
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janeiro a agosto de 1999 na Cidade de Deus (área 2),
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O subgênero Psychodopygus foi coletado com certa freqüência nesta área e

L davisi foi a espécie mais numérica desse subgênero apresentando 291 (8,0%)

indivíduos, sua distribuição mostrou uma ascendência de janeiro a junho (de 14 à

57), onde obteve sua maior freqüência, decaindo nos meses seguintes (estação

seca) onde demonstrou media de 21 exemplares.

Outras espécies deste subgênero coletadas nessa área foram, L

amazonensis, L ayrozai, L s. squamiventris, L geniculata e L paraensis, sendo L s.

squamiventris coletada apenas em fevereiro com um exemplar no estrato á 10

metros; L amazonensis teve baixa freqüência, com 39 indivíduos durante todo o

período de coleta, apresentou suas maiores freqüências em janeiro (15) e fevereiro

(11) com cinco indivíduos mensais no restante do período de coleta, não foi

registrada em junho e agosto; L ayrozai teve uma freqüência mensal baixa ( 4 em

media) com maiores números em junho e julho (7 e 8, respectivamente), esta

espécie não foi coletada nos meses de fevereiro e maio; L geniculata (27

exemplares) e L paraensis (21) apresentaram baixa freqüência durante as coletas, a

primeira foi coletada apenas de março a junho, com seu maior registro em março

(13) e media de 4,5 exemplares no restante deste período, a segunda teve em

media apenas 3,5 espécimes mensais, não sendo registrada nos meses de maio e

agosto.

As espécies de outros subgêneros e grupos de espécies, somaram juntas,

menos de 20 %. Foram coletadas em pequenas quantidades durante os meses de

coleta, destacam-se entre essas L (evandromyia) infraspinosa com 150 exemplares

(4,13%), L. {trichopygomyia) trichopyga que apresentou 230 espécimes (6,33%) e L.

rorotaensis do grupo Oswaidoi que teve 106 indivíduos coletados (2,91%);

destacamos ainda que L pilosa do grupo Pilosa, foi registrado apenas nesta área.
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4.2.2. Coletas no ambiente domiciliar

Neste ambiente, coletamos 72 fiebótomos, distribuídos em 16 espécies, das

quais nove foram encontradas no intradomicilio e 11 no peridomicílio. Deste total, 35

espécimes foram coletados no intradomicilio (0,96%) e 37 no peridomicílio (1,02%)

como demonstra a figura 10.

Foi observado no interior das residências que a proporção de fêmeas

(62,86%) foi superior em relação aos machos (37,14%). Quanto a flutuação mensal,

fevereiro foi o mês que apresentou a maior freqüência de indivíduos coletados (14

indivíduos) o que representa 40% do total nesta área, a segunda maior freqüência

foi registrada em janeiro (7 exemplares), nos demais meses a presença de

flebotomíneos foi menos de cinco exemplares, não sendo encontradas nos meses

de maio e agosto. A espécie L umbratilis destacou-se como a mais abundante (18

indivíduos) entre as espécies coletadas (51,43%), porém apresentou um maior

número de machos (10). Outras espécies registradas foram L rorotaensis com cinco

fiebótomos (14,29%), L trichopyga com três exemplares (8,57%) e L davisi, L ruii e

L. sericea com dois indivíduos cada uma representando 5,71%. Foi coletado ainda

nesse ambiente, as espécies L nematoducta, L paraensis e L spathotrichia, com

um exemplar cada (2,86%).

Na área do peridomicílio houve uma diferença pouco significativa entre o

número de fêmeas (18 indivíduos) e machos (19 indivíduos) que correspondem a

48,65% e 51,35%, respectivamente. Os meses de Março e Abril foram os que

apresentaram maior número de flebotomíneos, com 17 (45,94%) e 13 (35,13%)

indivíduos respectivamente. Nos demais meses de coleta nesse ambiente foram

registrados poucos fiebótomos, sendo capturados quatro exemplares em março e
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apenas um nos meses de janeiro, maio e junho, não houve registro desses insetos

em julho e agosto. Dentre as espécies coletadas, L umbratiUs e L rorotaensis,

destacaram-se como as mais abundantes apresentando 10 (27,02%) e 7 (18,92%)

indivíduos, respectivamente e seguidos por L anduzei e L trichopyga com cinco

indivíduos cada uma (13,51%). L eurypyga, L. infraspinosa e L shannoni estiveram

presentes neste ambiente de coleta com dois flebótomos cada uma e L antunesi, L

brachipyga, L davisi e L fíaviscutellata foram também registradas no peridomicílio

representadas por indivíduo.

