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As leishmanioses são doenças com significativa diversidade clínica e epidemiológica, de ampla faixa de distribuição 

geográfica no Velho e no Novo Mundo, envolvendo várias espécies de vetores flebotomíneos proximamente 

associadas com diferentes parasitos do gênero Leishmania e hospedeiros reservatórios, que propiciam ciclos de 

transmissão distintos (Lainson & Shaw, 1987, 2005). A capacidade de um flebotomíneo em atuar como vetor é 

primeiramente determinada pela habilidade de sobrevivência, multiplicação e diferenciação do parasito no interior 

do trato digestório do inseto (Lainson & Rangel, 2005). Consequentemente, a observação e a correta identificação 

das formas do parasito presentes no intestino do vetor constituem passos importantes para a incriminação de vetores 

de Leishmania e a caracterização da doença. Embora as diversas espécies de Leishmania sejam morfologicamente 

semelhantes, elas apresentam graus variáveis de especificidade em relação aos seus hospedeiros invertebrados 

(Shaw, 1994). 

O Brasil representa o país com maior número de espécies de flebotomíneos, totalizando aproximadamente trezentas 

espécies e subespécies de Lutzomyia distribuídas por todo o território brasileiro, entre as 470 espécies descritas no 

Novo Mundo (Galati, 2003); sem considerar que novas espécies de vetores ainda estão sendo encontradas e descritas 

no país nos últimos anos. 

Para a definição de fatores de risco e controle epidemiológico das leishmanioses, é importante a vigilância 

contínua das espécies de Leishmania e flebotomíneos prevalentes em áreas endêmicas, assim como a identificação 

de reservatórios. Algumas espécies de flebotomíneos têm sido sugeridas ou incriminadas como transmissoras de 

leishmanioses, por meio de observações epidemiológicas e/ou experimentais, tendo principalmente como base o grau 

de antropofilia, distribuição espacial coincidente com a doença e a incidência de infecção natural por Leishmania spp. 

O conhecimento sobre a ecologia do vetor é essencial quando se busca avaliar a capacidade vetorial de uma espécie 

particular de flebotomíneo, e os estudos de prevalência da infecção por Leishmania nesses insetos contribuem como 

indicadores funcionais da intensidade de transmissão da doença nas áreas endêmicas. A endemicidade da doença em 

uma dada localidade está, em parte, associada com a distribuição e a abundância das espécies de insetos vetores na 

área de investigação.
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MÉTODOS UTILIZADOS PARA A DETECÇÃO DE Leishmania spp. EM INSETOS FLEBOTOMÍNEOS

A maioria das investigações epidemiológicas tem objetivado a pesquisa de flagelados no trato digestório de 
flebótomos e o entendimento da associação entre o vetor e o parasito na natureza. Estudos da prevalência de infecção 
no vetor flebotomíneo podem ser usados como indicadores de mudanças na intensidade de transmissão de Leishmania 

em determinado foco endêmico. Entretanto, deve ser ressaltado que a prevalência no vetor é geralmente baixa e sua 
estimativa requer a dissecção de um grande número de espécimes (Martín-Sánchez et al., 2006). 

A correta identificação das espécies de vetores em áreas de ocorrência de leishmanioses, bem como a estimativa 
das taxas de infecção natural pelas diferentes espécies de Leishmania, auxiliam na compreensão da epidemiologia da 
doença e também na adoção de medidas de prevenção e controle dessa parasitose. Com esse cenário, estudos têm sido 
conduzidos mediante dissecção de insetos fêmeas e identificação dos parasitos in situ ou por intermédio da aplicação 
de técnicas moleculares para a detecção do DNA de Leishmania em espécimes individuais ou em pools constituídos 
por grupos de flebotomíneos da mesma espécie e área de origem. 

A metodologia mais comumente utilizada para a identificação das formas do parasito encontradas no intestino 
do flebótomo fêmea tem sido a dissecção do aparelho digestório do díptero, seguido de exame de microscópio 
direto entre lâmina e lamínula. Nesse caso a positividade das amostras deve ser confirmada posteriormente, 
com o isolamento do parasito em meio de cultura – frequentemente suscetível à contaminação, e/ou por meio 
de inoculação em animais de laboratório. Tal confirmação é essencial, uma vez que os flebótomos são também 
hospedeiros de outros flagelados dos gêneros Trypanosoma e Endotrypanum, sendo que neste último, os parasitos 
passam por um estágio de promastigota indistinguível das leishmânias, complicando, sobremaneira, o diagnóstico 
microscópico e o isolamento em cultura (Rodríguez et al., 1994; Tesh & Modi, 1984). Além de se constituir em 
laborioso procedimento, outros fatores podem limitar o uso da metodologia clássica de dissecção, como por exemplo, 
sua baixa sensibilidade, especialmente quando se considera a baixa prevalência de infecção encontrada na maioria 
dos focos endêmicos (Ashford, Desjeux & De Raadt, 1991), associada à dificuldade de processamento de um grande 
número de amostras, necessário nas investigações epidemiológicas. A dissecção do inseto, seguida da observação 
direta do parasito consome tempo, requer grande habilidade técnica por conta principalmente do tamanho reduzido 
dos insetos flebotomíneos, além da necessidade de se trabalhar com insetos vivos. Apesar de que esses também 
podem ser criopreservados em nitrogênio líquido para posterior dissecção. 

