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A Leishmaniose Visceral (LV) é uma zoonose de relevância epidemiológica, causada 
por protozoários intracelulares do gênero Leishmania. Desde a primeira evidência 
pelo xenodiagnóstico, da transmissibilidade de formas promastigotas de Leishmania 
infantum de um felino para o vetor da doença, o gato passou a ser considerado um 
hospedeiro reservatório. Tendo em vista a inespecificidade dos achados clínicos da 
Leishmaniose Felina (LF), a ausência de sinais e a semelhança dos aspectos 
clínicos dessa enfermidade com outras enfermidades em gatos, esta zoonose deve 
ser sistematicamente incluída nas suspeitas clínicas de gatos em áreas endêmicas 
para leishmanioses canina e humana. Desta forma, pretendeu-se investigar a 
ocorrência da LF em gatos domésticos a partir da PCR de baço. Foram incluídos 
neste estudo, 36 gatos adultos, independente de sexo e raça, submetidos à 
eutanásia e doados pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Bauru-SP. 
Foram coletados fragmentos de baço para o diagnóstico molecular de PCR, 
utilizando-se os iniciadores LITSR/ L5-8S da região ITS-1 (Internal Transcribed 
Spacer 1) que amplificam fragmentos de gêneros da Família Trypanosomatidae, 
apresentando variação dos produtos amplificados de 300 a 400 pb, de acordo com a 
espécie de Leishmania. Pela detecção molecular pela PCR de baço, houve 
amplificação de fragmentos resultando em 330 pb em seis animais (6/36- 16,7%). 
Os resultados preliminares indicaram a presença de tripanossomatídeos do gênero 
Leishmania nesses animais, porém as espécies serão identificadas após o 
sequenciamento genético. O emprego do diagnóstico molecular a partir de sangue 
ou fragmentos de órgãos é uma ferramenta de grande importância para definição do 
diagnóstico, sendo comumente utilizado em trabalhos realizados com gatos 
domésticos. Assim sendo, mais pesquisas são necessárias para que se possa 
determinar a participação do gato doméstico no ciclo das leishmanioses. 
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