4.2.3. Coletas no ambiente de floresta residual na área 2

4.2.3.1. Estratificação vertical

A 1 metro de altura do solo foram colecionados 1705 flebotomíneos (46,

91%), distribuídos em 37 espécies, ocorrendo maior abundância de fêmeas

(58,42%) em relação aos machos (41,58%). Março e janeiro destacaram-se como os

meses de maior número de flebotomíneos coletados, com 20,35% e 20%,

respectivamente, nos meses de fevereiro, abril e maio a coleta de flebotomíneos

nesse estrato foi de 200 indivíduos em media, e nos meses seguintes com a redução

das chuvas caiu para menos de 150 indivíduos. Dentre as 37 espécies coletadas

nessa estratificação, L umbratilis (21,58%) L anduzei (14,89%) e L eurypyga

(13,14%) destacaram-se como as mais abundantes, as espécies L trichopyga

(9,44%), L ruii (8,38%), L infraspinosa (8,32%) e L davisi (6,86%) foram bem

representadas neste ambiente.
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Foram coletados 975 flebotomíneos na estratificação de 10 metros,

distribuídos em 31 espécies. As fêmeas (59,08%) foram mais abundante do que os

machos (40,92%). A coleta de flebotomíneos nesse estrato demonstrou uma

ascendência de janeiro (79 exemplares) até Junho(214 indivíduos), como sendo o

mês de maior número de flebotomíneos coletados nessa estratificaçâo

representando 22%do total coletado neste local; nos demais meses (julho e agosto),

apresentou um decréscimo com 100 exemplares em media. L umbratilis (28,92%)

destacou-se como a mais abundante de todas as espécies presentes nessa

estratificaçâo. Dentre as demais espécies L davisi, L. eurypyga e L anduzei

(17,33%, 12,61%, 10,56%, respectivamente) foram também bem representadas.

Verificando-se a abundância dos subgêneros com referencia a estratificaçâo,

observou-se que Nyssomyia, foi mais abundante na estratificaçâo a 1 metro,

predominando as espécies L umbratilis e L anduzei (figura 12). De modo

semelhante as espécies L eurypyga e L ruii do subgênero Trichophoromyia foram

representativas na estratificaçâo de 1 metro, (figura 13).

L dmeca L fíaÃaouÈelIêia L anduza L uvbra/ilis

01 m|
Rgira 12 - Bpédes do subgênero ootetaifas naárea^ usaidq q
armaifilhaslifninosasCOC na estratificaçâo de leio metros na floresta i- i
residicl - Qdade de Cbus, no período de janeiro a agosto de 19Sã

LbnacNp^ L&i^jyga
,01 m I
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Figura 13 - &pódes do subgênero Trictnphomnvia coletados na área 2,
usando armadilhas luminosas CDC na estratificaçâo dele 10 metros na

floresta residual - Cidade de Deus, no período de janeiro a agosto de 1999.
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As espécies do subgênero Psychodopygus, foram coletadas com mais

freqüência no estrato a 10 metros, principalmente L. davisi; as demais L.

amazonensis, L. ayrozai, L. geniculata e L. paraensis também foram capturadas com

mais freqüência nesse estrato.

Não houve nessa área, diferença estatística significativa (P>0,05 = 0,069)

entre os números totais de exemplares coletados por espécies e subgêneros nas

estratificações de 1 e 10 metros.

4.2.3.2. Flebotomineos encontrados na Base de Árvore

Durante a realização deste estudo, coletou-se 883 flebotomíneos, distribuídos

em 13 espécies. Desses, 533 indivíduos (60,36%) foram machos, bem mais

abundantes do que as fêmeas com 350 indivíduos (39,64%). Neste ambiente de

coleta, durante a época das chuvas (janeiro a junho) a presença de flebotomíneos

nesse ambiente foi mantida na faixa entre 120 Qunho) e 170 (março) exemplares

mensais, havendo um grande declínio em sua freqüência no período de seca (julho

e agosto), como demonstra a figura 15, sendo que no mês de Março (19,25%) sua

freqüência foi a maior neste ambiente, e o mês de agosto a menor, quando inclusive

não foi coletado nenhum indivíduo nesta área.



120

jan jTgy
mar fêmea

macho

ago

Grafico 15 - Distribuição dos flebotomíneos por sexo coletados em base de

árvore (Área 2)

Entre os flebotomíneos coletados neste ambiente L umbratilis (subgênero

Nyssomyia) destacou-se como a espécie mais abundante, com 818 indivíduos

capturados, o que representa 92,64% do total de flebotomíneos neste ambiente.

Pertencente a este subgênero também foram registradas nestes locais as espécies

L olmeca nociva, L. flaviscutellata e L anduzei com 6, 4 e 1 indivíduos

respectivamente, sendo que a primeira ocorreu apenas no mês de Janeiro.