A investigação de infecção natural por Leishmania valendo-se de metodologia convencional tem gerado taxas 
que variam de 0 a 9% (Arias et al., 1985; Ryan & Brazil, 1984; Santos et al., 1998), mas em geral esses índices 
se situam abaixo de 1% nas distintas áreas investigadas tanto no Brasil quanto em outros países da América do 
Sul (Galati et al., 1996; Luz et al., 2000; Perez et al., 1994). Índices de infecção relativamente altos podem ser 
observados em flebotomíneos capturados em florestas primárias, como a região amazônica, a qual apresenta uma 
fauna flebotomínica diversificada e abundante (Lainson et al., 1985; Arias & Freitas, 1978; Lainson, Ward & Shaw, 
1976; Silveira et al., 1991).

Com o intuito de se elevar a frequência do encontro de flebótomos naturalmente infectados, outras estratégias foram 
introduzidas. O uso de anticorpos monoclonais específicos em radioimunoensaios e ensaios de imunofluorescência 
indireta mostrou ser um teste rápido para a identificação imediata da espécie de Leishmania que está infectando o 
vetor, além de a abordagem possibilitar a avaliação simultânea de um grande número de exemplares (Adini et al., 
1998). Da mesma forma, sondas moleculares específicas baseadas no DNA do cinetoplasto ou kDNA de Leishmania 
foram usadas em ensaios de hibridização para a detecção e identificação dos parasitos em vetores flebotomíneos 
(Ready, Smith & Killick-Kendrick, 1988). Contudo, ambas as metodologias não demonstraram boa sensibilidade para 
serem adotadas em investigações epidemiológicas.
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Nos últimos vinte anos, métodos moleculares baseados na reação em cadeia da polimerase ou PCR foram 

desenvolvidos para a identificação de algumas espécies de Leishmania isoladas de culturas ou de casos humanos. 

Os primeiros trabalhos de aplicação da PCR na fauna flebotomínica foram descritos no Novo Mundo (Bruijn & 

Barker, 1992) e na Índia (Mukherjee et al., 1997). A tecnologia de PCR representa um método alternativo para a 

detecção e identificação de Leishmania spp. em estudos de campo destinados a avaliar a competência vetorial de 

insetos flebotomíneos e tem revelado valores distintos de sensibilidade e especificidade (Rodríguez et al., 1999; 

Silva & Grunewald, 1999; Aransay, Scoulica & Tselentis, 2000; Córdoba-Lanús et al., 2006; Paiva et al., 2006, 

2010; Pita-Pereira et al., 2008, 2009, 2011; Marcondes et al., 2009). Apesar de sua ampla aplicação na análise de 

amostras entomológicas provenientes de distintas regiões geográficas, em geral, outros métodos ainda se fazem 

necessários para a posterior caracterização molecular das espécies de Leishmania detectadas nos flebótomos. 

Assim, produtos amplificados contendo DNA de Leishmania podem ser submetidos a diversos procedimentos para 

genotipagem molecular do parasito, tais como análises de polimorfismos de tamanho dos fragmentos de restrição 

(RFLP), hibridização com sondas específicas para subgênero/complexo/espécie, sequenciamento ou até mesmo a 

realização de um segundo ensaio de PCR com iniciadores específicos para complexos ou espécies (Azizi et al., 2006; 

Azizi, Rassi & Moemenbellah-Fard, 2010; Garcia et al., 2007; Pita-Pereira et al., 2005; Jorquera et al., 2005; Martín-

Sanchez et al., 2006) (ver Quadro 1, adiante). 

As principais vantagens do uso da PCR consistem na sua maior sensibilidade, possibilitando a identificação 

de material genético de Leishmania mesmo em quantidades mínimas como 50 fg de DNA (Fu, Perona-Wright & 

Barker, 1998), além de a técnica não depender do isolamento e cultivo do parasito, levando a uma maior rapidez do 

diagnóstico quando uma grande amostragem de flebótomos precisa ser avaliada (Barker, 1989; Michalsky et al., 2002). 

A possibilidade de se poder trabalhar com insetos mantidos a seco, congelados ou conservados em álcool, sem afetar 

o desempenho da reação, implica outra vantagem da técnica. Ressalta-se também que a eficiência de detecção pelo 

ensaio molecular independe do número, estágio de desenvolvimento e localização dos parasitos no trato digestório do 

vetor (Perez et al., 1994). Entretanto, é reconhecido que fatores adicionais influenciam na sensibilidade da PCR, como 

por exemplo, o método empregado para extração de DNA, o número de cópias do DNA alvo da amplificação, assim 

como a variabilidade genética do alvo selecionado. Existem evidências que diferenças na eficiência de métodos de 

extração influenciam significativamente a sensibilidade do ensaio molecular. Além disso, o processo de ‘otimização’ 

de um protocolo de PCR deve resultar em uma combinação perfeita entre o DNA extraído (e consequentemente o 

método de extração) e as condições de reação (Bastien, Procop & Reischl, 2008). 

O processo de armazenamento de insetos constitui-se em um passo prévio importante, de modo a tornar essa 

ferramenta molecular ainda mais sensível e específica. Recomendam-se, assim, a padronização de procedimentos 

para conservação dos insetos pós-captura e a adequação de protocolos para extração de DNA. A facilidade de 

transporte das amostras com a adequada preservação do DNA que possibilite manter a sua integridade por longos 

períodos é um item relevante a ser considerado. Para tanto, devem ser avaliadas as temperaturas de transporte 

e as condições de conservação. Insetos mantidos secos a 4ºC ou em temperaturas mais baixas, ou conservados à 

temperatura ambiente em isopropanol ou etanol 70% têm se mostrado eficientes quanto à preservação do DNA 

(Cabrera et al., 2002; Paiva et al., 2007). 

