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Fauna e frequência de flebotomíneos em diversas zonas rurais, no município de 

Japurá, estado do Paraná, Brasil. 

 

RESUMO 

Relatam-se os resultados sobre a frequência e a fauna de flebotomíneos no domicílio e 

peridomicílio em zonas rurais no município de Japurá, Estado do Paraná. As coletas 

flebotomíneos foram realizadas com armadilhas Falcão, das 20 às 3 horas. Nos lotes 195, 223, 

236 e 527 foram feitas três coletas em diferentes períodos de dezembro de 2007 a janeiro de 

2009. Nos lotes 175 e 218 as coletas foram feitas mensalmente, durante o ano de 2008. 

Coletaram-se 8.453 flebotomíneos, com predomínio da espécie Nyssomyia neivai(89,7%). A 

maioria dos flebotomíneos (48,7%) foi coletada em abrigos de animais domésticos e nas 

matas ciliares (25,6%). No conjunto dos lotes coletaram-se oito espécies de flebotomíneos. 

Ny. neivai e Ny. whitmani foram mais freqüentes nos meses mais quentes e chuvosos. O 

conhecimento da fauna e frequência de flebotomíneos nos ambientes ocupados pelo homem 

podem contribuir para que se implante medidas de controle para baixar o número desses 

insetos no peridomicílio e domicílio.  

Palavras Chave: Nyssomyia neivai, Nyssomyia whitmani, Japurá, Flebotomíneos, 

Leishmaniose Tegumentar Americana, Leishmania.  
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Fauna and frequency of sandflies in several rural areas of the city of Japura, 

Parana State, Brazil.   

 

ABSTRACT 

It were related the frequency and fauna of sandflies at domicile and peridomicile in rural areas 

in Japura municipality, Parana State. The collections of sandflies were accomplished with 

Falcão traps from 08:00 p.m. to 3:00 a.m. In the 195, 223, 236 and 527 lots three collections 

were carried out in different periods, from December 2007 to January 2009. In the 175 and 

218 lots the collections were made monthly, during 2008. Were collected 8.453 sandflies with 

the prevalence of Nyssomyia neivai(89.7%) species. The majority of the sandflies (48.7%) 

were collected in animal shelters and ciliary woods (25.6%). In all the lots eight species of 

sandflies were collected. Ny. neivai and Ny. whitmani were more frequent in hotter and wetter 

months. The sandflies fauna and frequency knowledge, in environments taken up by the man, 

can contribute for control measure implementation to decrease the number of these insects in 

the domicile and peridomicile.  

Key words: Nyssomyia neivai, Nyssomyia whitmani, Japurá, sandflies, American 

Tegumentary Leishmaniasis, Leishmania.  

 


