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bandeirantes, Estado do Paraná.  

 

RESUMO 

A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma das cinco doenças infecto-parasitárias 

endêmicas, em nível mundial. Na transmissão dessa doença estão envolvidas diferentes 

espécies de flebotomíneos. Verifica-se neste trabalho a frequência e a fauna flebotomínica 

em áreas rurais do município de Bandeirantes, Estado do Paraná. As coletas de 

flebotomíneos foram realizadas em oito bairros rurais, com armadilhas de Falcão, duas vezes 

em cada bairro, das 20 às 6 horas, em 2008. No conjunto dos bairros coletaram-se 4.790 

flebotomíneos, representados por dez espécies, com predomínio de Nyssomyia neivai 

(43,7%) e Nyssomyia whitmani (40,5%) e maior proporção de fêmeas (52,7%). Nos 

galinheiros coletou-se a maior proporção (37,3%) desses insetos. As pesquisas sobre a fauna 

e frequência de flebotomíneos devem integrar as atividades da vigilância em saúde e dar 

subsídios aos órgãos competentes na escolha dos métodos de controle da LTA.  
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Tegumentar Americana, Leishmania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The American Tegumentary Leishmaniasis (ATL) is one of the five endemic infectoparasitary 

diseases worldwide. Different sandflies species are involved in this disease transmission. This 

study aimed at verifying the frequency and fauna of sandflies in rural areas in Bandeirantes 

city, Parana State. The collections were accomplished in eight rural districts with Falcão traps, 

twice in each district, from 08:00 p.m. to 6:00 a.m, in 2008. In the districts were collected 

4.790 sandflies, represented by ten sandflies species, with the prevalence of Nyssomyia 

neivai(43.7%) and Nyssomyia whitmani (40.5%) species. There was a higher proportion of 

female sandflies (52,7%).In the chicken roost an increased proportion (37,3%) of these insects 

were collected. The researches about the fauna and frequency of sandflies must integrate 

health watching activities and make subsidies available for the bodies responsible for the ATL 

control methods.  
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