É reconhecido que os insetos apresentam inibidores em seus tecidos que podem diminuir a eficiência da reação 

de PCR, majoritariamente em seu exoesqueleto, cabeça e tórax (Higgins & Azard, 1995; Siridewa, Karunanayake & 

Chandrasekharan, 1996). Independentemente da presença de inibidores nos tecidos dos flebótomos, alguns reagentes 

empregados na extração de DNA, tais como, fenol, clorofórmio, proteinase K ou excesso de EDTA, podem também 

inibir a atividade da enzima DNA polimerase e consequentemente fornecer resultados diagnósticos falso-negativos. 
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Em vista disso, recomenda-se o emprego de um gene constitutivo (endógeno) de flebotomíneo no ensaio de PCR, a fim 

de controlar a qualidade do DNA extraído e verificar a possibilidade da presença de inibidores nas amostras a serem 

analisadas (Pita-Pereira et al., 2005). 

Tem sido demonstrado que o método de PCR é mais eficiente do que as técnicas de dissecção para o processamento 

e identificação da presença de Leishmania, em se tratando de uma ampla amostragem de flebótomos. Entretanto, a 

metodologia molecular aplicada a insetos individuais não se torna prática quando centenas ou milhares de exemplares 

precisam ser processados. Para contornar tais dificuldades, estudos têm sido conduzidos por meio da aplicação da 

PCR em pools ou grupos de insetos, gerando como resultados taxas estimadas de infecção (Silva & Grunewald, 

1999; Miranda et al., 2002; Martín-Sánchez et al., 2006; Jorquera et al., 2005; Pita-Pereira et al., 2005, 2008; Paiva 

et al., 2010; Nascimento et al., 2007; Soares et al., 2010). Além disso, o ensaio molecular tem contribuído para a 

identificação de espécies suspeitas de atuarem como vetores, eliminando o erro que pode ser gerado pela pesquisa do 

parasito por microscopia, quando se considera que flagelados que se movimentam no interior do trato digestório do 

flebótomo possam indicar infecção por Leishmania (Perez et al., 1994; Rodríguez et al., 1999). 

O uso da PCR tem permitido a estimativa de taxas de infecção de flebótomos em distintas áreas de ocorrência de 

leishmanioses em vários países, incluindo: Sucre – Venezuela, com taxa de infecção de 1,3% (Jorquera et al., 2005); 

Urana e Puerto Cabello – Venezuela, com 1,1% (Feliciangeli et al., 1994); Chaute e Nambuque/Padregual (regiões 

andinas) – Peru, com 1,1% (Perez et al., 1994) e 2,6% (Kato et al., 2011); Chanchan e Alausi – regiões andinas 

do Equador, com 3,3% (Kato et al., 2005); Panamá, 0,46% (Miranda et al., 2009); Cidade de Chetumal – México, 

1,95% (Sánchez-García et al., 2010); no Brasil – estado da Bahia, com 1,5% (Miranda et al., 2002); município do 

Rio de Janeiro, 2% (Pita-Pereira et al., 2005); estado de Pernambuco (Zona da Mata) com 4% (Carvalho et al., 2010); 

Maranhão, 1,56% (Felipe et al., 2011); Mato Grosso com 0,71% (Missawa et al., 2010) e Mato Grosso do Sul com 1,1% e 

1,6% (Pita-Pereira et al., 2008; Paiva et al., 2010); município de Porto Alegre (regiões periurbanas) 1,1% (Pita-Pereira et 

al., 2009) e 0,3% (Pita-Pereira et al., 2011); Minas Gerais, 3,9% (Michalsky et al., 2011); Paraná, 0,22% (Oliveira et al., 

2011) e no Espírito Santo, índice de 0,46% (Rocha et al., 2010). Taxas superiores de positividade, de 8,3% de infecção 

por Leishmania infantum (Syn. L. chagasi) em Phlebotomus papatasi na Grécia foram reveladas com o emprego 

de um ensaio de PCR seminested (Aransay, Scoulica & Tselentis, 2000); de 9,1% para infecção por L. (Viannia) em 

Lutzomyia neivai capturados nas províncias de Tucumán e Salta, na Argentina (Córdoba-Lanús et al., 2006) e de 6,7% 

de Phlebotomus argentipes infectados por Leishmania spp. no Nepal (Pandey et al., 2008). 

A metodologia de PCR também pode ser usada com a finalidade de medir a quantidade de uma determinada 

sequência-alvo presente em amostras biológicas, por intermédio de sistemas fechados que empregam corantes 

fluorescentes e que permitem monitorar a reação durante a sua ocorrência em tempo real. Além de possibilitar a 

quantificação de amostras, outra vantagem dos ensaios de PCR em tempo real reside no menor tempo necessário para 

o resultado final, considerando que a etapa de visualização dos produtos amplificados em gel pode ser eliminada, o 

que também evita a possibilidade de contaminação do ambiente e de amostras decorrente da manipulação pós-PCR. 

Em 2005 foi descrito o primeiro trabalho com PCR em tempo real utilizando o sistema de detecção por sonda TaqMan, 

para o diagnóstico de infecção natural em flebotomíneos (Gómez-Saladín, Doud & Maroli, 2005). Aplicando iniciadores 

gênero-específicos para amplificação do gene da subunidade menor do RNA ribossomal de Leishmania, os autores 

revelaram uma positividade de 2,9% em flebótomos coletados em duas províncias da Sicília, Itália. Contudo, nesse 

trabalho, a metodologia foi aplicada apenas como uma ferramenta qualitativa. Mais recentemente, desenvolveu-se um 

outro ensaio, baseado no sistema TaqMan, direcionado para o gene de cópia única da DNA polimerase α, que possibilitou a 

quantificação de L. infantum chagasi em espécimes de Lutzomyia longipalpis infectados experimentalmente (Ranasinghe 
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et al., 2008). Outros alvos moleculares podem ser empregados para quantificação da carga parasitária em flebotomíneos, 

entre eles o kDNA, como foi descrito em 2011, no qual os autores avaliaram diferentes alvos para quantificação de 

leishmânias em Lu. Longipalpis (Bezerra-Vasconcelos et al., 2011).