Outras espécies bem representadas nesta área foram, L. shannoni (15

indivíduos, 1,70%), L. dendrophyla (14 indivíduos, 1,48%) do subgênero

Psathyromyia (que apresentou também L scaffi com 3 indivíduos), e L rorotaensis

(grupo Oswaidoi) com 16 flebótomos (1,81%), sendo neste local registradas outras

espécies, (/_. amazonensis, L. davisi) do subgênero Psychodopygus com três

flebótomos. L {trichophoromyia) rui! e L (trichopygomyia) trichopyga, com um

exemplar cada uma.
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4.2.4. Dissecação dos flebotomíneos coletados na Cidade de Deus

Entre os flebotomíneos coletados nesta área, foram preferencialmente

dissecados aqueles capturados nas armadilhas localizadas no ambiente domiciliar

(intra e peridomicílio). Nas coletas em bases de árvores, deu-se preferência às

fêmeas grávidas ou as que estivessem ingurgitadas, por apresentarem maior

probabilidade de possuírem infecção natural por leishmanias. A tabela 7 mostra a

relação das espécies de flebotomíneos dissecados nessa área.

Tabela 7 - Espécies

de acordo com seu local de

dissecadas na área 2 (Cidade de Deus), discriminadas

captura (intra e peridomicílio e bases de árvores).

Espécie Intra Peri Base Total

L amazonensis 0 0 1 1

L antunesi 0 1 0 1

L anduzei 0 2 0 2

L davisi 2 0 2 4

L dendrophyla 0 0 2 2

L flaviscutellata 0 1 1 2

L. infraspinosa 0 1 0 1

L. paraensis 1 0 0 1

L rorotaensis 2 4 4 10

L ruii 2 0 1 3

L sericea 1 0 0 1

L scaffi 0 0 1 1

L shannoni 0 1 1 2

L spathotrichía 1 0 0 1

L tuberculata 0 0 1 1

L trichopyga 1 0 1 2

L umbratilis 5 3 164 172

Total 15 13 179 207
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Como visto na tabela acima 207 flebotomíneos de 17 espécies diferentes

foram dissecados nesta área. Deste total 28 provieram do ambiente domiciliar e 179

das bases de árvores, porém, nenhum flebotomíneo foi encontrado com infecçâo

natural por leishmanias.
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5. DISCUSSÃO

5.1. Composição faunística

Composição específica de uma população de insetos, descreve as espécies

dentre si, e a população dentro de uma área limitada em particular ou habitat.

Portanto, a composição de espécies de uma população de flebotomíneos pode ser

considerada como resultante das condições geográficas, metereológicas e

microclimáticas, tipo de solo e vegetação presentes em determinada área. Deste

modo, similaridade dentro da composição especifica, pode ser esperada em lugares

que possuam condições semelhantes, utilizando métodos de coleta iguais.

(Feliciangeli, 1987).

Segundo Young & Árias (1992) a maior diversidade de espécies do gênero

Lutzomyia encontra-se em selvas de zonas baixas da América Centrai e do Sul,

onde um hectare de floresta pode apresentar até 50 espécies.

No presente estudo foram capturados flebotomíneos distribuídos em 44

espécies distintas, em duas áreas (Estrada do Turismo e Cidade de Deus), sendo

que na primeira, coletaram-se 38 espécies e na segunda 40, num total de 34

espécies comuns entre as duas áreas. As espécies L dreisbachi, L williamsi, L

fluviatilis e L gibba foram coletadas exclusivamente na Estrada do Turismo (área 1)

e as espécies L inpai, L begonae, L. migonei, L pacae, L pilosa e L ratcliffei,

somente na Cidade de Deus (área 2).

Paes (1991) também coletou em armadilhas CDC e bases de árvores 44

espécies de flebotomíneos, numa área de floresta alterada para construção de

conjunto habitacional, localizada entre as duas áreas desse estudo, das quais 11
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espécies (L abonnenci, L runoides, L claustrei, L spinosa, L punctigeniculata, L

guyanensis, L triachanta, L micropyga, L barrettoi, L walkeri e L. sp. série

Cruciata) não foram registradas nesse estudo. Em floresta primaria de terra firme

Dias-Lima (2000) utilizando armadilhas CDC a 1, 10 e 20 metros, capturou 39

espécies de flebótomos e dessas B. pintai, L bispinosa, L pennyi, L cayannensis e

L verrucarrum não foram coletados nas áreas deste estudo.

Silva (1983) realizou um levantamento faunístico de flebotomíneos, na

reserva florestal Adolpho Ducke, utilizando diversos métodos de coleta, entre eles,

armadilhas CDC a 1, 5 e 10 metros e aspirador manual em bases de árvores; como

resultado coletou 43 espécies, das quais 12 espécies (Brumptomyia sp., L.

abonnenci, L bacuía, L claustrei, L shawi, L longispina, L guyanensis, L

triachanta, L corossoniensis, L hirsutus, L walkeri e L chagasi) não foram

capturados no presente estudo.

Árias & Freitas (1977, 1978) em trabalho realizado na rodovia Torquato

Tapajós ou AM-010 (Manaus-ltacoatiara), km 30, coletaram 25 espécies de

flebotomíneos, utilizando isca humana e eqüina e capturas em base de árvores.

