
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
DEPARTAMENTO DE GENÉTICA 

 
 
 
 
 
 

INVESTIGAÇÃO DA TÉCNICA DE 

PCR (REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE) 
COMO INSTRUMENTO PARA 

DIAGNÓSTICO DE LEISHMANIOSE 
TEGUMENTAR AMERICANA A 

PARTIR DE SANGUE VENOSO DE 

PACIENTES 
 
 
 
 
 

Leila Regina Martins da Silva 
 
 
 
 
 
 

Recife, 2005 
 



 

LLEEIILLAA  RREEGGIINNAA  MMAARRTTIINNSS  DDAA  SSIILLVVAA 
 
 
 
 

 
 
 

 IINNVVEESSTTIIGGAAÇÇÃÃOO  DDAA  TTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  

PPCCRR  ((RREEAAÇÇÃÃOO  EEMM  CCAADDEEIIAA  DDAA  PPOOLLIIMMEERRAASSEE))  

CCOOMMOO  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO  PPAARRAA  

DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  DDEE  LLEEIISSHHMMAANNIIOOSSEE  

TTEEGGUUMMEENNTTAARR  AAMMEERRIICCAANNAA  AA  

PPAARRTTIIRR  DDEE  SSAANNGGUUEE  VVEENNOOSSOO  DDEE  

PPAACCIIEENNTTEESS   
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Genética da Universidade 

Federal de Pernambuco, como parte dos 

requisitos necessários para a obtenção do 

grau de Mestre em Genética. 

 

Orientadora: Profª Drª Aline Chaves 

Alexandrino, Depto. de Genética, Centro de 

Ciências Biológicas, UFPE. 

 
 
 
 

Recife, 2005 



 

Silva, Leila Regina Martins da 
 Investigação da técnica de PCR (Reação em 

Cadeia da Polimerase) como instrumento para 
diagnóstico de Leishmaniose Tegumentar Americana 
a partir de sangue venoso de pacientes / Leila Regina
Martins da Silva. – Recife : O Autor, 2005.   

 75 folhas : il., fig., tab. 

  Dissertação (mestrado) – Universidade Federal 
de Pernambuco. CCB, Genética, 2005. 

  Inclui bibliografia e anexos. 

 1. Ciências biológicas – Genética. 2. 
Leishmaniose Tegumentar Americana – Sangue 
venoso – Diagnóstico. 3. Reação em Cadeia da 
Polimerase (PCR) – Investigação técnica. 4. 
Leishmania Viannia braziliensis  – DNA do 
cinetoplasto (kDNA). I. Título. 
        

575 CDU (2.ed.) UFPE
576.5 CDD (22.ed.) BC2005-251

 



 

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  FFEEDDEERRAALL  DDEE  PPEERRNNAAMMBBUUCCOO  
PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  PPÓÓSS--GGRRAADDUUAAÇÇÃÃOO  EEMM  GGEENNÉÉTTIICCAA  

 
 
 

PARECER DA COMISSÃO EXAMINADORA DA DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE 
MESTRADO DE   

 
LLEEIILLAA  RREEGGIINNAA  MMAARRTTIINNSS  DDAA  SSIILLVVAA 

 
 

“IINNVVEESSTTIIGGAAÇÇÃÃOO  DDAA  TTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  PPCCRR  ((RREEAAÇÇÃÃOO  EEMM  CCAADDEEIIAA  DDAA  PPOOLLIIMMEERRAASSEE))  

CCOOMMOO  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO  PPAARRAA  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  DDEE  LLEEIISSHHMMAANNIIOOSSEE  TTEEGGUUMMEENNTTAARR  

AAMMEERRIICCAANNAA  AA  PPAARRTTIIRR  DDEE  SSAANNGGUUEE  VVEENNOOSSOO  DDEE  PPAACCIIEENNTTEESS” 
 
 
 

Área de Concentração: GENÉTICA MOLECULAR 
 
 
 

A comissão examinadora, composta pelos professores abaixo, sob a 
presidência do primeiro, considera a candidata 

 
 

LEILA REGINA MARTINS DA SILVA como aprovada. 
 
 

Recife, 10 de março de 2005 

 
 
Titulares: 
 

 
  



 

AAGGRRAADDEECCIIMMEENNTTOOSS  
 

A Deus por existir. 

A meus pais, Socorro e Luís, pelo constante incentivo aos estudos. 

A Minha professora e orientadora, Aline Alexandrino, não apenas 

pelo conhecimento científico, mas também pela amizade durante o tempo 

em que trabalhamos juntas. 

À estagiária Georgia Guimarães pela “grande” ajuda durante o 

desenvolvimento deste trabalho. 

Aos professores, Paulo Andrade e Márcia Melo, pelas viagens 

para coleta em Triunfo. 

Aos amigos do GENTROP (estagiários, técnicos e professores) que 

contribuíram direta ou indiretamente para esta dissertação. 

Ao pessoal das Secretarias de Saúde dos municípios do Cabo de 

Santo Agostinho (Conceição, Zilderleide, Luciete, D. Maria e Júnior) 

e Triunfo (Miriam, Vanuzia e Maria de Lourdes) pelo apoio durante a 

coleta do material. 

Aos pacientes, pois sem eles este trabalho não seria possível. 

A FIOCRUZ-RJ pelas culturas de Leishmania. 

Aos professores do Departamento de Genética pela contribuição 

durante minha formação, especialmente a professora Ana Benko pelo 

assessoramento quando coordenadora do curso, e a professora Neide 

Santos pelo acompanhamento durante o estágio à docência. 

E ao CNPq pela bolsa –auxílio durante o curso. 

 

 

Muito Obrigada!



Martins da Silva, LR (2005)  Investigação da Técnica de PCR para diagnóstico de Leishmaniose Tegumentar... 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A meus pais, Socorro e Luís, por me 

terem dado a vida e educação. 

 Dedico... 



Martins da Silva, LR (2005)  Investigação da Técnica de PCR para diagnóstico de Leishmaniose Tegumentar... 

7

SSUUMMÁÁRRIIOO    
 

 Página 

Lista de Tabelas 9 

Lista de Figuras 10 

Lista de abreviações 12 

Resumo 13 

1. Introdução 14 

2. Objetivos 16 

2.1 Geral 16 

2.2 Específicos 16 

3. Revisão Bibliográfica 17 

3.1. Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) 17 

3.1.1. Sinais e Sintomas 17 

3.1.2. Epidemiologia 18 

3.1.3. Parasitas, Vetores e Hospedeiros 19 

3.1.4. Diagnóstico Laboratorial  Clássico 21 

3.2. Tratamento 22 

     3.2.1 Questões Gerais 22 

     3.2.2 Tratamento vs Cura 25 

3.3. Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) como opção 
para diagnóstico da LTA 

26 

4. Referências Bibliográficas 30 

5. Manuscrito 1 de Artigo Científico 

Padronização da Técnica de PCR (Reação em Cadeia da 
Polimerase) para diagnóstico da Leishmaniose Tegumentar 
Americana (LTA) a partir de sangue venoso. 

39 

  



Martins da Silva, LR (2005)  Investigação da Técnica de PCR para diagnóstico de Leishmaniose Tegumentar... 

8

6. Manuscrito 2 de Artigo Científico 

Evidência de DNA de Leishmania Viannia braziliensis
através da PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) em 
pacientes de Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA). 

50 

7. Abstract 62        

8. Conclusões 63 

9. Anexos 64 

9.1. Instruções para Autores da Revista Genetics and 
Molecular Biology 

65 

9.2. Instruções para Autores da Revista Acta Tropica 68 

9.3. Instruções para Autores da Revista Memórias do 
Instituto Oswaldo Cruz 

72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Martins da Silva, LR (2005)  Investigação da Técnica de PCR para diagnóstico de Leishmaniose Tegumentar... 

9

LLIISSTTAA  DDEE  TTAABBEELLAASS

Tabela Página 

 

Revisão Bibliográfica  

Tabela I. Classificação do Gênero Leishmania. 36 

  

Manuscrito 2  

Tabela I. Número e percentual das amostras do Cabo 
e Triunfo de acordo com o resultado da PCR, 
tratamento e presença ou ausência de lesão. 

60 

Tabela II. Número e percentual das amostras de 
acordo com o resultado da PCR, tratamento e 
presença ou ausência de lesão. 

60 

 

  

  

  

  

  

  

  



Martins da Silva, LR (2005)  Investigação da Técnica de PCR para diagnóstico de Leishmaniose Tegumentar... 

10

LLIISSTTAA  DDEE  FFIIGGUURRAASS  

Figura Página 

Revisão Bibliográfica 
 

 

Figura 1. LTA - Lesão Clássica. 37 

Figura 2. LTA - Lesão Cutânea. 37 

Figura 3. LTA - Lesão Difusa. 37 

Figura 4. LTA - Lesão Mucocutânea. 37 

Figura 5. Residência com plantação anexa de 
bananas, em área endêmica para LTA 
(Triunfo-PE). 

38 

Figura 6. Trabalhadores de Cafezal, em área 
endêmica para LTA (Triunfo-PE). 

38 

  

Manuscrito 1  

Figura 1. Temperaturas (em oC) usadas para testar 
anelamento dos primers em culturas de 
Leishmania Viannia braziliensis. 

48 

Figura 2. Uso dos primers específicos para 
Leishmania Viannia braziliensis, com diversas 
espécies de leishmania.  

48 

Figura 3. Diferentes concentrações de  DNA de 
Leishmania Viannia braziliensis. 

49 

Figura 4. Uso de diferentes diluições do DNA de 
Leishmania Viannia braziliensis  no sangue 
venoso de indivíduos não-infectados.  

49 

 

 

 

 

 

 



Martins da Silva, LR (2005)  Investigação da Técnica de PCR para diagnóstico de Leishmaniose Tegumentar... 

11

 

Manuscrito 2 

Figura 1. Pacientes PCR-positivo e PCR-negativo do 
Cabo. 

61 

Figura 2. Pacientes PCR-positivo e PCR-negativo de 
Triunfo. 

61 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Martins da Silva, LR (2005)  Investigação da Técnica de PCR para diagnóstico de Leishmaniose Tegumentar... 

12

LLIISSTTAA  DDEE  AABBRREEVVIIAATTUURRAASS  

  

ATL American Tegumentary Leishmaniasis 

ATP Adenosina trifosfato 

CCB Centro de Ciências Biológicas 

CCS Centro de Ciências da Saúde 

CEP Comitê de Ética em Pesquisa 

CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico 

DNA Desoxiribonucleic Acid (= Ácido Desoxirribonucléico)

FioCruz Fundação Oswaldo Cruz 

fPPG Proteofosfoglicano 

FUNASA Fundação Nacional de Saúde 

kDNA Kinetoplastic DNA (= DNA do cinetoplasto) 

L. V. braziliensis Leishmania Viannia braziliensis 

LTA Leishmaniose Tegumentar Americana 

MW Molecular Weight (= Peso Molecular) 

OMS Organização Mundial de Saúde 

pb Pares de Bases 

PCR Polymerase Chain Reaction (= Reação em Cadeia da 
Polimerase) 

pmoles Picomoles 

PR-MBCL Paramomicina - Clorido de metilbenzonio 

PR-U Paramomicina – Urea 

TDR Tropical Diseases Research (= Pesquisa em Doenças 
Tropicais) 

UFPE Universidade Federal de Pernambuco 

WHO  
 

World Health Organization  

 



Martins da Silva, LR (2005)  Investigação da Técnica de PCR para diagnóstico de Leishmaniose Tegumentar... 

13

RREESSUUMMOO  

 

A investigação da possibilidade de diagnóstico para a Leishmaniose 

Tegumentar Americana (LTA), a partir de sangue venoso e através da 

Reação em Cadeia da Polimerase (Polymerase Chain Reaction = PCR), foi 

realizada em duas amostras de populações de área endêmica do Estado de 

Pernambuco, Brasil. Foi coletado um total de 119 amostras de sangue 

venoso, sendo 63 do município do Cabo de Santo Agostinho e 56 do 

município de Triunfo. Inicialmente, realizaram-se alguns experimentos 

para padronização da técnica de PCR, e os primers escolhidos amplificaram 

o fragmento de 750 pares de bases pertencente ao minicírculo do DNA do 

cinetoplasto (kDNA) da Leishmania Viannia braziliensis, espécie 

identificada com esta patologia em Pernambuco. Os resultados revelaram 

48,7% de indivíduos positivos para a PCR, dos quais 31% tinham sido 

tratados e considerados clinicamente curados por apresentarem a lesão 

cicatrizada. Esses achados demonstram que: a) o sangue venoso pode ser 

utilizado como ferramenta para diagnóstico; b) a ausência de lesão nem 

sempre corresponde a uma PCR negativa; c) a existência de DNA 

circulante de parasita em indivíduos tratados, chama atenção para a 

possível presença do mesmo e conseqüente risco de recidiva; d) o 

tratamento preconizado não parece ser capaz de eliminar completamente 

os parasitas. 

