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Belo Horizonte é uma metrópole que convive com a expansão territorial da 

leishmaniose visceral (LV) nos últimos anos, em conjunto com adaptação de L. 

longipalpis a novos ambientes. O objetivo do estudo foi analisar associações de 

fatores ambientais relacionados ao domicílio e peridomicílio e a abundância de 

flebotomíneos. Quarenta casas receptivas para o risco de LV foram selecionadas 

aleatoriamente para pesquisa entomológica e amostradas com armadilhas HP no 

intra e peridomicílio de 2012 a 2013. Um questionário semi-estruturado contendo 

41 questões que exploravam características sobre a receptividade dos domicílios 

foi aplicado aos moradores. Modelos de regressão multivariada binomial negativa 

foram utilizados para avaliar associação entre as variáveis explicativas e as 

variáveis respostas. Na análise univariada, considerou-se variáveis com p≤0,25 

para compor os modelos multivariados, que foram construídos por meio do 

método passo-a-passo a partir do modelo completo (p≤0,05). As variáveis que 

apresentaram indícios de colinearidade foram retiradas e os modelos 

selecionados através dos valores de AIC e BIC. As variáveis explicativas 

associadas à variável resposta “Total de flebotomíneos do domicílio” foram onze 

na análise univariada, e as associadas a “total de flebotomíneos no peridomicílio”, 

oito. Nos modelos finais permaneceram as variáveis: número de galinhas, 

presença de cão positivo para LV no passado, terrenos vizinhos em construção. 

Observou-se associação negativa entre presença de terrenos vizinhos em 

construção e presença de flebotomineos no peridomicilio, indicando a presença 

de áreas verdes (lotes e quintais). Estas variáveis já foram associadas ao 

aumento do risco para LV, agora relacionadas diretamente à abundância de 



 

 

 

flebotomíneos em especial L. longipalpis que compôs 91% da fauna flebotomínica 

urbana da região amostrada. Estes resultados reforçam a importância das 

medidas de controle preconizadas com base no manejo ambiental e controle do 

vetor. 
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