Dentre as espécies por eles coletadas, L hirsuta, L bispinosa, L carrerai, L

maripaensis, L punctigeniculata, L guyanensis, L spinosa, L panamensis, L

walkeri e L. (longipalpis) sp., não foram registradas neste estudo. Esta diferença

referente as espécies não capturadas no presente estudo, nos leva a crer que,

devido a constantes desmatamentos de florestas, fuga de animais selváticos

utilizados como fonte de repasto e constante perturbação humana (extração de

madeira, caça clandestina) nos fragmentos de floresta, as espécies de

flebotomíneos que não conseguem adaptar-se a ação antrópica tendem a

desaparecer destas áreas.
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Das 38 espécies coletadas na área 1 (Estrada do Turismo) e das 40 da área 2

(Cidade de Deus) 71% e 77,5%, respectivamente, picam o homem, conforme lista

das espécies antropofílicas de Young & Árias (1992).

Dentre todas as espécies coletadas nesse trabalho, destacamos entre as

envolvidas na transmissão de parasites ao homem, a L. umbratilis, que é

considerada como a principal vetora de leishmaniose tegumentar (Leishmania

guyanensis) para o homem na Amazônia central (Lainson, 1983), foi inclusive a

espécie com mais indivíduos capturados, nas duas áreas do estudo (25, 47% na

Estrada do Turismo e 41,16% na Cidade de Deus), sendo uma das poucas espécies

a ser detectada em todos os ambientes de coleta (CDC a 1 e 10 metros na floresta

residual, intra e peridomicilio e bases de árvores).

A respeito de L umbratilis, há uma hipótese proposta por Lainson (1988),

sobre a possibilidade de que este flebótomo componha um complexo de espécies,

isto vem sendo estudado por alguns pesquisadores. Esta hipótese é reforçada por

este inseto ser o maior transmissor de Leishmania guyanensis, ao norte do sistema

fluvial do Amazonas e ao sul desse sistema fluvial este flebótomo, não ser

encontrado infectado por L. guyanensis, todavia demonstrou ser altamente

antropofilico nessa região, provavelmente o rio Amazonas sirva como barreira

geográfica para estes insetos (Árias & Freitas, 1978). Recentemente Rangel et aí.

(1999) encontraram no estado do Mato Grosso, L. umbratilis com infecção natural

por Leishmania braziUensis.

Dentre as demais espécies de flebotomíneos capturadas nesse estudo, as

pertencentes ao subgênero Psathyromyia, L dendrophyla, L shannoni e L scaffi

foram raramente atraídas por armadilhas luminosas CDC, fato concordante com

Barrett (1993) em Balbina, e por Dias-Lima (2000) na estação experimental de
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silvicultura tropical. Apenas L lutziana demonstrou um comportamento diferente,

sendo coletada com maior freqüência nas armadilhas CDC, do que em base de

árvores, onde as demais espécies deste subgênero foram capturadas em maiores

quantidades.

As espécies do subgênero Trichophoromyia foram capturadas com certa

freqüência em ambas áreas deste estudo. Dentre estas uma que chamou atenção

foi L ubiquitalis, que foi a segunda mais numérica na área 1 (Estrada do Turismo), e

registrada com apenas dois indivíduos na área 2 (Cidade de Deus). Esta espécie foi

incriminada na transmissão de Leishmania lainsoni no estado do Pará por Lainson et

ai. (1992).

Entre as espécies do subgênero Psychodopygus, L davisi e L ayrozai foram

indicadas como prováveis vetoras de Leishmania naiffi, causadora de leishmaniose

cutânea na Amazônia (Lainson & Shaw, 1989). Estas duas espécies, mais L s.

squamiventris e L. amazonensis foram coletadas com boa freqüência , nas duas

áreas, durante todo o período deste estudo, exceto L. s. squamiventris que foi

registrado com exemplar único na área 2. Este resultado foi semelhante ao

encontrado por Dias-Lima (2000) que coletou L davisi, L amazonensis e L s.

squamiventris como as mais numerosas entre os Psychodopygus em seu estudo, e

similar a Árias & Freitas (1982a) que capturaram em seu estudo a L davisi e L. s.

squamiventris como as espécies de maior freqüência entre os Psychodopygus.

A espécie L. rorotaensis, que foi coletada em todos os ambientes (intra e

peridomicílio, floresta a 1 e 10 metros, e base de árvore) do presente estudo, tem

sido encontrado com infecções por tripanossomatídeos, provavelmente um parasita

de répteis (Lainson & Shaw, 1979). Em L. tuberculata, coletada em baixa quantidade
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nas áreas desse estudo, foi encontrada um tipo desconhecido de Leishmania,

componente do subgênero Viannia (Kiliick-Kendrick, 1990).

