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A leishmaniose constitui um grave problema de saúde pública no Brasil e no 

mundo, sendo endêmica em 88 países e a segunda doença mais importante 

dentre as causadas por protozoários com relevância médica, superada apenas 

pela malária. O objetivo do trabalho foi verificar a habilidade da reação da 

polimerase em cadeia (PCR) em avaliar dois pacientes atendidos no ambulatório 

de dermatologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Pernambuco (HC-UFPE) com suspeita clínica para Leishmaniose Tegumentar 

(LT). As amostras cutâneas parafinizadas dos pacientes foram obtidas do acervo 

da dermatologia HC-UFPE, as quais foram cortadas e desparafinizadas 

parcialmente pelo aumento de temperatura e adição de adição de xilol, 

precedendo a extração do DNA com o kit comercial Promega, ReliaPreptm  gDNA 

Tissue – Miniprep System. Para a PCR foi utilizado o método da convencional 

com o alvo a região ITS com os iniciadores LITSR/L5.85. Posteriormente, a 

amplificação das amostras foi feita através de eletroforese em gel de agarose 

1,5%. Apesar de ambas as amostras terem suspeita clínica/histológica para LT, 

apenas uma delas foi confirmada pela PCR. Verificou-se a importância da 

correlação de mais de um método diagnóstico para leishmaniose, uma vez que 

nenhum método é isoladamente específico para o diagnóstico, e implica 

diretamente em questões epidemiológicas, prognósticas e terapêuticas. 
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