 

 

PPaallaavvrraass--CChhaavvee:: PCR, Diagnóstico, Sangue Venoso, Leishmaniose 

Tegumentar Americana, Leishmania Viannia braziliensis, kDNA 
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11..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

  

As leishmanioses são doenças infecto-parasitárias que ocorrem nos 

quatro continentes, sendo endêmicas em 88 países (WHO, 2003). As áreas 

endêmicas localizam-se principalmente nos trópicos, subtrópicos e sul da 

Europa, compreendendo ambientes tão diversos quanto as florestas 

chuvosas das Américas e os desertos no oeste da Ásia, além de áreas 

rurais e peri-urbanas (Herwaldt, 1999). Há cinco principais variedades 

clínicas das leishmanioses em seres humanos (Ashford, 2000): visceral, 

cutânea ou tegumentar, mucocutânea, cutânea difusa e dermal pós-

visceral. A LTA resulta da ação de protozoários do gênero Leishmania, 

tendo como vetores os flebótomos do gênero Lutzomyia.  

A LTA totaliza cerca de 1,5 milhão de casos a cada ano (Desjeux, 

2004). No território brasileiro ocorre em todos os Estados e sua 

prevalência tem aumentado durante os últimos 20 anos, com uma 

incidência anual de 20.000 a 25.000 casos desde 1987 (Ribeiro de 

Andrade et al., 2001). A Região Nordeste é responsável por cerca de 39% 

do número total de casos registrados (Furtado & Vieira, 1982) sendo que 

em Pernambuco, ocorreram 10.057 casos de LTA no período de 1980-2001 

(FUNASA, 2003). 

A infecção humana pode apresentar-se subclínica, ou pode evoluir 

através de várias manifestações clínicas que dependem principalmente da 

espécie de Leishmania envolvida, podendo também ser influenciadas pela 

intensidade da resposta imune dos pacientes (Sacks & Kamhawi, 2001). 

O diagnóstico clássico da LTA é realizado por intermédio de biópsias 

do material de raspagem das lesões ulceradas, especialmente nas bordas 

das lesões mais recentes, as quais são ricas em parasitas. Posteriormente, 

é feita uma inoculação em animais susceptíveis, como o hamster. Porém, 

essas técnicas não conseguem distinguir entre infecções recentes ou 

passadas e os testes imunológicos podem apresentar reação cruzada com 

outros parasitas como o Trypanosoma cruzi (Hernandez et al., 1998). 
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Além disso, deve-se esperar pelos resultados da cultura, onde nem sempre 

se obtém sucesso. 

Em função das proporções atingidas pela LTA, em termos de saúde 

pública, faz-se necessária a investigação de instrumentos de diagnóstico 

que sejam rápidos e precisos, a fim de identificar precocemente os 

indivíduos infectados. A PCR é uma técnica que apresenta características 

que a credenciam como capaz de constituir uma ferramenta para um 

diagnóstico eficiente e rápido. Além disso, se realizada a partir de sangue 

venoso, pode também constituir uma forma menos invasiva de coleta de 

material (Alexandrino, 2001). Este trabalho investiga essa possibilidade, 

através da execução do PCR em populações de áreas endêmicas para a 

LTA, no Estado de Pernambuco, Brasil. 
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22..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

 

22..11..  GGeerraall  

 

Contribuir com um método alternativo de diagnóstico para a LTA no 

Brasil. 

 

 

22..22..  EEssppeeccííffiiccooss  

  

� Investigar o uso da PCR, a partir do sangue venoso, como uma 

ferramenta de diagnóstico para a LTA. 

� Comparar o resultado do uso da PCR com o diagnóstico clínico 

e o registro de cura. 
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33..  RREEVVIISSÃÃOO  BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCAA  

 

33..11  LLeeiisshhmmaanniioossee  TTeegguummeennttaarr  AAmmeerriiccaannaa  ((LLTTAA))  

 

33..11..11  SSiinnaaiiss  ee  SSiinnttoommaass  

A LTA, conhecida no Brasil como “úlcera de Bauru” ou “ferida brava”, 

caracteriza-se pelo surgimento de lesões primárias de vários tipos e, 

freqüentemente, por lesões secundárias na região nasal ou bucofaringiana 

(Rey, 1991). Tais lesões são mutilantes e tendem a estigmatizar 

socialmente o indivíduo infectado. A infecção pode permanecer subclínica 

ou tornar-se aparente após um período de incubação variável, de algumas 

semanas em média (Herwaldt, 1999).  

As lesões resultantes da LTA envolvem desde pápulas e nódulos, até 

lesões ulcerativas com uma depressão central e borda endurecida. Alguns 

pacientes têm mais que uma lesão primária, apresentando também lesões 

satélites, linfagite nodular comum, esporotricose1, lesões dolorosas e, 

secundariamente, infecção bacteriana (Herwaldt, 1999). Algumas lesões 

não são ulceradas, mas persistem como nódulos ou placas  e formam-se 

devido à migração de leucócitos, os quais isolam a área infectada 

induzindo a necrose do tecido infectado e a formação de granuloma no 

fundo da lesão (Ashford, 2000). O tamanho da lesão varia de poucos a 

diversos centímetros de diâmetro. Porém, gradualmente as lesões 

crescem, permanecendo avermelhadas. As figuras 1, 2, 3 e 4 

correspondem a lesões dos tipos clássica, cutânea, difusa e mucocutânea, 

respectivamente. 

Há ainda uma forma peculiar e rara da leishmaniose cutânea crônica, 

também conhecida como leishmaniose lupóide ou leishmaniose recidiva, 

associada com Leishmania tropica e Leishmania Viannia braziliensis. Essa 

forma caracteriza-se pelo desenvolvimento de novas lesões dentro da 

                                               
1 Micose Sistêmica    
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cicatriz, na forma de uma lesão aguda cicatrizada, originando o Lupus 

vulgaris2. O mecanismo de recrudescência se dá através da reativação de 

parasitas latentes, num período que varia de 1 a 15 anos (Salman et al., 

1999). 

 

33..11..22  EEppiiddeemmiioollooggiiaa  

Até o início da década de 70, os casos de LTA notificados no Brasil 

eram atribuídos unicamente à presença da L. V. braziliensis (Lainson & 

Shaw, 1998), a espécie mais disseminada na América Latina (Grimaldi et 

al., 1989). Entretanto, as variações das respostas quimioterápicas nos 

pacientes indicavam que a espécie circulante no Brasil nem sempre era a 

mesma (Navin et al., 1992). O conhecimento atual revela que as espécies 

de Leishmania envolvidas na manutenção da LTA no país são: Leishmania 

Viannia braziliensis, Leishmania Viannia guyanensis e Leishmania 

Leishmania amazonensis (Marzochi et al., 1999; Coutinho et al., 2002). A 

L. V. guyanensis está restrita ao Estado do Amazonas e causa numerosas 

ulcerações cutâneas associadas com linfagite; a L. L. amazonensis 

representa não mais que 3% dos casos na região Amazônica e restringe-se 

a pequenas áreas endêmicas; finalmente, a L. V. braziliensis é a espécie 

mais comum, freqüentemente encontrada próxima a regiões 

metropolitanas, onde o ciclo é mantido por reservatórios domésticos e 

insetos vetores antropofílicos (Coutinho et al., 2002). 

No Nordeste Brasileiro a L. V. braziliensis é a espécie predominante 

como agente etiológico da LTA (Oliveira et al., 2004). Estudos prévios 

mostraram que as leishmanias isoladas de pacientes com esta patologia, e  

de roedores de áreas endêmicas de Pernambuco, pertencem a essa 

espécie (Rodrigues et al., 2002). 

A epidemiologia da LTA tem mudado no Nordeste Brasileiro, onde a 

doença vem ocorrendo ultimamente nas áreas rural e periurbana e entre 

pessoas de todas as idades e ambos os sexos. Os homens adultos são os 

                                               
2 Tuberculose Cutânea
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mais atingidos, como conseqüência do trabalho rural (Oliveira et al., 

2004), uma vez que o ciclo de transmissão está originalmente associado à 

áreas florestadas (ver figuras 5 e 6). Devido ao desflorestamento, 

urbanização, e migração de pessoas e animais das áreas florestadas 

endêmicas, a transmissão tem se ampliado tornando o ciclo peridoméstico 

(Reithinger & Davies, 2002). 

Considerada como uma zoonose que inclui animais hospedeiros-

reservatórios no ciclo de transmissão, em alguns lugares como na Índia 

pode também ocorrer transmissão antroponótica, na qual o homem está 

envolvido com a infecção do vetor (Rose et al., 2004). 

 

 

33..11..33  PPaarraassiittaass,,  VVeettoorreess  ee  HHoossppeeddeeiirrooss  

O gênero Leishmania é constituído por espécies que distribuem-se 

pelo Velho e pelo Novo Mundo (Tabela I). As leishmanias são protozoários 

intracelulares obrigatórios que apresentam duas formas de vida: uma 

amastigota, não-flagelada; outra promastigota, flagelada (Herwaldt, 

1999). 

Todas as espécies do gênero Leishmania são transmitidas pela 

picada de fêmeas infectadas de dípteros da subfamília Phlebotominae, 

pertencentes aos gêneros Lutzomyia, no Novo Mundo, e Phlebotomus, no 

Velho Mundo. Nos vetores, as leishmanias vivem no meio extracelular, na 

luz do trato intestinal digestivo, onde as formas amastigotas ingeridas 

durante o repasto sanguíneo se diferenciam em promastigotas (Gontijo & 

Ribeiro de Carvalho, 2003). Essas, replicam-se nos macrófagos de 

mamíferos hospedeiros e se disseminam para outros macrófagos quando a 

célula hospedeira inicial se rompe. O vetor torna-se infectivo dentro de 8 a 

20 dias após a multiplicação dos parasitas em seu intestino (Desjeux, 

2004). Posteriormente, os parasitas são inoculados após picada na pele 

dos mamíferos (Gontijo & Ribeiro de Carvalho, 2003), o que ocorre através 

da regurgitação das formas promastigotas, auxiliada pelo 
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proteofosfoglicano (fPPG). O fPPG é uma glicoproteína componente do gel 

secretor da forma promastigota da Leishmania, a qual bloqueia a parte 

anterior do intestino médio do vetor, propiciando o acúmulo das formas 

promastigotas metacíclicas, contribuindo assim para o processo da 

infecção (Rogers et al., 2004). 

O habitat dos vetores é principalmente o de áreas florestais, porém 

devido ao desflorestamento e outras mudanças ambientais, podem se 

adaptar ao ambiente peridomiciliar (Ximenes et al., 1999). Populações 

residentes em áreas rurais, onde o serviço de saúde nem sempre está 

disponível, são comumente afetadas pela LTA (Romero et al., 2004). 

Também tem sido verificada uma correlação entre áreas de plantações de 

banana e café e a ocorrência das leishmanioses, em função dos insetos 

vetores estarem residindo neste ambiente e adquirindo a infecção com 

mamíferos silvestres que estariam adaptados a este habitat (Alexander et 

al., 1998).  

Os hospedeiros-reservatórios desta patologia são responsáveis pela 

manutenção e disseminação do agente infeccioso e são basicamente 

mamíferos que pertencem a diferentes grupos filogenéticos, tais como 

roedores, primatas e carnívoros. Uma mesma espécie de Leishmania pode 

ser mantida por diversas espécies hospedeiras tais como o homem, o cão 

e roedores (Saliba & Oumeish, 1999). Embora a leishmaniose tenha sido 

descrita como uma zoonose, o reservatório natural na maioria das áreas 

endêmicas é desconhecido, em função da dificuldade no isolamento e 

identificação de parasitas dos animais silvestres.  

As infecções do mesmo hospedeiro-reservatório podem variar de 

uma área para outra e de uma estação do ano para outra, o que faz com 

que o controle do hospedeiro requeira um conhecimento prévio da sua 

ecologia, como dados sobre alimentação, época de reprodução, atividade 

de movimento, migração e longevidade (Saliba & Oumeish, 1999). O risco 

de introdução dessa doença em novas áreas e a distribuição dos parasitas 

depende de uma combinação precisa do vetor com o hospedeiro-
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reservatório, implicando que cada foco de LTA será diferente e irá requerer 

um assessoramento diferencial (Ashford, 1999). 

Num artigo sobre reservatórios na América do Sul comenta-se que 

no Brasil, tanto roedores silvestres como edentados e marsupiais são 

considerados reservatórios naturais da LTA (De Lima et al., 2002). A alta 

prevalência de cães sintomáticos e assintomáticos evidencia seu papel 

como hospedeiro-reservatório peridoméstico. Esses cães são infectados 

após o repasto sanguíneo dos insetos vetores e dessa forma a 

disseminação hematogênica dos parasitas é muito comum entre indivíduos 

residentes em áreas onde a população vetorial está presente (Reithinger & 

Davies, 2002). 

Em Pernambuco, um estudo feito com prováveis hospedeiros de L. V. 

braziliensis numa área endêmica do Estado (município de Amaraji), 

mostrou a predominância de pequenos mamíferos roedores (Nectomys 

squamipes, Bolomys lasiurus, Rattus rattus) como transmissores da 

infecção naquela região (Brandão-Filho et al., 2003). 