Entre as demais espécies de flebotomíneos encontrados na Amazônia e

coletados nas áreas desse estudo, citamos um grupo de prováveis vetores de

Leishmanias : Lutzomyia furcata (Leishmania deanei), L. ayrozai, L. paraensis e L.

migonei (L. braziliensis), L. tubercuiata (L. guyanensis), L shannoni e L gomezi (L

panamensis), L. ayrozai e L. paraensis (L. naiffi) isto, segundo Kiliick-Kendrick

(1990).

Ready et ai. (1985) não encontraram diferenças quanto a composição e

abundância de fauna de flebotomíneos em áreas de recente ocupação humana na

cidade de Manaus, com a de ambientes florestais não alterados estudados por

outros pesquisadores (Árias & Freitas, 1982a). Paes (1991) encontrou resultados

similares aos de Ready et ai. (1985), em áreas de floresta adjacentes ao conjunto

habitacional da Cidade Nova, porém, verificaram algumas mudanças com L.

umbratUis, quanto a proporção de sexos em favor das fêmeas, e densidade

populacional no peridomicílio, onde encontraram diferenças entre áreas de

ocupação mais recente e áreas mais antigas.

No presente estudo, os resultados demonstram, que de acordo com a ordem

de abundância, esta ocorrendo uma possível substituição, quanto ao subgênero e

espécies, na fauna de flebotomíneos encontradas em áreas alteradas por ação

antrópica. Psychodopygus, Nyssomyia e Trichophoromyia neste estudo e

Psychodopygus e Nyssomyia nos estudos de Barrett et ai. (1995) no rio Solimões,

Árias & Freitas (1982a) na reserva florestal Adolpho Ducke, Ready et al. (1985) no

parque das laranjeiras, e Paes (1991) na Cidade Nova, Manaus (AM).
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Recentemente Gomez et al. (1998) estudaram na província de Manabí,

Equador, a mudança de comportamento de vetores de lelshmaniose tegumentar em

florestas primárias, secundárias e residências localizadas próximas a estas.

Encontraram substituição de espécies, de acordo com a abundância, em áreas

periurbanas, onde L serrana, antes considerado vetor ocasional, apenas em

florestas primárias, foi apontado como principal vetor em áreas periurbanas e

adaptado ao ambiente domiciliar.

Quanto a presença de algumas espécies de flebotomíneos, tanto na floresta

quanto em domicílios, estaria indicando a ocorrência de uma variação maior no raio

de dispersão destes insetos, tal como verificado por outros pesquisadores em outros

estudos, como Gomes et al. (1982) em São Paulo, e Barrett & Senra (1986) em

Manaus. Tal fato demonstrou uma provável modificação desses ecossistemas,

quanto à presença de animais utilizados como fonte de repasto por esses

flebotomíneos.

A captura de algumas espécies de flebotomíneos apenas em determinada

área, nesse estudo, e a diferença significativa no número de espécimes coletados de

L ubiquitalis e L s. squamiventris entre as duas áreas do presente trabalho, nos

leva a acreditar que esses dados estejam demonstrando graus de adaptabilidade

diferentes, das espécies a ambientes florestais alterados e isolados devido a

expansão urbana.

É possível que a presença desses flebotomíneos em área periurbana, esteja

relacionado a hábitos alimentares mais ecléticos (ataque a animais domésticos e ao

homem como fonte de repasto sanguineo) do que aqueles coletados exclusivamente

em áreas de floresta. Mais estudos relacionados a avaliar o impacto ambiental

humano nesses ecossistemas, sobre a fauna e a flora silvestres, além de estudos
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que considerem aspectos do comportamento, fisiologia e dispersão desses

fiebotomíneos, poderão elucidar questões quanto a dominância e composição

faunística observados neste estudo.

5.2. Coletas em ambiente domiciliar

Segundo Marzochi & Marzochi (1997) dois diferentes padrões

epidemiológicos de transmissão de LTA ocorrem na região Amazônica : silvestre-

florestal - onde a doença é uma zoonose de animais silvestres, com ocorrência de

alguns casos em áreas de colonização recente e com penetração do homem em

ambiente silvestre; silvestre-periflorestal - onde a doença é uma antropozoonose,

que ocorre em áreas de ocupação situadas dentro do raio de vôo dos vetores

silvestres.

Cada espécie de Leishmania apresenta um quadro ecológico associado, com

hospedeiros reservatórios, vetor e distribuição geográfica, esses diferentes tipos de

associação podem resultar num ciclo de transmissão específico, onde somente

alguns fiebotomíneos são importantes vetores, e principalmente quando se

demonstra seu grau de antropofilia, sua infecção natural por Leishmanias e sua

distribuição espacial em relação à doença (Dias-Lima, 2000). O autor também cita,

que os hospedeiros selváticos naturais de varias Leishmanias neotropicais,

raramente sofrem com a doença proveniente da infecção, a qual é geralmente

benigna e inaparente.

