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A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma parasitose que acomete pele, 
mucosa e cartilagem, causada por diferentes espécies de protozoários do gênero 
Leishmania. Nos últimos anos houve progressos no desenvolvimento de técnicas 
úteis para o diagnóstico e estudos epidemiológicos em leishmanioses. A reação 
em cadeia da polimerase (PCR), com sua elevada sensibilidade, oferece 
alternativas para estudos clínicos e epidemiológicos em leishmanioses, tendo 
como principal substrato a biópsia cutânea. Diante da presença de DNA de 
parasitos em exsudatos tegumentares para o diagnóstico da LTA, estudos vêm 
propondo a utilização do método não invasivo de coleta com swab, 
preferencialmente por ser esse um método prático e seguro. Os pacientes, 
selecionados para o estudo, foram atendidos no setor de dermatologia do Hospital 
Oswaldo Cruz/ UPE, no período de 2010 a 2014 e submetidos à coleta de 
escarificação da lesão, amostras de biópsia e exsudatos cutâneos coletados a 
partir de swab. O DNA das amostras de biópsia e swab foram extraídos e 
purificados para realização da PCR e o resultado foi evidenciado em gel de 
agarose através da eletroforese. Em 201 amostras de swab de pacientes 
obtivemos positividade em 95 (47,2%) e em 182 amostras de biópsia, 90 (49,4%) 
de positividade. Comparando as técnicas de pesquisa direta e PCR (exsudatos 
cutâneos coletados a partir de swab) foi observada uma concordância de 
resultados em 122 (76,8%). Comparando os resultados entre os substratos swab 
e biópsia, houve convergência em 148 amostras e discordância em 34 delas. A 
utilização do método de coleta a partir de swab no Serviço de Referência em 
Leishimanioses do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães - CPQAM/FIOCRUZ 
PE é pertinente ao desenvolvimento deste modelo prático e inovador de coleta de 
Leishmania spp. sendo um instrumento auxiliar na coleta de amostras para o 
diagnóstico de LTA durante a rotina laboratorial.  
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