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As leishmnanioses são zoonoses consequentes do parasitismo por protozoário do 
gênero Leishmania, transmitidas por insetos dípteros da família Psychodidae O 
município de Sinop vem se destacando no cenário nacional por seu crescimento, e 
pelo número crescente de casos de Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA). 
Possui em sua área urbana três Reservas de Proteção Permanente (RPP): Jardim 
Botânico (JB), Mata da Unemat (MU) e Parque Florestal (PF), áreas de intensa 
visitação para apreciação da natureza e realização de atividades de lazer. Este 
trabalho objetivou diagnosticar a fauna flebotomínica nas três RPPs de área urbana 
no município de Sinop, Mato Grosso. Coletas entomológicas foram realizadas com 
armadilhas CDC, instalados as 18:00 e recolhidas às 7:00 horas do dia seguinte, 
por três noites consecutivas, no período de maio de 2014 a abril de 2015, sendo 
dispostas duas armadilhas em cada fragmento. Os insetos foram triados, sexados, 
preparados e identificados de acordo com Young e Duncan (1994). Foram 
capturados 60.766 flebotomíneos, sendo Lutzomyia dasypodogeton a mais 
frequente com 54.751 exemplares (90,1%), seguido por L. aragaoi 2.719 (4,47%). 
O mês com maior frequência foi abril 15.172 exemplares (24,87%), seguido por 
março 13.222 (21.76%), meses em estação chuvosa. A RPP com maior frequência 
de insetos foi a MU com 45.259 exemplares (74,48%), seguido pelo PF 15.005 
exemplares (24,69%). O PF apresentou diversidade de 30 espécies, seguido pela 
MU com 22 espécies, foram 32 espécies distintas diagnosticadas neste estudo. L. 
antunesi, vetora de LTA e Leishmaniose Visceral (LV), L. ayrozai, L. davisi, L. 
flaviscutellata e L. umbratilis, conhecidas vetoras de Leishmanioses foram 
diagnosticadas no estudo. Ficou evidenciando o risco de transmissão de LTA e LV 
no município. Salientamos a necessidade de monitoramento entomológico e 
epidemiológico, visando ações de promoção a saúde, prevenção e controle, 
visando minimizando o contato do homem com o vetor. 
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