 

 

33..11..44  DDiiaaggnnóóssttiiccoo  LLaabboorraattoorriiaall  CClláássssiiccoo    

O diagnóstico laboratorial clássico da LTA inclui microscopia óptica,  

técnica de Imprint (consiste num esfregaço da biópsia da lesão sobre uma 

lâmina com posterior exame histopatológico), teste de reação de 

Montenegro (intradermorreação), sorologia, inoculação em cobaias e 

cultura de parasitas. Todas as técnicas apresentam limitações, uma vez 

que: tanto a microscopia quanto o Imprint são limitadas pela sensibilidade, 

particularmente nas lesões crônicas onde o número de parasitas é 

escasso; o teste de reação de Montenegro que consiste numa inoculação 

subcutânea de parasitas, não distingue entre infecções presentes e 

passadas; a sorologia geralmente utilizada é a Imunofluorescência Indireta 

(IFI) que utiliza vários antígenos  podendo resultar em reação cruzada 

com outros tripanossomatídeos como o Trypanosoma cruzi, assim como 
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baixa sensibilidade própria do título de anticorpos, uma característica da 

LTA; o isolamento em cobaias e a cultura de parasitas, a partir das lesões, 

além da demora, não garante que haverá resultados, como também 

podem levar ao risco de contaminações, ou ao cultivo de cepas de 

infecções cruzadas (Ribeiro de Andrade et al., 2001).  

Além disso, a necessidade de um diagnóstico preciso para a LTA se 

deve à coexistência da mesma com outras doenças tropicais como 

paracoccidiodomicose, esporotricose, cromomicose, neoplasias cutâneas, 

sífilis, tuberculose cutânea e hanseníase virchowiana, que apresentam 

manifestações clínicas similares (Manual da Funasa, 2000). Dessa forma, o 

diagnóstico diferencial é importante para direcionar tanto um tratamento 

mais rápido como um melhor entendimento da situação epidemiológica, a 

fim de implementar medidas de controle (Noris Rodriguez et al., 2002). 

Buscando essa precisão, técnicas mais recentes estão sendo utilizadas tais 

como: anticorpos monoclonais, perfil de eletroforese enzimática, perfil de 

restrição de DNA de cinetoplasto (análise de esquizodemas), sondas 

moleculares específicas para genoma nuclear ou mitocondrial e PCR 

(Ribeiro de Andrade et al., 2001). 

  

 

33..22  TTrraattaammeennttoo    

  

33..22..11..  QQuueessttõõeess  GGeerraaiiss    

O tratamento da LTA é realizado através de fármacos antimoniais 

pentavalentes, onde são utilizados dois compostos: antimoniato de N-metil 

glucamina (Glucantime®) e estibogluconato de sódio (PentostamTM). O 

mecanismo de ação dessas drogas ainda não está completamente 

elucidado (Croft & Coombs, 2003), porém há indicações de que esteja 

envolvido com o bloqueio do metabolismo do parasita, ocorrendo inibição 

da síntese de ATP e da replicação da síntese de DNA, ocasionando a morte 

do parasita (CRMV-MS, 2004).  
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Outras drogas, como a anfotericina B e a pentamidina, são utilizadas 

como segunda opção, no caso da não-resposta aos antimoniais. A 

anfotericina B é muito eficaz, porém apresenta elevada toxicidade. A sua 

forma lipossomal age sobre os macrófagos sendo incorporada ao meio 

intracelular, reduzindo os efeitos colaterais e com maior índice de eficácia. 

Porém, seu uso é limitado devido ao alto custo e administração 

endovenosa. Quanto ao mecanismo de ação da pentamidina, sabe-se que 

interfere no transporte de aminoácidos, compete com poliaminas pelos 

ácidos nucléicos e pode preferencialmente ligar-se ao DNA do cinetoplasto 

(Paula et al., 2003). 

No Brasil, a droga disponível é o Glucantime®, o qual deve ser 

aplicado diariamente por cerca de 20 a 30 dias, sem interrupção, por via 

intramuscular ou endovenosa (Gontijo & Ribeiro de Carvalho, 2003). Após 

a confirmação do diagnóstico, o tratamento deve ser iniciado 

imediatamente e sob acompanhamento médico, devido a seus efeitos 

tóxicos bastante significativos (Armijos et al., 2004). Os efeitos colaterais 

mais freqüentes são artralgia, mialgia, inapetência, cefaléia, febre, 

vômitos, tontura e inchaço doloroso no local da aplicação, no caso da via 

intramuscular (Gontijo & Ribeiro de Carvalho, 2003). As drogas 

antimoniais, apesar de serem utilizadas no tratamento da leishmaniose, 

são contra-indicadas para os indivíduos sensíveis à droga, crianças muito 

jovens e mulheres grávidas, ou que estejam amamentando (Armijos et al., 

2004). 

Em alguns países em desenvolvimento, como o Equador, ocorre 

dificuldade na administração da droga devido ao elevado custo, 

principalmente nas áreas endêmicas rurais. Isso implica que poucos 

indivíduos se submetem ao tratamento e, daqueles que o fazem, a maioria 

não o completa (Armijos et al., 2004). No Brasil, em 2001, o custo total 

para a medicação de um paciente com LTA, administrando 3 doses de 

20mg/SbV/Kg/dia, por 20 dias, é de R$ 154,80. Porém, considerando que 

o paciente precisa de acompanhamento médico e que o dia de internação 
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de um paciente com LTA custa ao Estado R$ 69,67, o tratamento completo 

(20 dias), terá um custo total de R$ 1.393,40 (Paula et al., 2003). 

Devido à resistência das linhagens aos antimoniais, o programa de 

pesquisas em doenças tropicais (TDR) da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) tem recomendado o desenvolvimento de tratamentos alternativos 

(Armijos et al., 2004).  

Numa pesquisa (Leibovici & Aram, 1986), alguns pacientes com LTA 

aguda foram tratados com crioterapia sendo considerados curados 

parasitológica e clinicamente dentro de 3 a 8 semanas, sem  notificação de 

cicatriz. O tratamento consiste na aplicação de nitrogênio líquido, com 

cotonete, por 10-25 segundos até a lesão apresentar-se congelada A 

erradicação dos parasitas mostrou que, o mecanismo pelo qual a 

crioterapia destrói as células é complexo, e que os múltiplos ciclos de 

congelamento-descongelamento produzem necrose isquêmica na úlcera.  

Também foi testado o uso da crioterapia combinada ao Glucantime® 

administrado intralesionalmente. Os resultados revelaram eficácia  de 

90.9% de cura quando comparados com o uso da crioterapia (57.15%), ou 

do Glucantime® intralesional (55.63%), administrados isoladamente 

(Asilian et al., 2004).  

Uma outra pesquisa (el Darouti & al Rubaie, 1990) realizou a 

combinação da crioterapia com o PentostamTM  e verificou-se 100% de 

cura. Outro estudo (Gurei et al., 2000) comparou a eficácia isolada do 

PentostamTM, administrado intralesionalmente, e da crioterapia obtendo 

resultados de 92% e 78% de cura clínica, respectivamente, num período 

de 3 meses.  

Um tratamento alternativo, de uso tópico, preparado com  15% de 

paramomicina mais 12% de clorido de metilbenzonio (PR-MBCL), ou 15% 

de paramomicina mais 10% de urea (PR-U), foi testado em pacientes com 

LTA mostrando ser uma alternativa viável quanto ao tratamento das 

populações sem acesso ao antimonial, ou para indivíduos em quem o 

antimonial é contra-indicado (Armijos et al., 2004). 
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Por fim, a miltefosina, um agente oral que inibe a biossíntese de 

fosfolipídeo e esterol de tripanossomatídeos, tem sido testada como 

leishmanicida em pacientes com LTA. Um estudo (Soto et al., 2004) 

demonstrou que o padrão de cura, utilizando a miltefosina numa dosagem 

de 2,5 mg/Kg/dia, durante 3 a 4 semanas, foi de 91% na Colômbia e 53% 

na Guatemala. Essa variação no percentual de cura deveu-se às diferentes 

espécies envolvidas, uma vez que na Colômbia o agente infeccioso é a  L. 

V. panamensis enquanto que na Guatemala é a L. V. braziliensis. De forma 

geral, a miltefosina nesse trabalho apresentou tolerância aceitável, tendo 

como efeitos adversos o vômito e a elevação transitória dos níveis de 

transaminase no fígado. Porém, como constatado no estudo, a utilização 

da miltefosina depende do agente infeccioso de cada região. 

 

 

33..22..22    TTrraattaammeennttoo  vvss  CCuurraa  

O critério de cura  para a LTA é o aspecto clínico das lesões, uma vez 

que ocorre a reepitelização das lesões ulceradas após a conclusão do 

tratamento (Gontijo & Ribeiro de Carvalho, 2003). Porém, em 

experimentos com camundongos muitos parasitas vivos são verificados 

após a cura clínica pela terapia (Mendonça et al., 2004). A evidência dos 

parasitas persistentes também foi demonstrada em indivíduos curados, 

muito tempo depois que migraram para áreas onde a LTA não estava 

presente (Schubach et al., 1998a). Dessa forma, o aparecimento das 

novas lesões, devido à reativação ou reinfecção com a forma mucosa, é 

próprio da disseminação hematogênica dos parasitas dentro das lesões 

tratadas, ou cicatrizadas espontaneamente (Schubah et al., 1998b). Além 

da reativação espontânea na forma mucosa, ocorre também a  reativação 

em pacientes imunodeprimidos após a cura (Mendonça et al., 2004). Uma 

confirmação para a disseminação hematogênica da L. V. braziliensis foi 

observada pela detecção dessa espécie na mucosa de pacientes sem lesão 

(Silveira et al., 2004). 
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A persistência dos parasitas, pós-tratamento, demonstra que as 

drogas não os elimina totalmente, mesmo quando a lesão está cicatrizada. 

Mendonça et al. (2004) isolaram L. V. braziliensis através de cultura de 3 

pacientes clinicamente curados há 6 anos. Posteriormente os parasitas 

foram inoculados em hamsters, resultando em manifestações de LTA, 

comprovando assim a persistência, viabilidade e infectividade do parasita. 

Todo esse quadro torna ainda mais urgente a importância de um 

diagnóstico precoce e preciso, do tratamento e do acompanhamento até 1 

ano após o tratamento (período em que ocorre a maioria dos casos 

recidivos) como indicado pela OMS (Passos et al., 2000), em áreas onde a 

doença ocorre. 

 

 

 

33..33..  RReeaaççããoo  eemm  CCaaddeeiiaa  ddaa  PPoolliimmeerraassee  ccoommoo  ooppççããoo  ppaarraa    

              oo  DDiiaaggnnóóssttiiccoo  ddaa  LLTTAA  

A técnica de PCR, ou reação em cadeia da polimerase, é um método 

in vitro rápido e versátil para amplificação de seqüências-alvo de DNA 

definidas. Para permitir esta amplificação seletiva, seja a partir de DNA 

genômico ou de uma população complexa de cDNA, é necessário dois 

oligonucleotídeos iniciadores (primers), os quais são específicos para a 

seqüência-alvo. Utiliza a enzima DNA polimerase para síntese de novas 

fitas de DNA e estas serão usadas como molde para mais uma síntese nos 

ciclos subseqüentes (Strachan & Read, 2002). 

 No caso da Leishmania, estudos recentes têm mostrado a 

importância do minicírculo do cinetoplasto, existente na mitocôndria do 

parasita, como DNA alvo para classificação e identificação do gênero. 

Minicírculos são pequenas moléculas de DNA com cerca de 750 pares de 

bases (pb), apresentando um número de cópias de 10.000 a 50.000 

moléculas por célula (Brenière et al., 1999). As seqüências são muito 

conservadas nas diversas espécies de Leishmania e, apesar da semelhança 
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global, o DNA dos minicírculos apresenta divergências que servem para 

distinguir espécies e sub-espécies (Reale et al., 1999). Ferramentas 

moleculares, tais como a amplificação da região conservada do minicírculo 

do DNA de cinetoplasto (kDNA) usando PCR, tem mostrado resultados 

promissores, do ponto de vista de um diagnóstico altamente sensível, em 

pacientes infectados por L. V. braziliensis (Pirmez et al., 1999).  

Pirmez et al. (1999) compara a PCR, a partir de biópsias, com outras 

técnicas convencionais, obtendo resultados positivos em 94% dos 

pacientes com LTA. Estes indivíduos apresentavam tanto lesões cutâneas 

local quanto lesões na mucosa. O resultado da PCR foi bastante 

significativo, principalmente nos indivíduos que apresentavam lesão 

mucosa, onde o percentual foi de 71%. 

Diversos grupos de pesquisa têm utilizado o PCR como uma 

ferramenta para diagnóstico em áreas onde a LTA é endêmica (Rodrigues 

et al., 2002; De Oliveira et al., 2003; Mendonça et al., 2004). Os testes 

feitos através de PCR para o diagnóstico da leishmaniose têm mostrado 

grande sensibilidade e especificidade, devido à possibilidade de detecção 

de uma única cópia de uma seqüência de DNA numa amostra (Alberts et 

al., 1998), o que é muito útil uma vez que o número de parasitas nas 

amostras clínicas é escasso.  

Num estudo feito para verificar a sensibilidade do PCR como 

diagnóstico para LTA, a partir de biópsias, verificou-se que ocorreu 100% 

de amplificação das amostras, sendo inclusive sugerida como método 

alternativo no caso de úlceras suspeitas de LTA, mas com resultados 

negativos na técnica de imprint realizada em biópsias (Romero et al., 

2001). Também foi detectado, através do PCR, DNA de L. V. braziliensis 

em 30 das 32 biópsias de pacientes de LTA clinicamente curados e os 

parasitas não foram visualizados quando essas amostras foram analisadas 

por exames histopatológicos (Mendonça et al., 2004). Brandão-Filho et al. 