A quantificação de Leishmania em flebotomíneos é importante para avaliar a eficiência do desenvolvimento do 

parasito nas distintas espécies de vetores que possam estar envolvidas com a transmissão de uma mesma espécie 

de Leishmania. Nesse contexto, as diferenças relacionadas com a adaptação e colonização do parasito no trato 

digestório do inseto podem justificar as diferenças quanto à capacidade vetorial do mesmo, as quais por sua vez 

poderão contribuir para a definição do grau de endemicidade de áreas com notificações de casos de leishmanioses. 

Isso pôde ser observado em um estudo de comparação da competência vetorial de Lutzomyia evansi e Lu. longipalpis 

para transmissão de L. infantum chagasi em duas áreas na Colômbia e Venezuela (Montoya-Lerma et al., 2003). 

Tal metodologia pode também ser utilizada para simples detecção do DNA do parasito nos insetos flebotomíneos 

(Coleman et al., 2009) e para identificação da Leishmania pela temperatura de dissociação dos produtos amplificados 

(Talmi-Frank et al., 2010; Pita-Pereira et al., 2012).

CONTRIBUIÇÃO DA METODOLOGIA DE PCR PARA A IDENTIFICAÇÃO DE NOVAS ESPÉCIES DE VETORES

Tendo como base a extensa diversidade de espécies de insetos flebotomíneos, com cerca de 470 espécies descritas 

no Novo Mundo, ainda há muito a se estudar sobre o potencial destas na transmissão da doença. Cerca de 10% das 

espécies foram confirmadas ou suspeitas de atuarem como vetores de Leishmania, mediante relatos de infecção 

natural ou experimental (Lainson & Shaw, 2005). O sucesso do completo desenvolvimento do parasito no interior dos 

vetores depende de sua habilidade em superar as barreiras existentes no intestino médio do flebotomíneo, tais como, 

resistir à ação de enzimas digestivas, sua capacidade em atravessar a membrana peritrófica, assim como de adesão 

às células epiteliais. Por sua vez, o desempenho de determinadas espécies em relação à sua incriminação como vetor 

implica não apenas a sua habilidade de completar a metaciclogênese do parasito, mas também de ser capaz de realizar 

a sua transmissão (Killick-Kendrick, 1990).

O encontro de DNA de Leishmania no trato digestório de flebotomíneos não é uma evidência conclusiva para 

estabelecer que determinadas espécies estejam atuando como vetores. Um resultado de PCR positivo não permite 

distinguir entre as formas amastigotas (estágio encontrado no interior de macrófagos) adquiridas pela alimentação do 

inseto no sangue de um mamífero infectado e as formas promastigotas, as quais realmente representam a colonização 

no intestino do vetor (Aransay, Scoulica & Tselentis, 2000). Ressalta-se que entre os flebótomos que são PCR positivos, 

podem estar incluídos aqueles que carregam fragmentos de DNA do parasito resultantes de infecções não estabelecidas 

(abortivas) ou provenientes do sangue alimentado. Nesse cenário, insetos experimentalmente infectados devem ser 

usados em ensaios de transmissão, objetivando demonstrar a capacidade vetorial das espécies suspeitas e a investigar 

possíveis ciclos de transmissão (Killick-Kendrick, 1999). Em razão dessa particularidade dos ensaios moleculares, uma 

alternativa seria a avaliação de infecção apenas utilizando fêmeas que não apresentem sangue no trato digestório 

(Pita-Pereira, 2008; Pita-Pereira et al., 2009, 2011; Carvalho et al., 2010).

Mesmo assim, o encontro de insetos infectados entre espécimes de fêmeas capturadas é uma condição que 

deve ser considerada na definição do risco de transmissão para o homem e outros hospedeiros que possam atuar 

como reservatórios na natureza, contribuindo para o entendimento da epidemiologia das leishmanioses em áreas 

endêmicas. A aplicação da PCR para o rastreamento de infecção natural em flebótomos tem possibilitado incriminar 

outras espécies que estariam envolvidas com a transmissão de ambas as formas da doença – leishmaniose tegumentar 

(LT) e leishmaniose visceral (LV) – em diferentes áreas geográficas (Silva & Grunewald, 1999; Aransay, Scoulica & 
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Tselentis, 2000; Miranda et al., 2002; Pita-Pereira et al., 2005; Pita-Pereira et al., 2008; Pita-Pereira et al., 2009; 

Córdoba-Lanús et al., 2006; Saraiva et al., 2009; Perez et al., 2007; Savani et al., 2009; Pita-Pereira et al., 2011). 

Como exemplo, por mais de cinquenta anos Lu. longipalpis foi considerada a única espécie vetora de L. (L.) 

infantum chagasi por toda a extensão geográfica de leishmaniose visceral (Lainson & Rangel, 2005) nas Américas 

Central e do Sul. Atualmente já existem relatos na Região Centro-Oeste do Brasil, do papel de Lutzomyia cruzi 

atuando como importante espécie vetorial de LV no município de Corumbá – Mato Grosso do Sul, área endêmica com 

aumento da notificação da doença nas últimas duas décadas (Santos et al., 1998). Mais recentemente, com o auxílio 

de ferramentas moleculares, esses dados foram corroborados por meio da detecção de kDNA de L. infantum chagasi 

em exemplares de Lu. cruzi capturados nos municípios de Corumbá, no Mato Grosso do Sul e Jaciara, estado de Mato 

Grosso (Pita-Pereira et al., 2008; Missawa et al., 2011). Alguns autores sugeriram Lutzomyia forattinii como vetor 

secundário de LV na região de Corumbá (Pita-Pereira et al., 2008). Investigações concernentes à fauna flebotomínica 

em Corumbá revelaram a predominância de Lu. cruzi e Lu. forattinii (Galati et al., 1985) e o caráter antropofílico de 

ambas as espécies, sugerindo a possível participação destas na transmissão de leishmaniose visceral em Corumbá 

(Galati et al., 1997). 