As captura de 13 espécies na área 1 e 16 na área 2, em ambiente domiciliar

(intra e peridomicílio), é semelhante ao encontrado por Paes (1991), que coletou 13

espécies em seu estudo no bairro Cidade Nova em Manaus (AM), deste total, quatro
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espécies capturadas na área 1 e 5 na área 2, também foram encontradas em seu

estudo, entre elas L umbratilis e L anduzei incriminados como principais vetores de

leishmaniose tegumentar no estado.

Os resultados obtidos em coletas no intra e peridomicílio, mostraram que

aproximadamente 40% das espécies {L umbratilis, L ubiquitaiis, L rorotaensis, L

anduzei e L davisi) coletadas na área 1 e 30% das espécies (/_. umbratilis, , L

anduzei, L davisi, L rorotaensis e L trichopyga) capturadas na área 2, embora com

número reduzido de indivíduos, teriam capacidade de adaptar-se a ambientes sob

ação antrópica, devido serem capturados em quantidades relevantes na floresta

residual e estarem presentes em todos os ambientes de coleta.

Essa mudança de comportamento em flebotomíneos, como conseqüência da

expansão urbana desordenada, foram constatadas em varias cidades do Sudeste e

Sul brasileiro (Gomes et ai., 1982; Teodoro et ai., 1993). Tesh (1995) também

registra essa mudança de comportamento em virtude de alterações florestais, que

provocam a restrição de espaços ecológicos para os flebotomíneos.

Dentre as espécies coletadas em ambiente domiciliar, cinco são vetoras ou

suspeitas de transmitirem leishmaniose: L umbratilis, L anduzei, L flaviscutellata, L

furcata, e L ubiquitaiis, possuindo inclusive hábitos antropofilicos. Destes, destacam-

se os dois primeiros, que são vetores de Leishmania guyanensis, que provoca a

maioria dos casos de leishmaniose tegumentar na Amazônia.

Lainson (1983) e Árias et ai. (1987) citaram que L. flaviscutellata estava

envolvida na transmissão de Leishmania amazonensis que causa a forma difusa da

doença. Recentemente Lainson et al. (1992) encontraram L. ubiquitaiis infectada

com Leishmania lainsoni que ocasionalmente provoca leishmaniose tegumentar ao

homem, os autores comentam ainda que, em certas condições, este inseto
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pode contribuir para a ocorrência de um ciclo de transmissão periurbano de

leishmaniose tegumentar na periferia de Manaus.

Andrade et ai, (1999) frisaram que a transmissão de leishmaniose tegumentar

na cidade de Manaus, seria do tipo periflorestal, em razão do reduzido número de

indivíduos e espécies (L umbratilis, L anduzei, L fíaviscuteííata) coletados em dois

conjuntos desta cidade durante um período de três meses. Barrett & Senra (1986)

apresentaram a mesma conclusão, porém destacaram a presença de L umbratilis

até 80 metros da margem da floresta, o qual seria um indicativo de adaptação e raio

de dispersão maior desses dipteros indicados como estritamente silvestre por

Lainson (1983). No presente estudo o número elevado de espécies e a presença de

vários vetores de leishmaniose tegumentar, no intra e peridomicílio nessas áreas,

reforçam o argumento de adaptação de flebotomíneos e abrem a possibilidade de

possível substituição de espécies na transmissão de LTA na cidade de Manaus.

5.3. Estratíficação vertical

Chaniotis et ai. (1971) propuseram critérios para incriminar uma espécie

antropofilica como vetora potencial, sua densidade populacional e padrões de

picadas diárias e sazonais, e sua atividade das picadas ao nível do solo ou na copa

das árvores.

Em uma floresta tropical, o nível do solo e a copa das árvores podem ser

vistos como diferentes habitats, com componentes físicos e biológicos distintos. A

copa é um sitio primário de florescência e frutificação, além de abrigar diversos

animais vertebrados, as condições climáticas na copa e ao nível do solo são
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diferentes, pois, os microclimas são diferentes nos estratos baixos e altos da floresta

úmida (Chaniotis et a/., 1971). Segundo o mesmo autor a distribuição vertical dos

flebótomos é provavelmente uma resposta a fatores físicos e biológicos dos

microhabitats, como condições de temperatura, umidade relativa, intensidade de luz

e composição espectral, movimento do ar e taxa de CO2.

Neste estudo, nas armadilhas luminosas CDC, colocadas no fragmento de

floresta na área 1 (Estrada do Turismo), foram capturadas 36 espécies (35

encontradas a 1 metro e 32 a 10 metros), com 31 espécies comuns em ambas

estratificações. Sendo as espécies L fluviatilis, L. scaffi, L tuberculata e L gibba

registradas somente a 1 metro de altura e L antunesi apenas na estratificação a 10

metros.