(2003) consideram que a detecção do DNA dos parasitas pelo PCR significa 

que os mesmos estão vivos, podendo resultar numa recidiva  da LTA. 
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Entretanto, a maioria dos estudos realizados utilizando PCR para 

diagnóstico de LTA, tem sido feita com material de biópsia ou tecidual. 

Algumas pesquisas tem sido realizadas utilizando o sangue como material 

para a PCR, nas leishmanioses (Guevara et al., 1994; Reithinger et al., 

2000; Coutinho et al., 2002; Reithinger & Davies, 2002).  

Uma delas, realizada a partir de sangue periférico e utilizando o PCR, com 

a amplificação feita a partir da região conservada do minicírculo, 

demonstrou a presença de DNA de L. V. braziliensis em um quarto dos 

pacientes com a doença ativa, como também naqueles que haviam se 

submetido ao tratamento (Coutinho et al., 2002).  

Um estudo sobre o diagnóstico de leishmaniose visceral, realizado 

em pacientes e cães infectados, através de PCR e utilizando DNA de 

sangue venoso, apresentou algumas vantagens como, por exemplo, baixa 

invasividade quanto à coleta do material, necessidade de quantidades 

mínimas de DNA para a realização dos testes, e rapidez de resultados em 

função de não se necessitar da etapa de cultura dos parasitas. Portanto, 

pode-se inferir que a utilização do sangue venoso como material a ser 

analisado, para diagnóstico de LTA por PCR, apresentará a vantagem de 

uma coleta rápida, fácil e pouco invasiva, quando comparada com aquela 

realizada a partir de biópsias. O fato de eliminar a etapa de inoculação e 

cultura dos parasitas em hamsters também agiliza o processo do 

diagnóstico. Além disso, ao aliar a um material adequado uma técnica que 

apresenta alto grau de sensibilidade e especificidade, a relação custo-

benefício do teste pode apresentar um lucro considerável, quer do ponto 

de vista clínico, uma vez que poderá ser usada em indivíduos sintomáticos, 

assintomáticos e pós-tratados, quer do ponto de vista financeiro, uma vez 

que possibilita uma análise do tipo “screening” (Alexandrino, 2001).  

O uso da PCR poderá ter uma importante aplicação epidemiológica 

nos estudos para monitorar a clínica dos pacientes com LTA. Uma pesquisa 

revelou que essa técnica pode indicar se eles estão em risco de 

desenvolver lesões mucocutâneas, nas quais o tratamento é mais 
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complexo do que numa lesão cutânea característica. Os autores também 

consideram que o PCR combinado com sondas de DNA específicas e 

seqüenciamento podem ajudar a identificar e caracterizar aquelas espécies 

de Leishmania e/ou cepas que são resistentes a drogas e que causam 

diferentes patologias associadas com a LTA (Reithinger et al., 2000). 
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Tabela I.  Classificação do gênero Leishmania, adaptado de Shaw, 1994. 
(* = infectam o homem) 

REINO Protista 

SUB-REINO Protozoa 

FILO Sarcomastigophora 

SUB-FILO Mastigophora 

CLASSE Zoomastigophorea 

ORDEM Kinetoplastida 

FAMÍLIA Trypanossomatidae 

GÊNERO Leishmania 

  ESPÉCIES 

  Velho Mundo Novo Mundo 

  donovani* chagasi* 

  tropica* enrietti 

  infantum* mexicana* 

  major* pifanoi* 

  archibaldi* hertigi 

 Leishmania gerbilli amazonensis* 

  aethiopica* deanei 

  killicki* garnahmi* 

  arabica venezuelensis* 

SUBGÊNERO  turanica aristedesi 

   forattinii 

  braziliensis* 

  peruviana* 

  guyanensis* 

  panamensis* 

 Viannia lainsoni* 

  naiffi* 

  shawi* 

  colombiensis* 

  

 

equatoriensis 



Martins da Silva, LR (2005)  Investigação da Técnica de PCR para diagnóstico de Leishmaniose Tegumentar... 

37

                                 
Fonte: OMS                                                                     Fonte: OMS 
Figura 1: Lesão Clássica                                  Figura 2: Lesão Cutânea 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
Fonte: OMS                                                                  Fonte: OMS 
Figura 3: Lesão Difusa                                  Figura 4: Lesão Mucocutânea 
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Figura 5: Residência com plantação anexa de bananas, em área endêmica 
para LTA (Triunfo-PE) 

 

     Figura 6: Trabalhadores de Cafezal, em área endêmica para LTA (Triunfo-PE) 
 



Martins da Silva, LR (2005)  Investigação da Técnica de PCR para diagnóstico de Leishmaniose Tegumentar... 

39

55..  MMAANNUUSSCCRRIITTOO  11  DDEE  AARRTTIIGGOO  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO  
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PPaaddrroonniizzaaççããoo  ddaa  TTééccnniiccaa  ddee  PPCCRR  ((RReeaaççããoo  eemm  CCaaddeeiiaa  ddaa  

PPoolliimmeerraassee))  ppaarraa  oo  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  ddaa  LLeeiisshhmmaanniioossee  TTeegguummeennttaarr  

AAmmeerriiccaannaa  ((LLTTAA))  aa  ppaarrttiirr  ddee  ssaanngguuee  vveennoossoo  

  

Leila Regina Martins da Silva, Georgia de Freitas Guimarães, Aline Chaves 

Alexandrino 

 

Laboratório de Genética Molecular, Departamento de Genética, Universidade 

Federal de Pernambuco, PE  

Av. Prof. Moraes Rego S/N CEP:50732-970 Recife-PE, Brasil 

 
RREESSUUMMOO  

A pesquisa para um diagnóstico de LTA, a partir de sangue venoso, 

através da PCR foi realizada com o objetivo de oferecer uma alternativa ao 

material usualmente utilizado, isto é, biópsias da lesão que caracteriza a 

patologia. A seqüência-alvo escolhida foi um fragmento de 750 pares de 

bases, do minicírculo do DNA do cinetoplasto (kDNA) da Leishmania 

Viannia braziliensis, espécie identificada com a LTA em Pernambuco, 

Brasil. O experimento foi realizado a partir de 4 testes que verificaram: a) 

a melhor temperatura de anelamento dos primers utilizados; b) a 

especificidade dos primers; c) a diluição mínima detectável de DNA da 

leishmania; d) a detecção do DNA da leishmania em sangue de indivíduos 

não-infectados. Os resultados mostraram que o sangue venoso pode ser 

usado no diagnóstico da LTA, via PCR, uma vez que os primers 

mostraram-se específicos e amplificaram o DNA-alvo escolhido constatado 

na presença da banda-diagnóstico, em todos os testes realizados. 

 

PPaallaavvrraass--CChhaavvee:: PCR, diagnóstico, sangue venoso, Leishmaniose 

Tegumentar Americana, Leishmania Viannia braziliensis, kDNA 
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11..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 As leishmanioses são doenças infecto-parasitárias que são 

endêmicas em 88 países (WHO, 2003). A LTA é um dos tipos clínicos 

encontrados em seres humanos e caracteriza-se por lesões ulcerosas na 

pele. No Brasil, é encontrada em todo o país e sua prevalência tem 

aumentado em todos os Estados nos últimos 20 anos, com uma incidência 

anual de 20.000 a 25.000 casos registrados desde 1987 (Ribeiro de 

Andrade et al., 2001). A região Nordeste contribui com 39% dos casos 

registrados no país (Furtado e Vieira, 1982) e em Pernambuco foram 

registrados 10.057 casos de 1980 a 2001 (FUNASA, 2003). 

 O diagnóstico laboratorial clássico para LTA inclui, entre outras 

técnicas, a microscopia óptica, a intradermorreação de Montenegro, 

sorologia e cultura de parasitas e todas apresentam limitações. A 

microscopia é limitada pela sensibilidade, particularmente nas lesões 

crônicas onde o número de parasitas é escasso. O teste de reação de 

Montenegro que consiste numa inoculação subcutânea de parasitas, não 

distingue entre infecções presentes e passadas. A sorologia geralmente 

aplicada é a Imunofluorescência Indireta (IFI) que utiliza vários antígenos,  

podendo resultar em reação cruzada com outros tripanossomatídeos como 

o Trypanosoma cruzi, assim como baixa sensibilidade própria do título de 

anticorpos, uma característica da LTA. O isolamento em cobaias e a cultura 

de parasitas, a partir do material das lesões, podem levar tanto à demora 

na entrega do resultado, quanto ao risco de contaminações, ou ao cultivo 

de cepas de infecções cruzadas (Ribeiro de Andrade et al., 2001).  

Testes realizados através da PCR para diagnosticar leishmanioses 

mostraram ter alta sensibilidade e especificidade, provavelmente devido à 

possibilidade de detectar até uma única cópia e uma seqüência de DNA 

presente numa amostra (Alexandrino, 2001). A maioria das pesquisas 

feitas com PCR, para diagnosticar LTA, tem usado tecido de biópsias da 

lesão (Pirmez et al., 1999; Rodrigues et al., 2002; De Oliveira et al., 2003, 
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Mendonça et al., 2004). Como há poucos parasitas nesse tipo de material, 

um teste sensível e específico como a PCR pode ser muito útil.  

Este trabalho investiga a possibilidade de diagnosticar LTA, via PCR, 

a partir de sangue venoso, como uma alternativa de coleta menos invasiva 

e mais confortável, para o paciente. 

 

 

22..  MMAATTEERRIIAALL  EE  MMÉÉTTOODDOOSS  

22..11  MMAATTEERRIIAALL  

22..11..11  CCuullttuurraa  ddee  LLeeiisshhmmaanniiaa  

 As culturas de Leishmania foram cedidas pela Fundação Oswaldo 

Cruz (FioCruz-RJ). O DNA de L.V.braziliensis (MHOM/BR/1975/M2903) foi 

usado como controle positivo. O DNA de outras espécies como L. 

amazonensis (IFLA/BR/1967/PH8), L. chagasi (MHOM/BR1974/ PP75), L. 

major (MHOM/SU/1973/5-ASKH), L. mexicana (MHOM/BZ/1982/BEL21), L. 

colombiensis (IGOM/PA/1985/ES8234) e outro tripanossomatídeo 

(Trypanosoma cruzi) foi usado para verificar a sensibilidade dos primers. 

 

22..11..22  SSaanngguuee  VVeennoossoo  ddee  iinnddiivvíídduuooss  nnããoo--iinnffeeccttaaddooss  

Foram utilizados 500 µl de sangue venoso de indivíduo não-

infectado, os quais foram adicionados a 2 µl da cultura de L.V.braziliensis.  

 

22..11..33  PPrriimmeerrss  BB11  ee  BB22  ((DDee  BBrruuiijjnn  &&  BBaarrkkeerr,,  11999922))  

 Foram escolhidos os primers B1 e B2, os quais amplificam uma 

seqüência de 750 pares de bases do minicírculo do DNA do cinetoplasto da 

L.V. braziliensis. A seqüência é a seguinte:  

B1: 5’- GGG GTT GGT GTA ATA TAG TGG – 3’ 

B2: 5’- CTA ATT GTG CAC GGG GAG G – 3’ 
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22..22  MMÉÉTTOODDOOSS  

22..22..11  EExxttrraaççããoo  ddee  DDNNAA  

 O DNA foi extraído com o kit DNAzol BD Reagent, cuja utilização 

fornece 20-40 µg de DNA por ml de sangue total. Após a extração o DNA 

obtido foi estocado em freezer a -20ºC. 

 

22..22..22  PPCCRR  

22..22..22..11  AAmmpplliiffiiccaaççããoo  ddaass  AAmmoossttrraass  

 As reações foram preparadas usando o kit Ready-to-go PCR Beads 

(Amersham Biosystems) onde todos os reagentes estão sob forma 

liofilizada. A cada reação foram acrescentados 1 µl de cada primer (20 

pmoles),1 µl do DNA da leishmania e 22 µl de água, perfazendo um 

volume total de 25 µl. Para cada grupo de reações haviam controles 

positivo (L.V.braziliensis) e negativo (DNA de indivíduo não-infectado; sem 

DNA). As amplificações foram feitas num termociclador e obedeceram o 

seguinte protocolo: 1ª. Etapa: 96ºC por 6 min; 2ª. Etapa: 93ºC por 30 

seg; 3ª. Etapa: 60.8ºC por 1 min; 4ª. Etapa: 72ºC por 1 min; 5ª. Etapa: 

volta para etapa 2, 39 X; 6ª. Etapa: 72ºC por 10 min; 7ª. Etapa: 4ºC por 

∞. 

Os produtos das amplificações foram analisados em gel de agarose a 

1,5%, corados com brometo de etídio e visualizados num transiluminador 

UV. Os géis foram fotografados por um capturador de imagens e as fotos 

arquivadas num programa de computador (Microsoft Photo Editor).  

 

22..22..22..22  PPaaddrroonniizzaaççããoo  ddaa  TTééccnniiccaa  

Foram realizados quatro testes. O primeiro buscava verificar qual a 

melhor temperatura de anelamento dos primers. A variação usada foi de 

57 a 69ºC. Em seguida, investigou-se se a amplificação da banda-

diagnóstico ocorreria apenas no material de L.V.braziliensis e para isto 

foram usadas as cepas das outras espécies de leishmania, além do T. 

cruzi. O terceiro teste visava descobrir qual a concentração mínima de 
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DNA de L.V. braziliensis que podia ser amplificada. Foram testadas 

concentrações de 10 ng a 0,1 fg. Finalmente, o quarto teste verificou se o 

DNA de L. V. braziliensis era detectável em sangue venoso. Para isto  

adicionou-se ao sangue não infectado, o material de cultura de leishmania 

e, em seguida foi feita a extração de DNA dessa amostra com uma 

posterior diluição seriada iniciando de 1:10 até 1:10.000.  