Um estudo recente realizado em área endêmica de LV no estado de Pernambuco – São Vicente Férrer (Zona da 

Mata), relatou pela primeira vez infecção natural por L. (L.) infantum (Syn. L. chagasi) em Lutzomyia (Migonemyia) 

migonei, com uma taxa de infecção estimada de 4% nos insetos analisados (Carvalho et al., 2010). Estudos anteriores 

na mesma localidade demonstraram a predominância dessa espécie de flebotomíneo em residências e abrigos de 

animais no ambiente peridomiciliar (90%) e ausência de Lu. longipalpis (Carvalho et al., 2007). O conjunto destes 

dados sugere que Lu. migonei possa estar atuando na transmissão de L. infantum (Syn. L. chagasi) no ciclo 

doméstico zoonótico em Pernambuco, em áreas de leishmaniose visceral onde o vetor primário – Lu. longipalpis – 

esteja ausente.

Infecção natural de Lu. migonei por L. (V.) braziliensis foi demonstrada por PCR seguida de hibridização em uma 

área de leishmaniose tegumentar no Rio de Janeiro (Pita-Pereira et al., 2005), sendo este um resultado até então não 

evidenciado em áreas endêmicas desse município. Em outras regiões do Brasil, essa espécie de flebotomíneo tem sido 

incriminada como vetor de LT (Queiroz et al., 1994).

Em um estudo entomológico realizado no município de Bonito – Mato Grosso do Sul, observou-se pela primeira 

vez Lutzomyia almerioi infectada com L. infantum chagasi e L. (Viannia) spp., mediante o uso de PCR direcionada 

para a subunidade menor do RNA ribossomal de Leishmania (Savani et al., 2009). Nesse trabalho também foi 

identificada infecção por L. (Viannia) spp. em Lu. longipalpis (taxa de 2,76%). A observação de que as duas espécies 

de flebotomíneos encontravam-se naturalmente infectadas por agentes de ambas as leishmanioses, tegumentar e 

visceral, sugere que elas poderiam estar atuando na transmissão dessas doenças na área estudada. Vale a pena 

enfatizar que Lu. almerioi pertence ao mesmo grupo monofilético que Lu. longipalpis, Lu. cruzi e Lu. forattinii, sendo 

as duas últimas incriminadas como potenciais transmissores de leishmaniose visceral no estado do Mato Grosso 

do Sul (Galati et al., 1997; Pita-Pereira et al., 2008). Entretanto, investigações adicionais se fazem necessárias para 

confirmar, por exemplo, se Lu. longipalpis é de fato um vetor de espécies do subgênero Viannia, considerando que esta 

espécie de flebotomíneo é a principal responsável pela transmissão de L. (L.) infantum chagasi, agente etiológico da 

leishmaniose visceral americana.

Outro exemplo refere-se à identificação, por PCR, de Lutzomyia whitmani naturalmente infectada com L. (Viannia) 

spp. no município de Santa Luzia – Minas Gerais, considerada área endêmica de leishmaniose tegumentar. Esses dados, 

associados à abundância dos insetos capturados, dão suporte à hipótese de que essa espécie deva estar contribuindo 
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para a transmissão de LT no Brasil (Carvalho et al., 2008). Estudos prévios realizados no estado do Ceará já tinham 

possibilitado incriminar Lu. whitmani como vetor de L. (V.) braziliensis no município de Baturité (Queiroz et al., 1994).

Em uma área endêmica de LT na Argentina, 440 espécimes de fêmeas de Lu. (Nyssomyia) neivai foram ana-

lisadas para a detecção dos subgêneros L. (Viannia) e L. (Leishmania). Das amostras coletadas, 9,1% apresentaram 

resultados para infecção apenas com parasitos do subgênero Viannia, sendo esta a primeira descrição de flebótomos 

naturalmente infectados na Argentina servindo-se do uso de abordagens moleculares, além de reportar pela primeira 

vez infecção senso estrito de Lu. neivai (Córdoba-Lanús et al., 2006). Tais resultados contribuíram para incriminar 

essa espécie como vetor de leishmaniose na região e para a identificação do principal parasito circulante como per-

tencente ao subgênero Viannia. 

No município de Porto Alegre – Rio Grande do Sul, em uma área periurbana com descrição recente de leishmaniose 

tegumentar, estimou-se taxa de infecção de 1,1% por L. (V.) braziliensis em Lu. (N.) neivai valendo-se de um ensaio 

de PCR seguido de hibridização (Pita-Pereira et al., 2009). A associação desses dados aos estudos entomológicos 

que demonstraram ser essa espécie a mais frequente na área estudada (94,9%), sem a ocorrência de Lutzomyia 

intermedia (Gonçalves, 2003) – espécie proximamente relacionada à Lu. (N.) neivai –, indica a importância desta 

última no ciclo epidemiológico de LT em Porto Alegre, além de sugerir esta espécie como vetor adicional de L. (V.) 

braziliensis nas Regiões Sudeste e Sul do Brasil. Espécimes de Lu. (N.) neivai infectados com L. (V.) braziliensis 

também foram encontrados em um foco de LT no estado de Santa Catarina pelo emprego de PCR e hibridização 

(Marcondes et al., 2009). Os autores relataram a abundância e predominância de Lu. (N.) neivai entre as espécies 

capturadas (98,5%), indicando ser este o vetor dominante de L. (Viannia) na localidade investigada. Em Porto Alegre, 

na mesma região onde foi registrada infecção natural em Lu. (N.) neivai, Lu. (Pintomyia) fischeri foi detectada 

infectada por Leishmania (V.) braziliensis (Pita-Pereira et al., 2011). Os autores sugeriram que esta espécie poderia 

estar atuando como um vetor secundário de LT na área estudada.

