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Introdução

As leishmanioses fazem parte do rol de prioridade 
da OMS e são consideradas doenças negligenciadas. 
São causadas por protozoários heteroxênicos do gênero 
Leishmania, e transmitidas pela picada de fêmeas 
hematófagas de diversas espécies de flebotomíneos 
(Diptera: Psycodidae) apresentando-se sob duas 
formas: A leishmaniose tegumentar americana (LTA) e 
leishmaniose visceral (LV). Dentre os hospedeiros 
reservatórios para o parasito, são conhecidos entre 
outros, cães, felinos, roedores e marsupiais.  São 
doenças em expansão no Brasil e representam 
importante problema de saúde pública, o que reforça a 
importância do controle epidemiológico em áreas
endêmicas. Em Pernambuco, a LTA ocorre 
principalmente a Zona da Mata, onde mais de 60% dos 
casos são registrados SVS, 2007 [7]. Dentre os 
principais métodos de diagnóstico é utilizada a Reação 
em Cadeia da Polimerase (PCR) devido à alta 
especificidade e sensibilidade da técnica. Este método 
constitui uma valiosa ferramenta em estudos 
epidemiológicos, permitindo a detecção de DNA de
espécies de Leishmania em amostras clínicas de 
pacientes, animais e vetores, sem a necessidade de 
isolar o parasito BRANDÃO-FILHO et al., 1994, 2003
[1,3]. O município de Vicência, localizado na Zona da 
Mata Norte de Pernambuco, tem apresentado uma alta 
incidência da LTA, o que reforça a importância de 
estudo nessa área, visando detectar, do ponto de vista 
eco- epidemiológico, a possível participação de
roedores silvestres e sinantrópicos no ciclo de 
transmissão da doença.

Material e métodos

A. Captura e eutanásia dos animais silvestres e 
sinantrópicos

Com autorização do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA) e 
aprovação do Comitê de Ética em Uso de Animais da 
Fundação Oswaldo Cruz (CEUA/FIOCRUZ) foram 
realizadas capturas de animais silvestres e 
sinantrópicos entre os anos de 2007 e 2009 na
localidade Imbú, município de Vicência, localizado a 
81 km da capital pernambucana. Para esse 
procedimento, foram utilizadas armadilhas do tipo 
Tomahawk em dimensões padronizadas para animais 
de pequeno porte, sendo realizadas durante uma 
semana de cada mês. Os animais capturados foram 
identificados e posteriormente encaminhados ao 
Biotério de Nível de Biossegurança Animal 3 (NA-
3/CPqAM) em microisoladores individuais e passaram 
por um período de quarentena em isoladores de pressão 
negativa. Após esse período, foi realizada a eutanásia 
dos animais utilizando-se câmara de CO2 para posterior 
necrópsia e coleta de fragmentos de pele e vísceras 
(baço e fígado). Destes, foram confeccionadas lâminas 
(esfregaço e imprints) para pesquisa direta do parasito, 
e posteriormente estocados a -70ºC para extração de 
DNA. Foi realizado inóculo do macerado do baço em 
meio de cultura (NNN modificado) na tentativa de 
isolamento do parasito.

B. Diagnóstico

O diagnóstico parasitológico foi feito a partir da 
pesquisa direta de formas amastigotas de Leishmania 
spp nos esfregaços sanguíneos e imprints de pele e 
baço dos animais. Para o diagnóstico molecular foi 
realizada a extração e purificação de DNA dos 
fragmentos coletados utilizando-se kit comercial



GenomicPrep CellsTM Cells and Tissue Isolation® 
(illustra GE Healthcare). O produto da extração foi 
submetido à Reação em Cadeia da Polimerase (PCR)
utilizando primers específicos (B1/B2) que permitem a 
amplificação de kDNA de parasitos pertencentes ao 
subgênero Viannia. O alvo utilizado no teste de PCR é 
a região do minicírculo do cinetoplasto de Leishmania
(Viannia) spp, de acordo com as condições descritas 
por DE BRUIJN & BARKER, 1992 [4]. Após a 
amplificação, o produto de PCR foi submetido à
eletroforese para visualização da banda diagnóstica de 
750pb.

Resultados

Foram capturados 348 animais pertencentes a nove
diferentes espécies (Tabela 1). Destes, 28 foram 
devolvidos ao campo, 9 morreram no cativeiro e 20 
foram destinados ao biotério de criação, sendo os 291
restantes eutanasiados. A espécie predominante foi 
Nectomys squamipes correspondendo a 39,4%.