 

33..  RREESSUULLTTAADDOOSS  

Em relação à temperatura de anelamento, (Figura 1) observou-se 

amplificação de 57 a 60.8ºC. Em função desse resultado, nos 

experimentos seguintes foi escolhida a temperatura de 60.8ºC, por ser a 

que mais se aproximava do artigo-referência (De Bruijn & Barker, 1992). 

A banda-diagnóstico foi amplificada apenas onde havia material de 

L.V.braziliensis (Figura 2). Isso asseverava a especificidade dos primers 

uma vez que foram utilizadas amostras de seis espécies de Leishmania, e 

uma de Tripanossoma cruzi. 

Os testes mostraram que a concentração mínima de DNA de 

L.V.braziliensis detectável foi de até 10 fg (Figura 3), apesar de que a 

visualização nesta concentração não era tão satisfatória. 

A detecção de DNA de L.V.braziliensis em sangue venoso foi 

verificada em diluições que foram de 1:10 (a partir do obtido na extração 

de DNA = 20-40 µg de DNA por ml de sangue total) até 1:1.000 (Figura 

4).  

 

44..  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO    

A técnica de PCR tem sido usada por pesquisadores (Rodrigues et 

al., 2002; De Oliveira et al., 2003; Mendonça et al., 2004) na tentativa de 

obter um diagnóstico rápido e preciso para a LTA. Entretanto, os estudos 

têm utilizado o material de biópsias da raspagem da lesão, o que torna a 

coleta desagradável e desconfortável para o paciente. Como alguns 

autores relataram a disseminação hematogênica da leishmania (Schubach 
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et al., 1998), sua detecção em sangue periférico (Silveira et al., 2004), e 

como uma outra pesquisa teve sucesso em efetuar PCR a partir de sangue 

venoso de pacientes com leishmaniose visceral (Alexandrino, 2001), este 

trabalho investigou a possibilidade do uso desse sangue como material 

para diagnóstico de LTA. Os resultados dos experimentos mostraram que é 

possível detectar o DNA da L.V.braziliensis em sangue venoso, uma vez 

que em todos os testes foram provadas a sensibilidade e especificidade 

dos primers utilizados. 

A intenção dessa pesquisa também era a de obter um teste cuja 

coleta fosse menos invasiva uma vez que pode ser feita por ocasião de um 

hemograma, e a partir de quantidades mínimas de sangue venoso, como 

por exemplo, 0,5 a 1 ml. Como o material utilizado foi o minicírculo do 

kDNA da leishmania, o qual apresenta 10.000 a 50.000 moléculas por 

célula (Brenière et al., 1999), as chances de encontrar o DNA do parasita 

no sangue de um indivíduo que tenha tido contato com o mesmo são altas. 

Uma outra vantagem reside na rapidez do diagnóstico, uma vez que 

não depende da inoculação em cobaias, ou da cultura de parasitas, 

técnicas que além de exigirem tempo para que o resultado seja obtido, 

não fornecem garantia de que haverá resultados, ou de que não ocorrerá 

contaminação, respectivamente. Um teste de PCR pode ser realizado em 

poucas horas, mesmo com um  número considerável de amostras. 

Finalmente, estudos realizados em biópsias demonstraram que a 

PCR foi capaz de detectar DNA de leishmania em amostras onde os 

resultados de técnicas como imprint e histopatológico haviam sido 

negativos (Romero et al., 2001; Mendonça et al., 2004). Também foi 

observada via PCR de biópsias, a presença de DNA de L.V.braziliensis em 

indivíduos considerados clinicamente curados há mais de 10 anos 

(Coutinho et al., 2002). Tudo isso aponta na direção do uso da PCR como 

uma ferramenta que poderia verificar e analisar a presença de material do 

parasita, pré e pós-tratamento em todos os residentes de uma área 

endêmica para a LTA, caso fosse adotada como uma técnica de rotina. 
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Figura 1. Temperaturas  (em oC) usadas para testar anelamento dos primers em culturas 

de Leishmania Viannia braziliensis. PM= peso molecular 100 pb. 
 
 
 
 
 
 
                                         

                                
 
Figura 2. Uso dos primers específicos para Leishmania Viannia braziliensis, com diversas 

espécies de leishmania. PM= peso molecular 100 pb; poço 1= L. V. 
braziliensis; poço 2= L. amazonensis; poço 3= L. chagasi; poço 4= L. major; 
poço 5= L. mexicana; poço 6= L. colombiensis; poço 7= T. cruzi; poço 8= 
Control (no DNA). 

 
 
 
 

  PM        1      2      3      4      5    6       7      8      

  750 pb

    PM        57º       58.1º    59.4º    60.8º    62.3º      63.7º  65.1º    66.6º       67.9º     68.7º    69º 

750 pb
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Figura 3. Diferentes concentrações de DNA de Leishmania Viannia braziliensis. PM= peso 

molecular 100 pb; Neg= sem DNA; poços 1 a 9= diferentes concentrações. 
 

                                 
     
Figura 4. Uso de diferentes diluições do DNA de Leishmania Viannia braziliensis no 

sangue venoso de indivíduos não-infectado. PM= peso molecular 100 pb; 
poço 1= L. V. braziliensis; poço 2= 1:10; poço 3= 1:100; poço 4= 1:1.000; 
poço 5= 1:10.000. 

 

                                        

                                      

PM       NEG      10 ng   1ng     0,1ng    10 pg    1 pg    0,1 pg   10 fg    1fg      0,1 fg

750 pb 

      PM             1                 2                3                 4               5  

     750 pb
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66..  MMAANNUUSSCCRRIITTOO  22  DDEE  AARRTTIIGGOO  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO  
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RREESSUUMMOO  

Um total de 119 amostras de sangue venoso, de pacientes de LTA que 

residem em dois municípios endêmicos do Estado de Pernambuco - Brasil, 

foram submetidos à técnica da PCR. A seqüência-alvo escolhida foi um 

fragmento de 750 pares de bases, do minicírculo do DNA do cinetoplasto 

(kDNA) da Leishmania Viannia braziliensis. Foram consideradas como 

variáveis a situação dos pacientes quanto ao critério de cura (=sem lesão) 

e o resultado da PCR. Como a cura na LTA depende, com raras exceções, 

da submissão ao tratamento, esta variável também foi considerada. No 

total 58 indivíduos apresentaram PCR positiva enquanto que 61 

apresentaram PCR negativa. Das amostras positivas para a PCR, 37 

(39,8%) foram de indivíduos tratados e sem lesão. Estes resultados 

indicam que apesar do tratamento e da cura aparente, ainda havia 

material genético do parasita no indivíduo, o que pode resultar em casos 

de recidiva, e chamam atenção para a eficácia do tratamento utilizado. 

 

PPaallaavvrraass--CChhaavvee:: PCR, diagnóstico, sangue venoso, Leishmaniose 

Tegumentar Americana, Leishmania Viannia braziliensis, tratamento 

 

 



Martins da Silva, LR (2005)  Investigação da Técnica de PCR para diagnóstico de Leishmaniose Tegumentar... 

52

IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

A LTA é uma zooantroponose endêmica em 88 países (WHO 2003) 

que caracteriza-se pela presença de lesões ulcerosas na derme. No Brasil, 

pode ser encontrada em todas as regiões, com uma alta incidência anual 

(Ribeiro de Andrade et al. 2001). Na região Nordeste o número de casos 

registrados é significativo, constituindo cerca de 39% dos casos do país 

(Furtado & Vieira 1982), tendo o Estado de Pernambuco apresentado uma 

média de 47 casos/ano no período de 1980-2001 (FUNASA 2003). 

O critério de cura para a LTA é a reepitelização da lesão após o 

tratamento. Este é feito por um dos dois fármacos antimoniais 

pentavalentes: o antimoniato de N-metil glucamine (Glucantime®) e o 

estibogluconato de sódio (PentostamTM). O mecanismo de ação dessas 

drogas ainda não está totalmente esclarecido (Croft & Coombs 2003), mas 

as pesquisas indicam que elas bloqueiam o metabolismo do parasita, 

inibindo a síntese de ATP e a replicação do DNA, resultando num efeito 

leishmanicida (CRMV-MS 2004). 

No Brasil, a droga disponível é o Glucantime®, que deve ser 

administrado de forma endovenosa ou intramuscular, sem interrupção, por 

20-30 dias. O tratamento deve iniciar-se logo após o diagnóstico clínico e 

laboratorial, e  deve ser feito sob supervisão médica, devido aos diversos 

efeitos colaterais (Armijos et al. 2004), que podem incluir sinais e 

sintomas como dores musculares e articulares, cefaléia, febre, vômito, 

tontura, edema e inapetência (Gontijo & Ribeiro de Carvalho 2003). 

Apesar de ser a droga de escolha para a LTA, não é indicado para 

pacientes com sensibilidade à droga, crianças muito pequenas e mulheres 

grávidas ou que estejam amamentando (Armijos et al. 2004). Tem sido 

relatado o aparecimento de novas lesões em indivíduos considerados 

curados (Schubach et al. 1998). Por outro lado, também tem sido 

observada a reepitelização espontânea em alguns casos (Costa et al. 

1990). 
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Como a LTA é um problema endêmico de saúde na região Nordeste 

do Brasil, e o custo-benefício social e financeiro é muito alto, há a 

necessidade de um diagnóstico rápido e preciso que identifique não apenas 

os indivíduos infectados, como também se existe material do parasita em 

indivíduos considerados curados, a fim de prevenir recidivas e a 

conseqüente manutenção, e eventual expansão da endemia. 

Este trabalho submeteu à técnica da PCR amostras de indivíduos 

infectados não-tratados, em tratamento, tratados, e considerados curados 

a fim de comparar o resultado da técnica com o critério de  cura. 

 

MMAATTEERRIIAALL  EE  MMÉÉTTOODDOOSS  

  

MMAATTEERRIIAALL  

Foram escolhidos dois municípios endêmicos do Estado de 

Pernambuco: o Cabo de Santo Agostinho, que por ocasião da coleta 

(2004) estava passando  por um surto de LTA; e o município de Triunfo, 

que passou por um surto de LTA há aproximadamente 3 anos. Foram 

coletados 63 amostras de sangue venoso de  indivíduos do Cabo e 56 de 

Triunfo. 

O sangue venoso foi escolhido devido à possibilidade de 

disseminação hematogênica (Coutinho et al. 2002) e por constituir uma 

coleta menos dolorosa e invasiva para o paciente (Alexandrino 2001). 

Todos os pacientes foram diagnosticados por um médico e variavam 

quanto ao tratamento: Cabo: 8 pacientes não tinham sido tratados, 14 

estavam em tratamento no momento da coleta, 41 tinham sido tratados e 

destes 40 eram considerados clinicamente curados. Triunfo: 54 tinham 

completado o tratamento há pelo menos 2 anos antes da coleta, 1 tinha 

interrompido o tratamento e 1 havia abandonado o tratamento tendo 

apresentado cura espontânea.  

No total, 95 pacientes apresentavam reepitelização da lesão. 
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MMÉÉTTOODDOO  

EExxttrraaççããoo  ddoo  DDNNAA  

O DNA foi extraído com o kit DNAzol BD Reagent (Life Technologies), 

que é específico para material sanguíneo, de acordo com o protocolo do 

fabricante. Ao final da extração obteve-se de 20-40 µg de DNA por ml de 

sangue total. O material foi estocado em freezer a -20ºC. 

 

PPCCRR  

As reações foram preparadas a partir do kit Ready-to-go PCR Beads 

(Amersham Biosciences) cujos componentes são liofilizados. Acrescentou-

se ao kit 7 µl do DNA, 16 µl de água e 1 µl de cada primer (20pmoles), 

resultando num volume final de 25 µl. Os primers utilizados foram B1 e B2 

(De Bruijn & Barker 1992) que amplificam uma seqüência de 750 pares de 

bases do kDNA da leishmania. Para cada grupo de reações haviam 

controles positivo (L.V.braziliensis) e negativo (DNA indivíduo não-

infectado; sem DNA). As sequências dos primers são: 

B1: 5’- GGG GTT GGT GTA ATA TAG TGG – 3’ 

B2: 5’- CTA ATT GTG CAC GGG GAG G – 3’ 

As amplificações foram corridas num termociclador (Biometra®) cujo 

programa foi o seguinte (De Bruijn & Barker 1992): 

1ª. Etapa: 96ºC por 6 min; 2ª. Etapa: 93ºC por 30 seg; 3ª. Etapa: 

60.8ºC por 1 min; 4ª. Etapa: 72ºC por 1 min; 5ª. Etapa: volta para etapa 

2, 39 X; 6ª. Etapa: 72ºC por 10 min; 7ª. Etapa: 4ºC por ∞. 