Também se observou infecção natural por L. (V.) braziliensis em Lu. intermedia em áreas de ocorrência de 

leishmaniose tegumentar no estado do Rio de Janeiro (Rangel et al., 1984; Pita-Pereira et al., 2005), reforçando 

achados prévios experimentais de demonstração do desenvolvimento dessa espécie de parasito em Lu. intermedia 

(Rangel et al., 1992).

DIAGNÓSTICO MOLECULAR PELA REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE: ALVOS UTILIZADOS

A PCR tem sido aplicada com êxito em trabalhos de campo para estudos da competência vetorial de insetos 

flebotomíneos, até mesmo em áreas apresentando baixas taxas de infecção. Teoricamente o ensaio possibilita a 

detecção da presença de um único parasito por flebótomo (Bruijn & Barker, 1992), sem que elementos do trato 

digestório do inseto ou o conteúdo do sangue alimentado possam inibir ou interferir na reação de amplificação 

(Michalsky et al., 2002). 

Ensaios diagnósticos da fauna flebotomínica pela PCR têm sido desenvolvidos com iniciadores ou primers 

desenhados para diferentes alvos moleculares do genoma de Leishmania, tais como: minicírculos do kDNA, 

genes da subunidade menor do ribossomo (SSU rDNA), sequências espaçadoras do gene de miniexon, sequências 

subteloméricas, microssatélites, regiões espaçadoras transcritas (ITS), além de sequências nucleares de cópia única 

como o gene de citocromo b (cyt b), da DNA polimerase α, hsp70 e cisteína-proteinase b (cpb). No Quadro 1 encontram-

se exemplificados distintos alvos e os tipos de protocolos de PCR que vêm sendo empregados por vários grupos, com 

as respectivas sequências dos iniciadores e sondas para hibridização. 
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Quadro 1 – Protocolos de PCR e sequências de iniciadores e sondas empregadas para a detecção de DNA de Leishmania spp. em flebotomíneos vetores 
das leishmanioses

Alvos 
moleculares

Sequências de iniciadores e sondas

Protocolos de PCR

Referências
Singleplex

Acoplado à
Hibridização

Multiplex
Acoplado à 

RFLP ou
Sequenciamento

Nested ou
Seminested

Tempo 
real

 kD
NA
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va
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o m
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o

Iniciadores: gênero Leishmania 
A: 5’ (G/C)(G/C)(C/G)CC(A/C)CTAT(A/T)TTACACCAACCCC 
B: 5’ GGGGAGGGGGCGTTCTGCGAA

X

(Miranda et al., 2002;
Pita-Pereira et al., 2005, 2008, 2009, 2011; 

Marcondes et al., 2009;
Carvalho et al., 2010)

X
(Michalsky et al., 2002; Felipe et al., 2011; 

Córdoba-Lanús et al., 2006;
Oliveira-Pereira et al., 2006)

X
(Miranda et al., 2009;

Missawa et al., 2010, 2011;
Rocha et al., 2010) 

X (Pita-Pereira et al., 2012)

X X (Michalsky et al., 2011)

X (Carvalho et al., 2008)

Iniciadores: complexo L. braziliensis
MP1-L: 5’ GAACGGGGTTTCTGTATGC 
MP3-H: 5’ TACTCCCCGACATGCCTCTG 

X (Perez et al., 1994, 2007) 

X (Oliveira et al., 2011)

Iniciadores: complexo L. braziliensis
B1: 5’ GGGGTTGGTGTAATATAGTGG
B2: 5’ CTAATTGTGCAGGGGGAGG

X (Michalsky et al., 2002)

X (Carvalho et al., 2008)

X (Córdoba-Lanús et al., 2006)

Iniciadores: complexo L. mexicana 
M1: 5’ CCAGTTTCGAGCCCCGGAG  
M2: 5’ GGTGTAAAATAGGGGCGGATGCTCTG 

X (Michalsky et al., 2002)

X (Carvalho et al., 2008)

X (Córdoba-Lanús et al., 2006)

Iniciadores: L. infantum chagasi

X (Carvalho et al., 2008)MC1: 5’ GTTAGCCGATGGTGGTCTTG

MC2: 5’ CACCCATTTTTCCGATTTTG

Iniciadores: L. infantum chagasi

X (Soares et al., 2010)RV1: 5’ CTTTTCTGGTCCCGCGGGTAGG

RV2: 5’ CCACCTGGCCTATTTTACACCA

Iniciadores: L. major
JW11: 5’ CCTATTTTACACCAACCCCCAGT
JW12: 5’ GGGTAGGGGCGTTCTGCGAAA

X (Ranasinghe et al., 2008)

Sonda: subgênero Viannia  
5’ TAATTGTGCACGGGGAGGCCA 

X
(Miranda et al., 2002;

Pita-Pereira et al., 2005, 2009 2011; 
Marcondes et al., 2009)

Sonda: L. infantum chagasi  
5’ AAAAATGGGTGCAGAAAT

X
(Pita-Pereira et al., 2008;

