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Os flebotomíneos (Diptera: Psychodidae), são insetos de pequeno porte (1-5 
mm), envolvidos na transmissão das leishmanioses e arboviroses. A reação em 
cadeia da polimerase (PCR) foi empregada a fim de avaliar a proporção de 
insetos infectados por Leishmania sp. O estudo foi conduzido em Floriano-PI em 
um bairro de transmissão de leishmaniose visceral (LV), segundo dados da 
Secretaria Municipal de Saúde. Utilizou-se armadilhas tipo HP (Hoover Pugedo) 
distribuídas no Bairro Tiberão das 18hs às 06hs, no intra e peridomicílio, a 1,5m 
em relação ao solo. Os espécimes machos foram clarificados e montados entre 
lâmina e lamínula e identificados conforme Young e Duncan (1994), enquanto as 
fêmeas foram submetidas à extração de DNA. Foram utilizados oligonucleotídeos 
gênero específico (LinR4 e Lin19) e a PCR ocorreu conforme Lachaud et 
al.(2002). A taxa de infecção natural foi calculada considerando o total de 
flebotomíneos em função do número de espécimes positivos por PCR. As coletas 
foram realizadas entre janeiro a outubro de 2014, onde obteve-se um total de 491 
espécimes, sendo 21,4% (n=105) fêmeas e 78,6% (n=386) machos. Um total de 
67 fêmeas foram submetidas à extração de DNA, das quais 5 positivaram, 
revelando uma taxa de infecção natural de 4,8% (5/105). Embora a taxa de 
infecção por Leishmania no vetor seja considerada baixa na natureza mesmo em 
áreas endêmicas de LV, em ambientes com transmissão de leishmanioses essa 
proporção eleva-se. A PCR é uma técnica altamente sensível e específica, para 
detectar o DNA do parasita em flebotomíneo. Este estudo determinou a taxa de 
infecção por Leishmania infantum em área urbana do município, sendo 
fundamental para o entendimento da expansão da LV nos cenários urbanos, 
assim como, para a avaliação das medidas de controle em áreas de transmissão.  
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