O produto da amplificação foi analisado por eletroforese em gel de 

agarose a 1,5%, corado com brometo de etídio, visualizado em luz UV e 

fotografado por um capturador de imagens, sendo as fotos armazenadas 

num programa de computador (Microsoft Photo Editor). 
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ÉÉTTIICCAA  

Todos os pacientes assinaram um termo de consentimento aprovado 

pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Pernambuco (Protocolo 

233/2002-CEP/CCS, ver anexo). 

  

RREESSUULLTTAADDOOSS  

Os resultados da tabela 1 levaram em consideração três variáveis, 

tendo como base a origem dos indivíduos: resultado da PCR, submissão ao 

tratamento e presença ou ausência da lesão. Isso possibilitaria os 

seguintes resultados: 

a) PCR+ → indivíduo não-tratado → com lesão; 

b) PCR+ → indivíduo não-tratado → sem lesão; 

c) PCR+ → indivíduo tratado → com lesão; 

d) PCR+ → indivíduo tratado → sem lesão; 

e) PCR- 
→ indivíduo não-tratado → com lesão; 

f) PCR- → indivíduo não-tratado → sem lesão; 

g) PCR- → indivíduo tratado → com lesão; 

h) PCR- → indivíduo tratado → sem lesão; 

Foram encontrados todos os resultados, exceto os descritos no item 

b e e. 

Na tabela 2 vemos os mesmos resultados, sem levar em 

consideração a origem dos indivíduos. 

A tabela 1 permite verificar que nos resultados do Cabo a maioria 

dos indivíduos (49/63 = 77,7%) foram PCR+. Destes, 28 (57%) 

apresentavam o critério de cura. No caso de Triunfo, 9 indivíduos da 

amostra (17%) apresentavam o critério de cura e eram PCR+. 

A tabela 2, que não discrimina as áreas de coleta, mostra que 58 

pacientes (48,7%) foram PCR+ e destes 63,7% (37/58) não 

apresentavam lesão.  

Nas duas amostras, estes resultados mostraram uma relação 

tratamento/critério-de-cura nem sempre correspondente. 
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As figuras 1 e 2 mostram fotos de géis com 3 pacientes PCR+ e 3 

pacientes PCR-, assim como os controles (+) e (-), para as amostras 

das duas áreas investigadas. 

 

DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  

O objetivo desta pesquisa era verificar, através da PCR, se pacientes 

de LTA, considerados clinicamente curados, ainda apresentavam DNA do 

parasita. Deste ponto de vista, o resultado que ressalta inicialmente é que, 

dos 93 pacientes sem lesão 37 (39,8%) apresentaram PCR+, o que indica 

a presença do material da leishmania. Destes, 28 eram do Cabo e 9 

pertenciam à amostra de Triunfo. Todos tinham sido tratados e os de 

Triunfo haviam sido considerados curados há pelo menos 2 anos. 

Este resultado chama atenção para a relação tratamento/critério-de-

cura. Algumas pesquisas revelam que o tratamento nem sempre é uma 

garantia de que os parasitas serão eliminados. Guevara et al. (1993) 

relatam o caso de uma mulher com PCR+ para L.V.braziliensis, apesar de 

ter sido considerada curada há 30 anos e de residir numa região não-

endêmica durante tal período. Schubach et al. (1998) mostraram que 

apesar de uma administração de Glucantime® durante 3 ciclos de 25 dias, 

a cultura dos pacientes resultou positiva e foi capaz de infectar hamsters. 

Mendonça et al. (2004) prepararam culturas a partir de 32 biópsias de 

lesão e identificaram DNA de L.V.braziliensis, através da PCR, em 3 

pacientes considerados curados há 6 anos. Esses autores consideram que 

a presença do DNA pode dever-se a uma estratégia de sobrevivência 

microbiana, que ocorre através de vários mecanismos como modulação de 

atividade antimicrobiana da célula hospedeira, síntese  ou inibição de 

citocinas, deteriorização na ativação das células T, e recuo dos patógenos 

para dentro de células que não executam a resposta imune. Outra 

explicação pode ser a maior chance de exposição ao parasita, dos 

indivíduos considerados clinicamente curados, em regiões endêmicas. 
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Qualquer que seja a explicação, não se pode relevar o fato de que o 

efeito leishmanicida do tratamento, nas amostras investigadas, não parece 

ser tão efetivo quanto esperado. Uma pesquisa ressalta que a persistência 

dos parasitas possibilita a promoção de uma recidiva em pacientes 

registrados como curados, e tais pacientes poderiam ter um papel no ciclo 

de transmissão da doença (Schubach et al. 1998). Outra pesquisa 

considera que a detecção de DNA de L.V.braziliensis indica a presença de 

parasitas vivos, e a possibilidade de uma recidiva para LTA (Brandão-Filho 

et al. 2003). Numa patologia que incide sobre a saúde pública, um 

tratamento que apresente um percentual de ineficácia precisa ser 

constantemente avaliado. 

A técnica de PCR mostrou ser capaz de identificar DNA de 

leishmania, não apenas em biópsias (Pirmez et al. 1999) como também 

em sangue venoso, com resultados semelhantes. Portanto, a PCR poderia 

ajudar a monitorar os pacientes de áreas endêmicas para a LTA em 3 

situações: 

a) como um teste periódico de varredura para indivíduos não-

infectados, residentes em áreas endêmicas; 

b) como um teste confirmatório para indivíduos diagnosticados 

clinicamente, antes do tratamento; 

c) como um teste de prevenção (durante períodos regulares após o 

tratamento e a reepitelização da lesão), para indivíduos 

considerados clinicamente curados, residentes tanto em áreas 

endêmicas como não-endêmicas. 

 

Como a PCR em sangue venoso constitui um teste de fácil coleta, 

podendo ser feito por ocasião da realização de um hemograma, poderia 

constituir uma ferramenta útil na observação da eficácia do tratamento e 

no controle da LTA. 
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                                         PM       Lb        1          2          3          4          5          6          7          8 

 
Figura 1. Pacientes PCR-positivo e PCR-negativo do Cabo. PM= peso molecular 100 pb; 

Lb= L. V. braziliensis; poços 1-3= pacientes PCR-positivo; poços 4-6= 
pacientes PCR-negative; poço 7=controle (indivíduo não-infectado); poço 
8=controle (sem DNA). 

 
 
 
 
 
                                 
                               PM     Lb       1       2        3       4         5        6        7        8              

Figura 2. Pacientes PCR-positivo e PCR-negativo de Triunfo. PM= peso molecular 100 
pb; Lb= L. V. braziliensis; poços 1-3=pacientes PCR-positivo; poços 4-6= 
pacientes PCR-negativo; poço 7=controle (indivíduo não-infectado); poço 
8=controle (sem DNA). 

 

 

 750 pb

 750 pb
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77..  AABBSSTTRRAACCTT  

 

Research for an American Tegumentary Leishmaniasis (ATL) test using 

venous blood, through Polymerase Chain Reaction (PCR), was performed 

in samples of two endemic counties in the State of Pernambuco, Brazil, in 

order to verify if the material was suitable for diagnosis. Venous blood 

from 119 subjects was collected: 63 from Cabo Santo Agostinho and 56 

from Triunfo. Some tests were performed to stardardize the PCR and 

primers that amplified a 750 bp fragment of Leishmania Viannia 

braziliensis kinetoplast DNA (kDNA) were chosen because that species has 

been connected with ATL in Pernambuco. The results showed 48,7% of 

PCR-positive samples. From those, 31% belonged to individuals who had 

been treated and considered clinically cured (= no lesions). The findings 

show that: a) venous blood can be used for PCR in ATL diagnosis; b) the 

absence of lesions does not always correspond to a negative PCR; c) the 

presence of parasite DNA in treated patients calls attention to the possible 

presence of the very parasite and the consequent risk of ATL relapse; d) 

the treatment applied to the patients does not seem to be able to 

eliminate all the parasites. 

 

  

KKeeyy  WWoorrddss:: PCR, Diagnosis, venous blood, American Tegumentary 

Leishmaniasis, Leishmania Viannia braziliensis, kDNA 
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88..  CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS  

 

 

� O sangue venoso pode ser utilizado como material para diagnóstico 

de LTA através da PCR. 

  

  

�� O critério de cura (= sem lesão) nem sempre corresponde ao 

resultado esperado da PCR (=PCR negativa). No caso das amostras 

deste trabalho, ≅39,8% dos pacientes considerados curados 

apresentou PCR positiva o que indica, pelo menos, a existência de 

DNA circulante do parasita.    

  

  

�� Em função da revisão realizada na literatura especializada, verificou-

se que a presença do DNA circulante da Leishmania, um possível 

indicador da presença do próprio parasita, pode resultar num risco 

de recidiva para LTA.  

  

  

�� Os resultados obtidos neste trabalho levam a crer que o tratamento 

com Glucantime®, medicação utilizada no Brasil e recomendada pela 

OMS, deveria ser melhor avaliado, uma vez que não parece ser 

capaz de eliminar, de forma total, os parasitas responsáveis pela 

LTA.  
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99..  AANNEEXXOOSS  
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GGeenneettiiccss  aanndd  MMoolleeccuullaarr  BBiioollooggyy  --  NNOOTTIICCEE  TTOO  CCOONNTTRRIIBBUUTTOORRSS  
 
Scope and policy 
Genetics and Molecular Biology (formerly 
named Revista Brasileira de Genética/Brazilian 
Journal of Genetics - ISSN 0100-8455) is published 
quarterly by the Sociedade Brasileira de Genética 
(Brazilian Society of Genetics). 
The Journal considers contributions that present 
the results of original research in genetics, 
evolution and related scientific disciplines.
Although Genetics and Molecular Biology is an 
official publication of the Brazilian Society of 
Genetics, contributors are not required to be 
members of the Society.
It is a fundamental condition that submitted 
manuscripts have not been and will not be 
published elsewhere. With the acceptance of a 
manuscript for publication, the publishers acquire 
full and exclusive copyright for all languages and 
countries.
The use of registered names and trademarks does 
not imply, even in the absence of a specific 
statement, that such names are exempt from the 
relevant protective laws and regulations and 
therefore free for general use.
 
Submission of papers
1. Manuscripts should be submitted to:
Fábio de Melo Sene, Editor-in-Chief 
Genetics and Molecular Biology 
Rua Capitão Adelmio Norberto da Silva, 736 
14025-670 Ribeirão Preto, SP - Brasil

2. A submission package sent to the Editorial 
Office must contain:
a. A cover letter signed by all authors stating that 

they have approved the submission of the 
manuscript and that the findings have not been 
published or are not under consideration for 
publication elsewhere;  

b. Three copies of the manuscript and figures. 
c. Two copies of any unpublished or in-press 

companion articles referred to in the submission.  
d. A copy of the text, tables and figures on a disk. 

Be sure that the disk is adequately protected; if 
a disk arrives damaged, a new disk will be 
requested, causing delays in publication. Formats 
for text are Word or RTF, in Windows platform. 
Images in TIF or JPG formats should be sent in 
separate files (For Figures, see detailed 
instructions in 3.1.g). Disk must be labeled with 
the first author’s last name, platform and 
software. (See detailed instructions below). 
Failure to adhere to these guidelines can delay 
the handling of your contribution, and 
manuscripts may be returned before being 
reviewed.

 
3. Categories of Contribution:
3.1.Research Articles
Manuscripts must be written in English in double-
spaced, 12-point type throughout, including the 
References Cited section, appendices, tables and 
legends; printed on one side only of A4 paper with 
2.5 cm margins; marked with consecutive page 
numbers, beginning with the cover page. 