Carvalho et al., 2010)
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Iniciadores: gênero Leishmania
LINR4: 5’ GGGGTTGGTGTAAAATAGGG
LIN17: 5’ TTTGAACGGGATTTCTG
LIN19: 5’ CAGAACGCCCCTACCCG

X
(Aransay et al., 2000)

(Azizi et al., 2010)

X (Pandey et al., 2008)

Iniciadores: gênero Leishmania
L.MC-1S: 5’ CTRGGGGTTGGTGTAAAATAG
L.MC-1R: 5’ TWTGAACGGGRTTTCTG

X (Kato et al., 2005)

Iniciadores: complexo L. donovani
MC1: 5’ GTTAGCCGATGGTGGTCTTG
MC2: 5’ CACCCATTTTTCCGATTTTG

X (Maia et al., 2009)
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Quadro 1 – Protocolos de PCR e sequências de iniciadores e sondas empregadas para a detecção de DNA de Leishmania spp. em flebotomíneos vetores 
das leishmanioses (continuação)

Alvos 
moleculares

Sequências de iniciadores e sondas

Protocolos de PCR

Referências
Singleplex

Acoplado à
Hibridização

Multiplex
Acoplado à 

RFLP ou
Sequenciamento

Nested ou
Seminested

Tempo 
real

M
in

iex
on

Iniciadores: gênero Leishmania
PG1: 5’ TTTATTGGTATGCGAAACTTCC 
PG2: 5’ GAAACTGATACTTATATA

X
(Paiva et al., 2006)

(Nascimento et al., 2007)

X (Paiva et al., 2010)

Iniciadores: subgênero Viannia
PV1: 5’ CGTCTTCCGGCAACATTT
PV2: 5’ CGTTAGTTGGAAGCCCAAGG

X (Paiva et al., 2006)

X (Paiva et al., 2010)

Iniciador: gênero Leishmania
LU-5A: 5’ TTTATTGGTATGCGAAACTTC

Iniciador: subgênero Leishmania
LM-3A: 5’ GCACCGCACCGG(A/G)CCAC

Iniciador: subgênero Viannia
LB-3C: 5’ CGT(C/G)CCGAACCCCGTGTC

Iniciador: L. infantum  chagasi
LC-3L: 5’ GCCCGCG(C/T)GTCACCACCAT

X (Jorquera et al., 2005)

Se
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)

Iniciadores e sonda: L. (V.) braziliensis
3J1: 5’ TACCTGATGACTCCAC
3J2: 5’ CCTCATCATACCGTTGATC
Sonda LbJ38 - região repetitiva do DNA nuclear

X (Rodríguez et al., 1999, 2002)

Su
bu

ni
da

de
 m

en
or

 D
NA

 ri
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ss
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al
 

(S
SU

 rD
NA

)

Iniciadores e sonda TaqMan: gênero Leishmania
LEISU1: 5’ AAGTGCTTTCCCATCGCAACT
LEISL1: 5’ GACGCACTAAACCCCTCCAA 
Sonda LEISP1: 5’ FAM-CGGTTCGGTGTGTGGCGCC-TAMRA  

X (Gómez-Saladín, Doud & Maroli, 2005)

Iniciadores: gênero Leishmania
S4: 5’ GATCCAGCTGCAGGTTCACC
S12: 5’ GGTTGATTCCGTCAA CGGAC
S17: 5’ CCAAGCTGCCCAGTAGAAT
S18: 5’ TCGGGCGGATAAAACCC

X
(Paiva et al., 2006;

Nascimento et al., 2007)

X X (Savani et al., 2009)

Iniciadores: ordem Kinetoplastida
R221: 5’ GGTTCCTTTCCTGATTTACG
R332: 5’ GGCCGGTAAAGGCCGAATAG

Iniciadores: gênero Leishmania
R223: 5’ TCCCATCGCAACCTCGGTT 
R333: 5’ AAAGCGGGCGCGGTGCTG

X (Rossi et al., 2008)

DN
A

 p
oli

m
er

as
e α

Iniciadores e sonda TaqMan: L. infantum chagasi 
Senso: 5’ TGTCGCTTGCAGACCAGATG
Anti-senso: 5’ GCATCGCAGGTGTGAGCAC
Sonda: 5’ FAM-CAGCAACAACTTCGAGCCTGGCACC-TAMRA

X (Ranasinghe, S. et al., 2008)
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Iniciadores: gênero Leishmania
LITSR: 5’ CTGGATCATTTTCCGATG
L5.8S: 5’ TGATACCACTTATCGCACTT

X (Maia et al., 2009)

Iniciadores : complexo L. (L.) mexicana
IR1: 5’GCTGTAGGTGAACCTGCAGCAGCTGGATCATT
LM17: 5’CCCCTCTCCTCCTCCCC

X (Sánchez-García et al., 2010)

Ci
to

cr.
 b

(c
yt 

b)

Iniciadores: gênero Leishmania
L.cyt-S: 5’ GGTGTAGGTTTTAGTYTAGG
L.cyt-R: 5’ CTACAATAAACAAATCATAATATRCAATT

X (Kato et al., 2005, 2008, 2011)
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Quadro 1 – Protocolos de PCR e sequências de iniciadores e sondas empregadas para a detecção de DNA de Leishmania spp. em flebotomíneos vetores 
das leishmanioses (continuação)

Alvos 
moleculares

Sequências de iniciadores e sondas

Protocolos de PCR

Referências
Singleplex

Acoplado à
Hibridização

Multiplex
Acoplado à 

RFLP ou
Sequenciamento

Nested ou
Seminested

Tempo 
real

hs
p7

0 
e c
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eín
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pr

ot
ein
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e b

(c
pb

)