Na área 2 (Cidade de Deus) capturamos 40 espécies, sendo registradas 37

espécies na estratifi cação a 1 metro e 31 a 10 metros de altura do solo, destas 28

foram comuns às duas estratificações. As espécies L choti, L dendrophyla, L

gomezi, L migonei, L. pacae, L pHosa, L scaffi, L spathotrichia e L ubiquitalis,

foram encontradas somente na estratificação a 1 metro e as espécies L s.

squamiventris, L trispinosa e L begonae coletadas apenas a 10 metros.

Demonstrando em ambas áreas, uma maior diversidade de espécies na

estratificação mais próxima ao solo.

Árias & Freitas (1982a) estudaram a estratificação vertical de várias espécies,

destacando entre as espécies do subgênero Psychodopygus, L ayrozai, L davisi, L

amazonensis e L paraensis, com maior freqüência a 15 metros de altura do solo. No

presente estudo, tal comportamento foi semelhante, exceto para L davisi e L

amazonensis (na área 1) encontrado em maior quantidade a 1 metro, concordando

com o encontrado por Silva (1993). Ainda nesse subgênero, L s. squamiventris, foi
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coletada com freqüência na área 1, principalmente no estrato a 1 metro, resultado

semelhante a Árias & Freitas (1982a) e Silva (1993), porém diferente ao que

encontrou Dias-Lima (2000), que capturou esta espécie em maior número a 10

metros de altura.

No presente estudo, as espécies L tuberculata e L trichopyga foram

coletadas em maior número na estratificação a 1 metro, fato semelhante ao que

encontrou Silva (1993), mas diferente ao encontrado por Árias & Freitas (1982a),

que as coletou em maior freqüência nas estratifi cações mais altas. Nesse mesmo

trabalho, os autores constataram uma maior presença de L rorotaensis e L

monstruosa, nas coletas com armadilhas luminosas a 1 metro do solo,

comportamento também demonstrado, nas duas áreas estudadas no presente

trabalho.

Em estudo realizado na reserva florestal Adolpho Ducke, Árias & Freitas

(1982a) encontraram uma maior presença de L. umbratilis e L anduzei na

estratificação de 15 metros, fato também verificado por Ready et ai (1986) no Pará,

Barrett (1993) em Balbina (AM), porém os resultados obtidos nesse estudo foram

discordantes à aqueles, devido estas espécies terem sido capturados em maior

freqüência no estrato a 1 metro, em ambas as áreas, fato concordante com o obtido

por Silva (1993), porém, na área 1 L umbratilis prevaleceu na estratificação mais

alta, concordando então, com os autores acima citados.

As demais espécies do subgénero Nyssomyia, L olmeca nociva e L

flaviscutellata, foram capturadas com mais freqüência na estratificação a 1 metro de

altura do solo, similar aos resultados de Árias & Freitas (1982a), Castellon et ai.

(1994) e Dias-Lima (2000).
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Entre as espécies do subgênero Trichophoromyia {L ubiquitalis, L ruii, L

eurypyga e L brachipyga) o comportamento demonstrado foi o mesmo encontrado

por Barrett (1996) onde estas espécies foram encontradas em maior densidade nas

estratificações mais baixas, porém diferente do obtido por Castellon et aí. (1994) que

encontraram L brachipyga e L ubiquitalis e Árias & Freitas (1982a) que coletaram L

ruii, melhor representadas nas estratificações mais altas.

Genaro et ai. (1986) ao estudarem estratificação vertical, coletaram 45

espécies de flebotomíneos e demonstraram que a maior concentração (n.° espécies)

ocorreu a 5,5 metros de altura do solo, e a maior densidade (n.° indivíduos) entre 5 e

10 metros, semelhante a Castellon et aí. (1994) que coletaram 52 espécies na BR -

319 6 encontraram a maior diversidade de espécies e maior número de exemplares

no estrato a 6 metros do solo. No presente estudo, obteve-se a maior concentração

e densidade de flebotomíneos na estratificação a 1 metro do solo, comportamento

demonstrado nas duas áreas estudadas.

Destaca-se nas duas áreas desse estudo, os subgéneros Trichophoromyia,

Nyssomyia e Psychodopygus, com número de espécies coletadas iguais em ambos

estratos, exceto Trichophoromyia na área 2, que apresentou uma espécie a mais no

estrato a 10 metros. Acreditamos que as diferenças encontradas, tanto a nível de

espécies, quanto de indivíduos entre as áreas estudadas, seja devido a diferença

entre sua vegetação (capoeira alta na área 1 e floresta primaria na área 2), aos

microhabitats e condições microclimáticas diferentes que influenciam, segundo

Chaniotis et ai. (1971), na distribuição das espécies de flebotomíneos.