The following elements must start on a new page 
and be ordered as they are listed below:
a) The title page must contain: a concise and 
informative title; the authors’ names (first name at 
full length); the authors’ institutional affiliation, 
including department, institution, and city, state or 
province, and country; different affiliations 
indicated with superscript numbers; a short 
running title of about 35 characters, including 
spaces; up to five key words; the corresponding 
author’s name, postal address, phone and fax 
numbers and email address. The corresponding 
author is the person responsible for checking the 
page proofs, and arranging for the payment of 
color illustrations and author alterations charges.
b) The Abstract must be a single paragraph that 
does not exceed 200 words and summarizes the 
main results and conclusions of the study. It should 
not contain references.
c) The text: must be as succinct as possible. Text 
citations: articles should be referred to by authors’ 
surnames and date of publication; citations with 
two authors must include both names; in citations 
with three or more authors, name the first author 
and use “et al”. Only articles that are published or 
in press should be cited. In the case of personal 
communications or unpublished results, all 
contributors must be listed by initials and last 
name (“et al” should not be used). Numbers: In 
the text, numbers nine or less must be written out 
except as part of a date, a fraction or decimal, a 
percentage, or a unit of measurement. Use Arabic 
numerals for numbers larger than nine. Avoid 
starting a sentence with a number. Binomial 
Names: Latin names of genera, species and 
intraspecific taxa in the text must be printed in 
italics; names of orders and families should be in 
the Title.
The text includes the following elements:
Introduction – Description of the background that 
led to the study. 
Material (or Subjects) and Methods – Details 
relevant to the conduct of the study. Statistical 
methods should be explained at the end of this 
section. 
Results – Undue repetition in text and tables 
should be avoided. Comment on significance of 
results is appropriate but broader discussion should 
be part of the Discussion section. 
Discussion – The findings of the study should be 
placed in context of relevant published data. Ideas 
presented in other publications should not be 
discussed solely to make an exhaustive 
presentation. 
Some manuscripts may require different formats 
appropriate to their content.
d) The Acknowledgments must be a single 
paragraph that immediately follows the discussion 
and includes references to grant support.
e) The References Section: citations must be 
ordered alphabetically by the first author; only 
articles that are published or in press should be 
included; personal communications must be cited 
within the text; journal titles must be abbreviated 
according to Medline 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/jrbrowser.cgi). 
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Sample journal article citation: 
Breuer ME and Pavan C (1955) Behaviour of 
polytene chromosomes of Rhynchosciara angelae 
at different stages of larval development. 
Chromosoma 7:371-386. 
Bertollo LAC, Takahashi CS and Moreira-Filho O 
(1978) Cytotaxonomic consideration on Hoplias 
lacerdae (Pisces, Erythrinidae). Rev Bras Genet 
1:103-120. 
Sample book citation 
Salzano FM and Freire-Maia N (1967) Populações 
Brasileiras. Companhia Editora Nacional and 
EDUSP, São Paulo, 178 pp. 
Dobzhansky T (1951) Genetics and Origin of 
Species. 3rd edition. Columbia University Press, 
New York, 364 pp. 
Sample chapter-in-book citation: 
Carvalho A, Monaco LC and Krug CA (1966) 
Melhoramento genético das plantas e sua 
repercussão econômica. In: Pavan C and da Cunha 
AB (eds) Elementos de Genética. 2nd ed. EDUSP 
and Companhia Editora Nacional, São Paulo, pp 
587-653. 
Sample abstracts in meeting citation:  
Basile R (1973) Cromossomos Politênicos em 
células nutritivas de ovócitos de ovário atrofiado de 
Rhyncosciara. Ciênc e Cult 25 (suppl): 248. XXV 
Reunião Anual da SBPC, Rio de Janeiro, Brazil. 
Sample Thesis/Dissertation citation: 
Frota-Pessoa O (1953) Revision of the Tripunctata 
group of Drosophila with description of fifteen new 
species. PhD Thesis, Universidade do Brasil, Rio de 
Janeiro. 
f) Tables each table must start on a new page. A 
concise title should be provided above the table. 
Tables must be numbered consecutively in Arabic 
numerals. Each column must have a title in the box 
head. Footnotes, typed directly below the table, 
should be indicated in lowercase superscript 
numbers. 
g) Figures must be numbered consecutively in 
Arabic numerals. Legends should be typed on a 
separate sheet. Three sets of illustrations of the 
highest quality must be provided, one original and 
two copies in glossy paper. If you have created 
figures electronically, submit them also as hard 
copies. Scanned figures should not be submitted. 
Images should be in TIF or JPG format and 
provided in separate files. Figures in Word format 
cannot be published. Journal quality reproduction 
will require grayscale and color at resolution 
yielding 300 ppi. Authors should submit bitmapped 
line art at resolution yielding 600–1200 ppi. These 
resolutions refer to the output size of the file; if it 
is anticipated that images will be enlarged or 
reduced, the resolutions should be adjusted 
accordingly. Identify each illustration by affixing on 
the back a label containing: the number of the 
figure, the name of the first author, and an arrow 
indicating top of illustration. Illustrations supplied 
on disks must follow instructions in item 2 
(Submission package). Color illustration can be 
accepted, but authors are asked to defray the cost. 
For costs of color figures, check with the Editorial 
Office. 
h) Nomenclature: current standard international 
nomenclature should be adhered to. 

i) Sequences may appear in text or in figure. DNA 
must be sequenced on both strands. DNA, RNA , or 
protein sequences equal to or greater than 50 units 
must be entered into appropriate data bank and 
the accession number must be provided before 
publication of the article. Long sequences requiring 
more than two pages to reproduce will not be 
published unless the Editorial decision is that the 
publication is necessary. Complete mtDNA 
sequence will not be published. 
j) Data access: reference should be made to 
availability of detailed data and materials used for 
reported studies. 
k) Ethical issues: Reports of experiments on live 
vertebrates must include a brief statement that the 
work was approved by the institutional review 
board. For experiments involving human subjects, 
authors must also include a statement that 
informed consent was obtained from all subjects. If 
photos or any other identifiable data are included, 
a copy of the signed consent must accompany the 
manuscript. 
3.2 Short Communications present brief 
observations that do not warrant full-length 
articles. They should not be considered preliminary 
communications. Their format is that of full-length 
article. The text must be kept to a minimum. 
3.3 Letters to the Editor relate or respond to 
recent published items in the journal. Discussions 
of political, social and ethical issues of interest to 
geneticists are also welcome in this form. 
3.4 Review Articles are welcome. 
3.5 Book Reviews: publishers are invited to 
submit books on Genetics, Evolution and related 
disciplines, for review in the journal. 
3.6 History, Story and Memories: accounts on 
historical aspects of Genetics relating to Brazil. 
4. Proofs: Page proofs will be sent to the 
corresponding author. Changes made to page 
proofs, apart from printer’s errors, will be charged 
to the authors. Notes added in proof require 
Editorial approval. 
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AAccttaa  TTrrooppiiccaa--  GGUUIIDDEE  FFOORR  AAUUTTHHOORRSS  
 
 
Acta Tropica publishes original research papers, 
short communications and review articles. Original 
papers should normally not exceed 10 printed 
pages including tables and figures. Short 
communications should not exceed 4 printed pages 
including tables and figures. Manuscripts must be 
accompanied by a letter signed by all the authors. 
Submission of a paper to Acta Tropica is 
understood to imply that it has not previously been 
published (except in an abstract form), and that it 
is not being considered for publication elsewhere. 
The act of submitting a manuscript to Acta Tropica 
carries with it the right to publish the paper. 
Responsibility for the accuracy of the material in 
the manuscript, including bibliographic citations, 
lies entirely with the authors.  

Manuscripts in English should be submitted 
(original and three copies including all illustrations) 
to Prof. A. Björkman, Department of Infectious 
Diseases, Karolinska Hospital, S-171 76 
Stockholm, Sweden (Fax: +46 8 517 71806; E-
mail: anders.bjorkman@ks.se). The preferred 
medium of final submission to the accepting Editor 
is on disk with the accompanying reviewed and 
revised manuscript (see Electronic manuscripts, 
below). 

Original papers should be organized as follows: 
Abstract - Key words - Introduction - Material (or 
Patients) and Methods - Results - Discussion 
Acknowledgements - References. 

(a) Manuscripts should be complete in all respects 
and be typewritten with double spacing and 
wide margins . Words to be printed in italics 
should be underlined. The metric system is to be 
used throughout. 

(b) Manuscripts must be checked carefully before 
submission. No changes will be allowed at the 
proof stage. 

(c) The title page should be supplied as a separate 
sheet and include: title, the names, affiliations and 
complete postal addresses of all authors. One 
corresponding author is to be designated, with a 
telephone and/or telex (and FAX) number and 
(where appropriate) an e-mail number. 

(d) An abstract, of not more than 5% of the length 
of the article, should be provided. 

(e) Key words (indexing terms), normally 3-6 
items, should be provided. 

Electronic manuscripts. Electronic manuscripts 
have the advantage that there is no need for the 
rekeying of text, thereby avoiding the possibility of 
introducing errors and resulting in reliable and fast 
delivery of proofs. The preferred storage medium is 
a 5.25 or 3.5 inch double-density disk in MS-DOS 
format, although other systems are welcome, e.g., 

Macintosh (in this case, save your file in the usual 
manner, do not use the option save in MS-DOS 
format). After final acceptance, your disk plus one 
final, printed and exactly matching version (as a 
printout) should be submitted together to the 
accepting editor. It is important that the file on 
disk and the printout are identical. Please specify 
the type of computer and word-processing package 
used (do not convert your textfile to plain ASCII). 
Ensure that the letter l and digit 1 (also letter O 
and digit 0) have been used properly, and format 
your article (tabs, indents, etc.) consistently. 
Characters not available on your word processor 
(Greek letters, mathematical symbols, etc.) should 
not be left open but indicated by a unique code 
(e.g. gralpha, @, #, etc., for the Greek letter ). 
Such codes should be used consistently throughout 
the entire text. Please make a list of such codes 
and provide a key. Do not allow your word 
processor to introduce word splits and do not use a 
justified layout. Please adhere strictly to the 
general instructions on style/arrangement and, in 
particular, the reference style of the journal. Full 
details of electronic submission and formats can be 
obtained from http://authors.elsevier.com. 

References should be assembled alphabetically on 
a separate sheet. In the text they should be 
referred to by name and year (Harvard System), 
the year being placed in parentheses, e.g., (Jones, 
1970). More than one paper from the same author 
in the same year must be identified by the letters 
a, b, c, etc., placed after the year of publication. In 
the text, when referring to a work by more than 
two authors, the name of the first author should be 
given followed by et al. Literature references must 
consist of names and initials of all authors, year, 
title of paper referred to, abbreviated title of 
periodical, volume number and first and last page 
numbers of the paper. Periodicals, books and 
multi-author books should be in accordance with 
the following examples. 

Musaka, R.A., Nayambati, V.M., Nantulya, V.M., 
Majiwa, P.A.O., Moloo, S.K. and Musoke, A.J.; 
1988. The chromosome profiles of 
Trypanosomacongolese isolates from Kilifi, Kenya 
and their relationship to serodeme identity. Mol. 
Biochem. Parasitol. 30, 105-112.  

Garcia, L.S. and Bruckner, D.A.; 1988. Diagnostic 
Medical Parasitology. Histological Identification of 
Parasites. Elsevier Sci. Publ. Co. Inc., New York, 
NY, pp. 326-334. 

Scorza, J.V., Medina, R., Pérez, H. and Hérnandez, 
A.G.; 1985. Leishmaniasis in Venezuela. In: K.-P. 
Chang and R.S. Bray (Eds.), Human Parasitic 
Diseases, Vol. 1, Leishmaniasis, Elsevier, 
Amsterdam, pp. 283-296. 

Journal titles should be abbreviated according to 
the List of Serial Title Word Abbreviations 
(available from International Serials Data System, 
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20 rue Bachaumont, 75002 Paris, France. ISBN 2-
904938-02-8). References concerning unpublished 
data should not be cited in the reference list; work 
accepted for publication should be referred to as in 
press. Incomplete references can result in 
publication delay. 

Instructions for authors regarding 
GenBank/DNA sequence linking 

DNA sequences and GenBank Accession numbers 
Many Elsevier journals cite "gene accession 
numbers" in their running text and footnotes. Gene 
accession numbers refer to genes or DNA 
sequences about which further information can be 
found in the databases at the National Center for 
Biotechnical Information (NCBI) at the National 
Library of Medicine. Elsevier authors wishing to 
enable other scientists to use the accession 
numbers cited in their papers via links to these 
sources, should type this information in the 
following manner: 

For each and every accession number cited in an 
article, authors should type the accession number 
in bold, underlined text. Letters in the accession 
number should always be capitalised. (See 
Example 1 below). This combination of letters and 
format will enable Elsevier's typesetters to 
recognize the relevant texts as accession numbers 
and add the required link to GenBank's sequences. 

Example 1: "GenBank accession nos. AI631510, 
AI631511, AI632198, and BF223228), a B-cell 
tumor from a chronic lymphatic leukemia 
(GenBank accession no. BE675048), and a T-cell 
lymphoma (GenBank accession no. AA361117)". 

Authors are encouraged to check accession 
numbers used very carefully. An error in a letter or 
number can result in a dead link. 

In the final version of the printed article, the 
accession number text will not appear bold or 
underlined (see Example 2 below). 

Example 2: "GenBank accession nos. AI631510, 
AI631511, AI632198, and BF223228), a B-cell 
tumor from a chronic lymphatic leukemia 
(GenBank accession no. BE675048), and a T-cell 
lymphoma (GenBank accession no. AA361117)". 

In the final version of the electronic copy, the 
accession number text will be linked to the 
appropriate source in the NCBI databases enabling 
readers to go directly to that source from the 
article (see Example 3 below). 

Example 3: "GenBank accession nos. AI631510, 
AI631511, AI632198, and BF223228), a B-cell 
tumor from a chronic lymphatic leukemia 
(GenBank accession no. BE675048), and a T-cell 
lymphoma (GenBank accession no. AA361117)". 

Tables should be typed on separate sheets with 
double spacing, numbered consecutively, with 

Arabic numerals and not contain any vertical lines. 
A short descriptive title should appear above each 
table, with any explanations or footnotes (identified 
with a, b, c, etc.) below. 

Figures must be suitable for high-quality 
reproduction. Line drawings should be in India ink 
on drawing or tracing paper, or be very sharp, 
well-contrasting prints on glossy paper suitable for 
immediate reproduction. Lettering should be 
complete, of professional quality and of a size 
appropriate to that of the illustration or drawing, 
taking into account the necessary reduction in size. 
Halftone illustrations must be presented as black 
and white prints, showing as much contrast as 
possible, in three complete sets. In the first two 
sets, labels and explanatory marks to be added 
should be indicated with black or white transfer 
letters. Photographs must be arranged into groups 
and mounted on white card in a camera-ready 
form (maximum size 12.5 20 cm). Figure 
numbers should not be placed on the photographs 
themselves, but at the side of the corresponding 
figure. The third set should comprise the 
photographs only, unmounted, with no additions at 
all and numbered on the back. Figure legends 
should be typed double-spaced on a separate 
sheet. 