Foram realizados testes moleculares, através da 
PCR, em 306 amostras. 15 foram positivas, sendo de
fígado 7,69% (1/13); baço 5,06% (8/158) e pele 4,44% 
(6/135). Foi detectada a infecção natural em 12 
animais, sendo 8 Nectomys squamipes (66,67%), 3 
Rattus rattus (25%) e Holochilus sciureus (8,33%). 
Não foi obtido nenhum isolamento do parasito. 

Discussão

As leishmanioses apresentam distintos padrões de 
transmissão, o que nos remete a um estudo comparado 
entre duas ou mais áreas endêmicas para que 
cheguemos a uma possível caracterização do padrão de 
transmissão de uma determinada área. Na localidade de 
Imbú, são características predominantes as plantações 
de cana de açúcar, bananas, com mata secundária e 
resquícios de floresta Atlântica, modificadas pela ação 
antrópica, nas quais estudos demonstram que a 
adaptação de vetores e reservatórios possibilitaram a 
instalação de ciclos zoonóticos com transmissão 
peridomiciliar BRANDÃO FILHO et. al 1999; 
LAINSON, SHAW, 1998; MARZOCHI, 1992 [2,4,5].
Devido ao grande número de animais capturados, 
verificamos a densa população dos mesmos, o que 
contribui para a suspeita da participação destes no ciclo 
de transmissão da LTA. Sabe-se que a detecção de 
infecção natural por Leishmania spp em um roedor é 
uma forte evidência para caracterização deste como um 
hospedeiro reservatório, porém isto não é suficiente 
para incriminá-lo como tal. Um pequeno percentual 
das amostras de pele e vísceras que obtiveram 
positividade indica a possível participação dos roedores 
silvestres no ciclo de transmissão da LTA na região.

Até o momento, Nectomys squamipes e Rattus rattus
são as principais espécies encontradas na localidade. 
No entanto, no que se refere à detecção molecular do 
parasito por PCR, verifica-se que Nectomys squamipes
foi a espécie que apresentou o maior número de 
animais naturalmente infectados, 6,15% do total 
capturado da espécie, encontrando-se amostras 

positivas nos três diferentes tecidos coletados. Esses 
resultados corroboram com achados de estudos 
anteriores que sugerem a participação de animais 
silvestres e sinantrópicos no ciclo de transmissão da 
LTA BRANDÃO FILHO et al, 2003 [3]. Embora 
apenas três das nove espécies capturadas na região 
tenham apresentado resultados positivos, não se 
descarta a possível participação de outras espécies no 
ciclo de transmissão. A continuidade deste estudo
possibilitará conhecimento melhor acerca do 
envolvimento destes animais no ciclo de transmissão, 
visando um melhor embasamento para implementação 
de medidas de controle.
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Tabela 1. Animais capturados no município de Vicência no período entre 2007 e 2009

Tabela 2. Resultado da PCR (B1/B2)

Resultado da PCR (B1/B2)
N Positivo %

Pele 135 6 4,44
Baço 158 8 5,06
Fígado 13 1 7,69

Figura 1   Figura 2

Figura 1: Procedimento desde a captura dos animais silvestres até a eutanásia e coleta de fragmentos. (A) Local com resquício de 
mata e várzea de plantação; localidade de Imbú. (B) Armadilha com roedor. (C) Triagem para retirada de ectoparasitos e 
identificação. (D) Microisoladores individuais para transporte. (E) Quarentena em isoladores de pressão negativa. (F) Eutanásia em 
câmara de CO2. (G) Necrópsia para coleta de pele e vísceras.
Figura 2: Gel de agarose (1%) de amostras de pele de animais silvestres e sinatrópicos da localidade Imbú. PM (Peso molecular λ + 
Hind III), C- (controle negativo), C+ (controle positivo 1 pg),  Linhas: 1 a 5 (amostras de pele).

Animais capturados em Vicência entre 2007-2009

Espécies Qtde %

Nectomys squamipes 137 39,4
Rattus rattus 112 32,2
Bolomys lasiurus 30 8,6
Holochilus sciureus 25 7,2
Oryzomys subflavus 18 5,2
Didelphis albiventris 16 4,6
Marmosa sp 5 1,4
Galea spixii 4 1,1
Monodelphis domestica 1 0,3

Total 348


