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Resumo 

A Leishmaniose é uma zoonose causada por protozoário do gênero Leishmania 

capaz de infectar seres humanos e outros mamíferos, como por exemplo, cães e 

roedores. Possui duas formas de manifestação clínica: a visceral e a cutânea, sendo 

a visceral a forma mais grave. A transmissão ocorre pela picada da fêmea do 

mosquito flebotomíneo do gênero Lutzomyia conhecido popularmente como 

mosquito-palha que possui hábito crepuscular e utiliza matéria orgânica como 

substrato para reprodução. Com base nesse contexto, o objetivo do presente estudo 

foi identificar áreas de risco para leishmaniose visceral canina (LVC) no município de 

Indaiatuba, SP. Para tanto, foi realizada a colocação de armadilhas para a captura 

de vetores da LVC e orientação da população quanto ao manejo ambiental, 

cuidados sobre saúde humana, animal e ambiental. As armadilhas luminosas foram 

colocadas no lote das Chácaras Alvorada, no município de Indaiatuba/SP, e as 

amostras de insetos foram encaminhadas para análise pela Superintendência de 

Controle de Endemias (SUCEN). Os resultados dessa primeira etapa não 

identificaram nenhum exemplar do flebotomíneo. Concluiu-se que novas armadilhas 

deverão ser colocadas em outras áreas do município como continuidade da 

investigação epidemiológica. 

Introdução 

A leishmaniose é uma zoonose causa por protozoário do gênero Leishmania capaz 

de infectar seres humanos e outros mamíferos, como por exemplo, cães e roedores. 

Possui duas formas de manifestação clínica: a visceral e a cutânea, sendo a visceral 

a forma mais grave. A transmissão ocorre pela picada da fêmea do mosquito 

flebotomíneo do gênero Lutzomyia conhecido popularmente como mosquito-palha, 

que possui hábito crepuscular e utiliza matéria orgânica como substrato para 

reprodução (FONTES e SILVA, 2011). No Brasil, as ações de controle da 

Leishmaniose Visceral (LV) incluem o diagnóstico e tratamento adequado dos casos 

humanos, controle químico do vetor e controle dos reservatórios, que são realizados 

por meio de inquéritos soroepidemiológicos amostrais, seguidos da eutanásia de 

cães soropositivos. A aplicação parcial dessas ações, o que ocorre na maioria das 

vezes no Brasil, não proporciona a redução da incidência da LVC no país (JULIÃO 

et al, 2007). Atualmente, a Leishmaniose vem causando um grande impacto na 



saúde pública, devido sua alta incidência, letalidade e implicações econômicas, 

tornando um problema sanitário e econômico-social, além de representar um desafio 

para os profissionais da saúde. Para um planejamento efetivo de estratégias para 

controle da Leishmaniose Visceral, o maior desafio é o controle de vetores 

(GRAMICCIA; GRADONI, 2005). A realização de inquéritos soroepidemiológicos 

caninos (amostrais ou censitários), além de ter a função de controle dos 

reservatórios caninos em diversas áreas, identifica focos silenciosos da doença e na 

delimitação de regiões ou setores com maior prevalência, onde a execução das 

medidas de controle se faz mais necessária (JULIÃO et al, 2007). Com base nesse 

contexto, este trabalho teve a finalidade de realizar um estudo epidemiológico e 

contribuir para o controle da Leishmaniose Visceral Canina (LVC) identificando áreas 

de risco por meio da colocação de armadilhas para captura e identificação dos 

vetores. 

Objetivo 

O presente estudo teve como objetivos identificar áreas de risco para leishmaniose 

visceral canina (LVC), realizar a captura de vetores da LVC, auxiliar no manejo 

ambiental da LVC e conscientizar a população referente aos cuidados com o manejo 

ambiental, bem como a importância da saúde humana, animal e ambiental no 

município de Indaiatuba, SP. 

Metodologia 

Foram colocadas armadilhas luminosas do tipo CDC26 no loteamento das Chácaras 

Alvorada, no município de Indaiatuba, SP para captura de insetos vetores. Os 

insetos capturados foram encaminhados para identificação no laboratório da 

Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN). Além disso, foram realizadas 

entrevistas com munícipes para orientação sobre LVC e manejo ambiental. 

Desenvolvimento 

Para o desenvolvimento desse estudo foram instaladas duas armadilhas no dia 11 

de abril de 2018, por volta das 18:00h, em residências particulares situadas no bairro 

Chácaras Alvorada, do município de Indaiatuba, SP, nas coordenadas 

23°06’94.07”S 47°17’49.47”W (armadilha 1) e 23°06’93.16”S 47°17’19.49”W 



(armadilha 2). A temperatura do ambiente em que foram instaladas as armadilhas foi 

de 19ºC conforme informada pelo aplicativo AccuWeather©. No dia 12 de abril de 

2018, no período da manhã, por volta das 07:00h, as armadilhas foram retiradas 

seguindo as orientações da SUCEN para uma melhor identificação dos insetos 

capturados. A temperatura do ambiente ao retirar as armadilhas foi de 27ºC, 

conforme informada pelo aplicativo AccuWeather©. No dia 13 de abril de 2018 foi 

realizada a triagem e identificação das amostras obtidas. Estas amostras foram 

encaminhadas para o laboratório da SUCEN para ser realizada a identificação de 

flebotomíneos. 

Resultados Preliminares 

Os resultados dessa primeira etapa foram negativos para identificação de 

flebotomíneos. Novas pesquisas serão necessárias para a continuidade do 

levantamento epidemiológico. 
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