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CONTRIBUIÇÃO AO COIMHECIMENTÇ DA FAUNA
FLEBOTOMIMICA DO ESTADO DE GOIÁS - 1984-1985.

NOTA PRÉVIA I. ***
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RESUMO

Foi constatada a existência de 13 espécies de flebutomíncos do género Lutzomyia França,
1924 e uma espécie do género Brumptomyia França & Parrot, 1921 nos municípios de Alvorada,
Cavalcante, Itacajá e São Sebastião do Tocantins no Estado de Goiás.

A espécie Lutzomyia whitmani ocorreu em todos os municípios e apresentou a maior fre-
quência entre as espécies coletadas, com percentagens de 65,3%; 4.7% e 1,2% respectivamente, nos
municípios de Cavalcante, São Sebastião do Tocantins e Itacajá.

UNITERMOS: Leishmaniose; fauna flebotomínica - Incidência.

INTRODUÇÃO
neos, para estudos posteriores de sua bio-

O grande número de casos de leish- logia bem como determinar os reservató-
maniose atualmente registrado no Estado rios silvestres e domésticos, com o objeti-
de Goiás levou a SUCAM a iniciar um lê- vo de direcionar a profilaxia das leishma-
vantamento das espécies de flebotomí- nioses no Estado.
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Informações de suspeita de leish-
maniose tegumentar americana nos muni-
cípios de Alvorada, Cavalcante, Itacajá e
São Sebastião do Tocantins, nos meses de
maio de 1984 e julho de 1985, provoca-
ram a realização de capturas de fleboto-
míneos em extradomicílio nesses muni-
cípios.

Os primeiros dados conhecidos so-
bre vetores de leishmaniose em Goiás fo-
ram apresentados por Barretto (1946),
Martins et ai. (1962, 1964 e 1975) e
Coelho et ai. (1965).

No período de 1963 a 1984 Barbo-
sa et ai. * constataram 565 casos de leish-
maniose tegumentar americana e 90 casos
de Calazar em vários municípios do Esta-
do de Goiás. Verificaram que a maior in-
cidência do surto de leishmaniose tegu-
mentar americana ocorreu nos municí-
pios de Bela Vista, Aragarças e Crixás,
num total de 202 casos autóctones. A
ocorrência de maior número de casos de
leishmaniose coincidiu com as regiões on-
de houve desbravamento, instalação de fa-
zendas agropastoris e abertura de estra-
das.

MATERIAL E MÉTODOS

Os flebotomíneos foram capturados
pela SUCAM em período noturno no mês
de maio de 1984, nos municípios de Ca-
valcante e, em julho de 1985, em Alvora-
da, Itacajá e São Sebastião do Tocantins.
Utilizou-se capturador de Castro para a
colcta extradomiciliar, simultaneamente
cm isca humana e armadilha luminosa
(CDC Light Trap). Os insetos foram trans-

Cotnunk'at,'ão pessoal.

portados para o laboratório em frascos de
polietileno, com 4,5mm de diâmetro por
4,0 mm de altura, forrados com algodão e
papel higiénico, para não serem danifica-
dos, e trasferidos, em seguida, para fras-
cos de 2,0 x 4,5mm, contendo líquido
conservador. Posteriormente, foram mon-
tados pela técnica tradicional para identi-
ficação das espécies, a qual foi feita pelas
chaves adotadas por Forattini (1973),
Martins; Williams & Falcão (1978) e
Young&Fairchild(1974).

RESULTADOS

Os resultados numéricos e percen-
tuais das espécies de flebotomíneos cole-
tados em Goiás são apresentados na Ta-
bela I.

Foram capturados 170 flebotomí-
neos no Estado de Goiás, registrando-se
14 espécies, 13 pertencentes ao género
Lutzomyia França, 1924 e uma ao géne-
ro Bntmptomyia França & Parrot, 1921.