Segundo Paes et ai. (1998) a leishmaniose tegumentar, apresentou uma

variação sazonal evidente, sendo sua transmissão mais intensa nos meses

chuvosos do ano, quando temperatura e umidade parecem contribuir para o
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aumento da densidade de flebótomos. Resultado similar foi obtido nesse estudo,

onde maiores quantidades de insetos foram coletados na época chuvoso, inclusive

na estação seca, com queda da umidade, chegou a ocorrer ausência total de

flebotomíneos em armadilhas CDC e em bases de árvores.

Um fato que despertou atenção nesse estudo foi a ocorrência de espécies

comumente mais númerosas em maiores alturas, como L anduzei e L umbratilis,

sendo capturadas com maior freqüência no estrato mais baixo. Acreditamos que tal

fato pode indicar que algumas espécies de flebotomíneos, presentes em áreas sob

ação antrópica, podem apresentar mudanças em seu comportamento, afim de suprir

sua necessidade de repasto sangüíneo para maturação de seus ovos, em busca de

fontes alternativas de sangue, como o homem.

5.4. Coletas em bases de árvores

Encontramos durante este trabalho, em troncos de árvores 16 espécies de

flebotomíneos, pertencentes a 6 subgêneros, 9 na área 1 e 13 na área 2, com 6

destas comuns as duas áreas. O subgênero Nyssomyia destacou-se como o de

maior concentração e densidade, nas duas áreas estudadas, com quatro espécies e

mais de 90% de toda a fauna de flebotomíneos coletada, tendo L umbratilis como a

espécie mais abundante nesse ambiente, compondo aproximadamente 95% e 93%

do total coletado na área 1 e 2, respectivamente. O segundo subgênero mais

coletado em bases de árvores foi Psathyromyia que apresentou quatro espécies

(três em cada área) e representando 2,4% (área 1) e 3,6% (área 2) do total de

flebotomíneos coletados.
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Estes resultados sào concordantes com diversos estudos realizados neste

habitat, na Amazônia central, como Árias & Freitas (1978), Paes (1991), Silva

(1993), Cabanillas etal. (1995), Barrett et ai. (1996) e Cabanillas & Castellon (1999).

Diferenças quanto a presença ou ausência de certas espécies de

flebotomíneos em troncos de árvores, em diversos estudos é notório, mas a nível de

subgéneros a concordância é unânime. É provável que algumas espécies utilizem

este ambiente (troncos de árvores) principalmente como abrigo, a exemplo de L

umbratilis e L anduzei, mas outras espécies utilizam os troncos de árvores

provavelmente como local de repouso alternativo, devido a sua baixa densidade

nesses locais, e sua maior abundância em outros locais como foliço, tocas de

animais, buracos de árvores, entre outros, fato observado nas espécies pertencentes

aos subgéneros Psathyromyia e Psychodopygus, além de L (N) flaviscutellata

(Forattini, 1973).

Fatores como a multiplicidade de abrigos, maior quantidade de animais para

repasto sanguineo, oportunidade de acasalamento e microhabitats estáveis,

poderiam favorecer a presença de espécies destes subgéneros em bases de

árvores. Mas não podemos deixar de considerar a competição e a predação como

fatores limitantes e provavelmente a razão para a presença do reduzido número de

indivíduos. Estudos visando aspectos acima ressaltados servirão de subsídio no

esclarecimento da importância destes locais na epidemiologia da leishmaniose

tegumentar na Amazônia Brasileira.



6. CONCLUSÕES

1. As espécies mais abundantes em nosso estudo foram L umbratilis, L ubiquitalis

e L eurypyga na área 1 e L umbratilis e L anduzei na área 2, estando estas

espécies presentes tanto no ambiente domiciliar quanto na floresta residual.

2. A Estrada do Turismo (área 1) apresentou maior densidade de flebotomíneos

coletados, enquanto que na Cidade de Deus (área 2) houve maior diversidade de

espécies.

3. Espécies como L umbratilis e L anduzei, vetoras de Leishmania guyanensis,

capturados em ambiente domiciliar, podem contribuir para a ocorrência de um

ciclo de transmissão periubano de leishmaniose tegumentar em Manaus.

4. A presença de L ubiquitalis, na Estrada do Turismo, é relevante por dois

aspectos, esta espécie é capturada com pouca freqüência em ambientes

periurbanos e por ser incriminada como vetora de Leishmania lainsoni.

5. A prevalência incomum de algumas espécies (L umbratilis e L. anduzei) na

estratificação a 1 metro de altura do solo, nas áreas aqui estudadas, pode indicar

que estas espécies começam a mudar seu comportamento, para procurar fontes

alternativas de repasto sanguineo como o homem.

6. A captura de algumas espécies apenas em uma das duas áreas estudadas,

sugere a ocorrência de um possível isolamento dessas espécies em certos

fragmentos de floresta ou um maior adaptabilidade destes insetos a áreas que

sofrem ação humana.

7. Os picos populacionais da maioria das espécies encontradas no presente estudo,

estiveram relacionadas com a estação chuvosa, caindo vertiginosamente sua

distribuição na estação seca.
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