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A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma parasitose de grande 
importância à saúde pública que acomete pele e mucosas, sendo causada por 
espécies distintas de protozoários do gênero Leishmania. A doença apresenta um 
difícil controle e depende de condições específicas para cada foco epidêmico. A 
técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR), com sua elevada 
sensibilidade, oferece alternativas para estudos clínicos e epidemiológicos em 
leishmanioses. Para a realização da PCR torna-se crucial que o DNA genômico 
esteja bem purificado, a fim de que o resultado seja fidedigno. A comparação 
entre protocolos para extração e purificação de DNA assegura uma análise mais 
aprofundada sobre a eficiência dos mesmos, e pode levar ao desenvolvimento de 
técnicas mais específicas e sensíveis. Neste estudo comparativo, inicialmente, 
utilizamos como substratos à extração e purificação de DNA o material genético 
de promastigotas resultantes de cultura de Leishmania (V.) braziliensis (IOC-L-
566-MHOM/BR/75/M2904) em diferentes diluições. Durante o estudo, avaliaremos 
diferentes parâmetros dos protocolos testados. Entre eles podemos citar: 
rendimento da purificação e grau de pureza do DNA extraído, reprodutibilidade, 
praticidade e relação custo/benefício do processo. Analisando os parâmetros de 
praticidade e custo/benefício dos protocolos selecionados, observamos que o 
protocolo in house, que usou o critério purificação por adsorção à sílica em 
suspensão, apresentou características peculiares, principalmente em relação à 
redução de etapas, o que consequentemente redundou num menor tempo de 
execução do processo de extração e purificação de DNA genômico e obteve a 
menor razão entre o custo e o benefício. Desta forma, o método de adsorção à 
sílica em suspensão demonstra rapidez e eficiência, sendo uma técnica 
promissora a ser incorporada ao diagnóstico de rotina laboratorial. 
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