As espécies coletadas no município
de Cavalcante apresentaram-se na seguin-
te frequência: Lutzomyia whitmani
(65,3%), Lutzomyia oswaldoi (10,6%),
Lutzomyia shannoni (8,2%), Lutzomyia
spj l (espécie não identificada) (1,8%). Re-
gistrou-se a percentagem de l ,2% para as
espécies: Lutzomyia davisi, Lutzomyia
flaviscutellata, Lutzomyia longipalpis e
Lutzomyia sallesi e de 0,6% para Lutzo-
myia punctigeniculata, Lutzomyia tera-
todes, Lutzomyia (Psychodopygus) sp.,
Lutzomyia sp. 2 (espécie também não
identificada) e Brumptomyia sp.
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As percentagens encontradas para a
espécie Lutzomyia whitmani nos municí-
pios de São Sebastião do Tocantins e Ita-
cajá foram de 4,7% e de l ,2%, respectiva-
mente. No último município foi encon-
trado também Lutzomyia gomezi (0,6%).

Foi realizada pesquisa para fleboto-
míneos no município de Alvorada, contu-
do, não se coletou nenhum espécime.

A espécie Lutzomyia whitmani o-
correu em todos os municípios e apresen-
tou a maior frequência entre as espécies
coletadas.
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SUMMARY

Studies on phlebotomine fauna in
Goiás State-1984/1985

Previous Note I.

Thirteen species of sandflies of
genus Lutzomyia França, 1924 andone
specie of genus Brumptomyia França &
Parrot, 1921 were captured in the follo-
wing districts: Alvorada, Cavalcante, Ita-
cajá and São Sebastião of Tocantins in
Goiás State.

Lutzomyia whitmani was present
in ali the districts and was the more fre-
quent between the species collected,

with percentages of 65,3%, 4,7% and
l ,2% respectively in districts of Caval-
cante, São Sebastião of Tocantins and
Itacajá.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

01 - BARBOSA, W. - Subsídios ao Estudo
do Calazar cm Goiás. Rev. Goiana
Med., 12:5-30, 1966.

02 - BARRETTO, M. P. - "Uma nova espé-
cie de flebótomo do Estado de Goiás,
Brasil, e chave para determinação das
espécies ^fins (Diptera, Psychodi-
dae)". Rev. Brasil. Biol., 6(3): 427-
434,1946.

03 - COELHO, M. V.; CUNHA, A.S.; FAL-
CÃO, A.R. - Notas sobre um foco de
Calazar no sudoeste do Estado de
Goiás. Rev. Brasil. Malariol. Doen-
ças Trop., 17:143-148, 1965.

04 - FORATTIN1, O, P. - Entomologia Mé-
dica. São Paulo, Ed. Edgard Blucher/
EDUSP, 1973. v. 4.

05 - MARTINS, A.V.; FALCÃO, A. L.; SIL-
VA, J. E. ~ Nota sobre os flebóto-
mos do Estado de Goiás, com a des-
crição de duas espécies novas e da fê-
mea de Lutzomyia longipennis (Bar-
retto, 1946) e a redescrição do ma-
cho da L. evandroi (Costa Lima e An-
tunes, 1936). (Diptera, Psychodidae).
Rev. Brasil. Malariol. Doenças Trop.,
14:379-394,1962.

06 - MARTINS, A. V.; FALCÃO, A. L.; SIL-
VA, J. E. - Um novo flebótomo do
Estado de Goiás, Lutzomyia terato-
des sp. n. (Diptera, Psychodidae).
Rev. Brasil. Biol. 24(3): 321-324,
1964.

IPTESP

LUSTOSA, E. de S.; NA VÊS, ff.AM; CAR VALHO. M.E.S.D.; BARBOSA, W. - Contribuição ao
conhecimento da fauna fiebotomínica do Estado de Goiás - 1984-1985. Nota prévia I. Rev. Pat.
Trop. 15 fl): 7-ll,jan./abr. 1986.

07 - MARTINS, A.V.; FALCÃO, A. L.;SIL-
VA, J. E. - Descrição da fêmea de
Lutzomyia teratodes MARTINS,
FALCÃO e SILVA, 1964 (Diptera,
Psychodidae, Phlebotominae). Rey.
Brasil. Biol., 35(3): 515-517, 1975.

08 - MARTINS, A. V.; WILLIAMS, P.;FAL-
CÃO, A. L- - American Sandflies

(Diptera, Psychodidae, Phlebotomi-
nae). Rio de Janeiro, Academia Bra-
sileira de Ciências, 1978.

09 - YOUNG, D.G. & FAIRCHILD, G. B. -
Studies of Phlebotomine Sandflies.
Gainesville, Depaitment of Entomo-
logy and Nematology University of
Florida. 1974. 151p.


