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Introdução: Os flebotomíneos são insetos dípteros conhecidos popularmente como
mosquito palha, com importância na sanidade animal e na saúde pública, pois estão
envolvidos na transmissão de protozoários do gênero Leishmania, causadores das
leishmanioses. Se desenvolvem em solo úmido rico em matéria orgânica; possuem
hábitos noturnos ou crepusculares; alimentação composta de carboidratos, porém as
fêmeas também se alimentam de sangue para o amadurecimento de seus óvulos. A
identificação dos padrões de distribuição de flebotomíneos é uma importante
ferramenta para se entender os mecanismos de transmissão das leishmanioses e pode
contribuir para a adoção de medidas mais eficazes de vigilância e controle. Objetivo: O
presente trabalho tem como objetivo identificar os flebotomíneos, capturados em
armadilha do tipo Shannon em uma área no campus da Unileste no bairro Bom Retiro
em Ipatinga, Minas Gerais, e relacionar a riqueza e abundância desses insetos quanto a
época do ano de ocorrência. Metodologia: O estudo está sendo realizado na Unileste
em Ipatinga - MG.  No período de março de 2018 a fevereiro de 2019, abrangendo a
estação chuvosa e seca. As coletas ocorrem semanalmente no horário de 18h às
22:10hs, duas amostras por hora. Os flebotomíneos são capturados em uma armadilha
do tipo Shannon e posteriormente são mortos e levados ao laboratório de Zoologia de
Invertebrados. Dados de temperatura e umidade relativa do ar são obtidos no local.
Os insetos passam pelo processo de clarificação e são montados em lâmina
microscópica para a devida identificação. O teste estatístico aplicado é o Estatistic.
Resultados: Foram capturados no período de março a junho de 2018, 177
flebotomíneos distribuídos em cinco espécies, sendo 92 fêmeas e 76 machos da
espécie Nyssomia intemedia, três fêmeas de Pressatia choti, um macho e uma fêmea de
Lutzomia corubaensis, uma fêmea de Lutzomia quinquifer e três fêmeas de
Brumptomya avellari. Avaliando os resultados obtidos, observou-se um número
significativo de exemplares da espécie Nyssomia intermedia, sendo 94,9% dos insetos
coletados. Esse número elevado pode ser devido ao fato da devastação das matas ter
influência sobre a posição de N. intermedia na composição da fauna flebotomínea de
diversas áreas. Isto porque, quando o ambiente florestal permanece inalterado, esta
espécie é capturada quase acidentalmente, porém com o desflorestamento ela evolui à
condição de dominância quase absoluta (GOMES, 1989). Os testes estatísticos
aplicados até o presente momento não demonstraram nenhum resultado significativo
para relacionar riqueza e abundância à época do ano, é necessário um período maior de
coleta para alcançar alguma correlação.
 Conclusão: A urbanização tem causado alterações nos habitats naturais dos
flebotomíneos e gerado uma restrição em seu ambiente, levando-os a se aproximar
cada vez mais do ambiente urbano. Nyssomyia intermedia é uma das espécies que se
adaptou a essas mudanças, justificando o número de indivíduos encontrados tão
próximos a área urbana.
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