Iniciadores: L. (V.) braziliensis e L. (L.) mexicana
Hsp70sen: 5’ GACGGTGCCTGCCTACTTCAA
Hsp70ant: 5’ CCGCCCATGCTCTGGTACATC

Iniciadores: L. (V.) braziliensis
Cpbsen: 5’ TGTGCTATT CGAGGAGTTCAA
Cpbant: 5’ TTACCCTCAGGAATCACTTTGT

X (Perez et al., 2007)

Singleplex – PCR com um único par de iniciadores por reação (alvo único); Acoplado à Hibridização – uso de sondas moleculares pós-PCR; Multiplex – PCR com distintos 
iniciadores desenhados para regiões não sobrepostas do alvo molecular ou para alvos moleculares diferenciados (alvos múltiplos); Acoplado à RFLP ou Sequenciamento – PCR 
seguido de uma etapa posterior de clivagem dos produtos amplificados com enzimas de restrição ou sequenciamento dos produtos; Nested ou Seminested – PCR com distintos 
iniciadores desenhados para o mesmo alvo molecular, podendo ser realizado em uma única reação ou em duas etapas de amplificação. Nesse caso, o produto amplificado na 
primeira reação servirá como molde para a segunda PCR utilizando iniciadores para uma sequência interna do produto gerado na primeira reação; Tempo real – PCR que emprega 
um par de iniciadores e uma sonda fluorescente desenhada para uma região interna do fragmento que está sendo amplificado (sistema Taqman). Alternativamente, a PCR pode ser 
usada com um par de iniciadores na presença de um corante que emite fluorescência (SYBR Green); nesse caso, não é necessário o desenho de sonda TaqMan para a sequência 
interna amplificada. A PCR em Tempo Real pode ser usada como ensaio qualitativo ou quantitativo medido em tempo real.

A sensibilidade desses sistemas pode ser aumentada quando, como alvo de detecção do parasito, são utilizadas 
sequências representadas em múltiplas cópias no genoma. A escolha de regiões conservadas ou variáveis presentes 
em tais alvos permite adaptar a especificidade da PCR em nível de gênero, complexo, espécie ou até mesmo o isolado 
individual. Muitas vezes faz-se necessário o acoplamento de outras ferramentas moleculares para a caracterização 
do parasito. 

Os minicírculos que constituem a rede de DNA do cinetoplasto de protozoários da ordem Kinetoplastida têm sido 
amplamente usados para a detecção do DNA de Leishmania (Degrave et al., 1994). Tais moléculas estão representadas 
em aproximadamente dez mil cópias por célula, distribuídas em cerca de dez classes de diferentes sequências com 
tamanhos que podem variar de 0,75 a 1 kb, sendo estas sequências conhecidas para a maioria das espécies de 
Leishmania (Rogers & Wirth, 1988; Breniere et al., 1999; Brewster & Barker, 2002). Os minicírculos apresentam uma 
região de sequência conservada, de aproximadamente 120 pb, comum a todas as espécies do gênero Leishmania, 
e uma região de sequência altamente variável que permite discriminar as diferentes espécies. Nesse caso, após a 
amplificação da região de sequência variável, são empregadas outras metodologias como RFLP, hibridização com 
sondas específicas ou sequenciamento para a identificação do parasito em nível de complexo ou espécie. 

Outro alvo que tem sido explorado para fins de diagnóstico e tipagem molecular de protozoários Kinetoplastida 
corresponde aos genes de miniexon. Tais genes estão presentes em cem a duzentas cópias de repetições em tandem no 
genoma nuclear e são divididos em regiões transcritas e não transcritas. A região transcrita é constituída por um exon 
altamente conservado de 39 nucleotídeos e um íntron moderadamente conservado entre espécies de tripanossomatídeos 
de um mesmo gênero ou subgênero. A região não transcrita consiste de uma região intergênica variável entre as 
espécies de Leishmania e tem se mostrado útil para a identificação de subgênero ou espécie (Fernandes et al., 1994).

Apesar do avanço no desenvolvimento de marcadores moleculares para caracterização de Leishmania, ainda se 
faz necessária a busca de novos alvos do parasito, os quais possibilitem, por si só ou em associação com outros já 
descritos, a correta identificação de espécies e complexos desses protozoários.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A principal estratégia para o controle das leishmanioses inclui a ação combinada do encontro de casos da doença 

em humanos e tratamento, o controle vetorial e, em focos zoonóticos, o controle de reservatórios animais. As medidas 

de prevenção e controle devem ser avaliadas em termos de custo-benefício nas diferentes situações epidemiológicas 

nas quais tais medidas serão contempladas. Estimativas da prevalência de infecção na população de vetores tornam-

se importantes para avaliar o resultado dos programas de controle na transmissão das leishmanioses. Também tem 

sido sugerido que mudanças ambientais e, em particular, as alterações climáticas podem influenciar os padrões de 

veiculação de doenças transmitidas por insetos vetores. Contudo, não temos conhecimento de como, ou em qual 

extensão, tais mudanças irão afetar a distribuição geográfica de flebotomíneos ou a transmissão de Leishmania por 

esses vetores. Mais informações concernentes à distribuição de Leishmania spp. na fauna flebotomínica são essenciais 

para o melhor conhecimento da epidemiologia das leishmanioses e para o desenvolvimento de ações efetivas de 

controle da doença. Nesse contexto, a metodologia de PCR tem se mostrado de grande valor para análises que requerem 

uma ampla amostragem de flebótomos e que têm como propósito avaliar taxas de infecção natural nas populações de 

insetos, contribuindo assim para a identificação de potenciais espécies envolvidas na transmissão das leishmanioses, 

concomitante à correta identificação de seu agente contagioso.
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