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O conhecimento da fauna de flebotomíneos é importante devido à capacidade 
desses insetos de transmitir os agentes etiológicos das leishmanioses. No 
município de Caxias, Maranhão, há registro de casos autóctones de 
Leishmanioses com ocorrência de óbitos, o que justifica esta pesquisa, que  
objetiva realizar um estudo bioecológico e detecção de infecção natural, em duas 
áreas periurbanas do município. Foram selecionados os  bairros Pirajá e 
Itapecuruzinho e realizadas coletas mensais de flebotomíneos de janeiro a 
dezembro de 2015, com armadilhas luminosas tipo CDC, instaladas no peri. e 
extradomicílio. A identificação dos insetos foi baseada na classificação de Young 
e Duncan. As duas áreas investigadas, apresentaram elevada densidade de 
flebotomíneos com 16.332 exemplares capturados, 83,99% no bairro Pirajá e 
16,01% no Itapecuruzinho, pertencentes a 20 espécies. Foram predominantes  
Lutzomyia longipalpis (43,08%), Lu. whitmani (43,02%), Lu. antunesi (5,41%), Lu. 
evandroi (2,92%) e Lu. saulensis (1,11%). Em ambos os bairros algumas 
espécies de flebotomíneos foram encontradas infectadas com Leishmania 
amazonensis, Le. braziliensis, Le. infantum chagasi, Le. mexicana e co-infecção 
com Le. infantum/braziliensis, Le. infantum/amazonensis e Le. lainsoni/naiffi. A 
frequência de espécimes de flebotomíneos foi maior no peridomicílio nos dois 
bairros, porém o número de espécies identificadas foi maior no extradomicílio. As 
espécies L. longipalpis, L. whitmani, L. gomezi, L. flaviscutellata, L. antunesi e L. 
intermedia, encontradas nesta pesquisa, são vetores comprovado de LVA ou LTA. 
Diante do exposto, verifica-se que o munícipio de Caxias, MA., é uma área de 
risco para leishmanioses, com a identificação das principais espécies de 
leishmânias causadoras de LTA e LVA. O registro de espécies com infecções 
mistas, evidencia a necessidade de estudos para elucidar o papel vetorial dos 
flebotomíneos nessas áreas.  
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