Submit colour illustrations as original photographs, 
high-quality computer prints or transparencies, 
close to the size expected in publication, or as 35 
mm slides. Polaroid colour prints are not suitable. 
If, together with your accepted article, you submit 
usable colour figures then Elsevier will ensure, at 
no additional charge, that these figures will appear 
in colour on the web (e.g., ScienceDirect and other 
sites) regardless of whether or not these 
illustrations are reproduced in colour in the printed 
version. For colour reproduction in print, you will 
receive information regarding the costs from 
Elsevier after receipt of your accepted article. 
Please note: Because of technical complications 
which can arise by converting colour figures to 
?grey scale? (for the printed version should you not 
opt for colour in print) please submit in addition 
usable black and white prints corresponding to all 
the colour illustrations. 

As only one figure caption may be used for both 
colour and black and white versions of figures, 
please ensure that the figure captions are 
meaningful for both versions, if applicable. 

All figures should be clearly marked on the reverse 
side with the number, orientation (if necessary) 
and author's name; use a soft pencil or felt-tipped 
pen for marking photographs. 

Page charges. There will be no page charges. 

Proofs. One set of page proofs will be supplied for 
the author to check for typesetting accuracy, to be 
returned to the Publisher within 3 days of receipt. 
No changes to the original manuscript will be 
allowed at this stage. 
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Offprints. Twenty five free offprints per 
contribution will be supplied. An order form will be 
sent to the author enabling further offprints to be 
ordered at prices listed on the form. 

Author enquiries: Authors can keep a track on 
the progress of their accepted article, and set up e-
mail alerts informing them of changes to their 
manuscript's status, by using the "Track a Paper" 
feature of Elsevier's Author Gateway. 

 
Full details for the electronic submission of artwork 
can be obtained from http://authors.elsevier.com. 

Authors in Japan please note: Upon request, 
Elsevier Science Japan will provide authors with a 
list of people who can check and improve the 
English of their paper (before submission). Please 
contact our Tokyo office: Elsevier Science Japan, 1-
9-15 Higashi-Azabu, Minato-ku, Tokyo 106; Tel. 
(03)-5561-5032; Fax: (03)-5561-5045. 
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MMeemmóórriiaass  ddoo  IInnssttiittuuttoo  OOsswwaallddoo  CCrruuzz  ––  IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  TTOO  AAUUTTHHOORRSS  
Scope and policy 

The Memórias do Instituto Oswaldo Cruz is a 
multidisciplinary journal which publishes original 
research throughout the fields of tropical medicine 
(including pathology, field epidemiology and clinical 
studies), medical and veterinary parasitology 
(including protozoology, helminthology, 
entomology and malacology), and medical 
microbiology (virology, bacteriology and 
mycology).  

It particularly welcomes basic and applied research 
in biochemistry, immunology, molecular and cell 
biology, physiology, pharmacology and genetics 
related to these fields. 

Short communications are also considered. Review 
articles are invited. All material should be written 
in a concise, clear and direct style. 

The journal is published bimonthly, six issues 
constituting one volume per year. Occasionally 
papers presented at symposia or congresses are 
published as supplements. 

Submission of a paper to the Memórias is 
understood to imply that is has not previously been 
published (except in an abstract form), and that it 
is not being considered for publication elsewhere. 
Responsibility for the accuracy of the material in 
the manuscript, including bibliographic citations, 
lies entirely with the authors. 

Manuscripts and figures should be sent in 
quadruplicate (including photographs) to the 
Editorial Office, Memórias do Instituto Oswaldo 
Cruz, Av. Brasil 4365, Pavilhão Mourisco sala 308, 
21045-900 Rio de Janeiro, RJ, Brazil. Each 
manuscript should be accompanied by a covering 
letter, signed by all authors, containing the full 
address of the author who will deal with 
correspondence, his e-mail and fax number. The 
manuscript should be prepared using standard 
word processing software and should be printed 
(font size 12) double-spaced throughout the text, 
figure captions, references and notes, with margins 
of at least 3 cm. 

Manuscripts will be refereed critically by at least 
two reviewers; acceptance will be based on 
scientific content and presentation of the material. 
English of low quality is a major cause of rejection 
or delay in publication and we strongly advise 
authors with English as a foreign language to have 
their manuscripts checked by someone with English 
as a first language, preferably a scientist. 

Authors submitting a manuscript do so on the 
understanding that if accepted for publication, 
copyright of the article, including the right to 
reproduce the article in all form and media, shall  
 
 

be assigned exclusively to the Memórias. The 
journal will not refuse any reasonable request by 
authors for permission to reproduce any 
contribution.  

  

Format style  

The manuscript should be arranged in the following 
order: running title, title, authors' names, 
institutional affiliations, summary, key words, 
introduction, materials and methods, results, 
discussion, acknowledgements, and references. 
Sponsorships should be mentioned as a footnote 
on the first page.  

Summary: up to 200 words (100 words in case of 
short communications). The summary should state 
the purposes of the study or investigation, basic 
procedures (selection of study subjects or 
laboratory animals; observational and analytical 
methods), main findings (giving specific data and 
their statistical significance, if possible), and the 
principal conclusions. It should emphasize new and 
important aspects of the study or observations. 

Key words: 3-6 items must be provided. Terms 
from the Medical Subject Headings (Mesh) list of 
Index Medicus should be used. 

Introduction: should set the purpose of the 
study, give a brief summary (not a review) of 
previous relevant works, and state what new 
advance has been made in the investigation. It 
should not include data or conclusions from the 
work being reported. 

Materials and Methods: should briefly give clear 
and sufficient information to permit the study to be 
repeated by others. Standard techniques need only 
be referenced. 

Ethics: when reporting experiments on human 
subjects, indicate whether the procedures followed 
were in accordance with the ethical standards of 
the responsible committee on human 
experimentation (institutional or regional) and with 
the Helsinki Declaration of 1975, as revised in 
1983. Do not use patients' names, initials, or 
hospital numbers, especially in illustrative material. 
When reporting experiments on animals, indicate 
whether the institution's or a national research 
council's guide for, or any national law on the care 
and use of laboratory animals was followed. 

Results: should be a concise account of the new 
information discovered, with the least personal 
judgement. Do not repeat in text all the data in the 
tables and illustrations. 

Discussion: should be limited to the significance 
of the new information and relate the new findings 
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to existing knowledge. Only unavoidable citations 
should be included. 

Acknowledgements: should be short and 
concise, and restricted to those absolutely 
necessary. 

References: must be accurate. Only citations that 
appear in the text should be referenced. 
Unpublished papers, unless accepted for 
publication, should not be cited. Work accepted for 
publication should be referred to as "in press" and 
a letter of acceptance of the journal must be 
provided. Unpublished data should only be cited in 
the text as "unpublished observations", and a letter 
of permission from the author must be provided. 
The references at the end of the paper should be 
arranged in alphabetic order according to the 
surname of the first author. 

The titles of journals should be abbreviated 
according to the style used in the Index Medicus. 
Consult the List of Journals Indexed in Index 
Medicus published in the January issue of Index 
Medicus or at the website 
http://www.nlm.nih.gov/serials/lii.html. 

- In the text use authors' surname and date: 

Lutz (1910) or (Lutz 1910). 

With two authors it is 

(Lutz & Neiva 1912) or Lutz and Neiva (1912). 

When there are more than two authors, only the 
first is mentioned: 

Lutz et al. (1910) or (Lutz et al. 1910). 

- At the end of the paper use the following styles: 

Journal article 

Chagas C, Villela E 1922. Forma cardíaca da 
tripanosomiase americana. Mem Inst Oswaldo Cruz 
14: 15-61. 

Book or Thesis 

Morel CM 1983. Genes and Antigens of Parasites. A 
Laboratory Manual, 2nd ed., Fundação Oswaldo 
Cruz, Rio de Janeiro, xxii + 580 pp. 

Chapter in book 

Cruz OG 1911. The prophylaxis of malaria in 
central and southern Brasil. In R Ross, The 
Prevention of Malaria, John Murray, London. p. 
390-398. 

Illustrations: should be kept to a minimum 
commensurate with the need to illustrate particular 
structures or conditions, to summarize data or to 
record quantitative results. Details of results 
presented in this way should not be repeated in the 
text. Figures and tables must be understandable 
without reference to the text. 

- Figures should be mounted on a manuscript-size 
sheet. Photographs must be sharply focused, well 
contrasted, black and white glossy prints. 
Photographs and line drawings must be marked on 
the back with the author's name, the figure 
number and an arrow pointing to the top. If 
mounted onto a plate, the figures should be 
numbered consecutively with Arabic numbers. 
Magnification must be indicated by a line or bar in 
the figure, and referenced, if necessary in the 
caption (e.g., bar = 1 mm). Plates and line figures 
should either fit one column (7 cm) or the full 
width (14.5 cm) of the page and should be shorter 
than the page length to allow inclusion of the 
legend. Legends must be provided on a separate 
sheet. Letters and numbers on figures should be of 
a legible size upon reduction or printing. Collour 
illustrations can only be accepted if the authors 
defray the cost. However, a colour photograph 
illustrates the cover of each issue of the Journal 
and authors are invited to submit illustrations with 
legends from their manuscript for consideration for 
the cover at no charge. 

- Tables should supplement, not duplicate, the text 
and should be numbered with Roman numerals. A 
short descriptive title should appear above each 
table, with any explanations or footnotes (identified 
with a, b, c, etc.) below.  

Short communications should be brief and 
direct. Their objective is to communicate rapidly 
single results or techniques. They should occupy no 
more than four printed pages including figures 
and/or tables. They should not contain excessive 
references. References should be cited at the end 
of the paper using the same format as in full 
papers. A brief summary and three key words must 
be provided.  

Alternative format: manuscripts may be 
submitted following the "Uniform Requirements for 
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals" 
produced by the International Committee of Medial 
Journal Editors also known as the Vancouver Style. 
In this case, authors should follow the guidelines in 
the fifth edition (Annals of Internal Medicine 1997; 
126: 36-47, or at the website 
http://www.acponline.org/journals/resource/unifre
qr/htm) and will be responsible for modifying the 
manuscript where it differs from the instructions 
given here, if the manuscript is accepted for 
publication. Authors should also follow the Uniform 
Requirements for any guidelines that are omitted in 
these Instructions. 

Once a paper is accepted for publication, the 
authors must provide: 
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- diskette containing the text of the final approved 
version of the manuscript (including tables and 
graphics) in Word or Word Perfect for Windows 
format,( Macintosh formats should be converted); 

- an affidavit signed by all authors, affirming that 
(i) all data contained are accurate; (ii) all authors 
have participated in the work in a substantive way 
and are prepared to take public responsibility for 
the work; (iii) the manuscript being submitted to 
this journal has not been published in total or in 
part, and is not being submitted for publication 
elsewhere. Authors from different countries or 
institutions may sign in different sheets containing 
the same basic statement; 

- a copyright assignment form provided by the 
editorial Office and signed by the corresponding 
author must be returned.  

Page charges: there will be no page charges. 

Proofs: one set of page proofs will be supplied for 
the author to check for typesetting accuracy, to be 
returned by the stipulated date. No changes to the 
original manuscript will be allowed at this stage. 

Offprints: authors will receive 30 free offprints. An 
order form will be sent to the author enabling 
further offprints to be ordered at prices listed on 
the form. 

For other instructions the authors should consult 
and follow the most recent number of the 
Memórias, or contact the Editorial Office by phone 
(+55-21-598-4335), fax (+55-21-280-5048), or e-
mail (memorias@pobox.com or 
memorias@ism.com.br).     

  

Checklist for manuscripts to be submitted 

Please check every item below before submitting 
your manuscript to Memórias do Instituto 
Oswaldo Cruz.  

• Please provide a cover letter, signed by all 
authors, with your submission specifying 
the corresponding author as well as an 
address, telephone and facsimile number, 
and e-mail.  

• Submit four copies of your manuscript 
(original plus three copies), each with a 
complete set of original illustrations.  

• The entire manuscript (including tables 
and references) must be typed double-
spaced, font size 12, and printed on 
standard-sized paper. The left and right 
margins must be at least 3 cm.  

• Please number pages beginning with the 
title page.  

• The title page must include a running 
headline of not more than 40 letters and 
spaces, a title of no more than three 

printed lines (250 letters and spaces), 
authors (no titles or degrees), institutional 
affiliations, complete address of author to 
whom correspondence must be 
addressed, and footnotes indicating 
sources of financial support and changes 
of address.  

• The order of appearance of material in all 
manuscripts should be as follows: running 
headline, title, authors, institutional 
affiliations, abstract, key words, footnotes, 
introduction, materials and methods, 
results, discussion, acknowledgements, 
references, tables, legends for figures, 
and figures.  

• References must be cited on the line of 
the text and in parentheses, e.g., (Chagas 
1909). References not cited in the text 
cannot appear in the reference section. 
Reference citations must follow the format 
established by the "Index Medicus and 
Biological Abstract" (see examples in 
Format style).  

• If you reference your own unpublished 
work (i.e., an "in press" article) you must 
enclose an acceptance letter from the 
journal.  

• If you cite unpublished data that are not 
your own, you must provide a letter of 
permission from the author of that 
publication.  

• Please provide four glossy or laser-
produced prints of each figure. Label all 
figures with the first author's name and 
figure number (place typed label on back 
of figure). Provide a figure legend for each 
figure. Figure legends must be on a 
separate page at the end of the 
manuscript.  

• Tables must be on a separate page at the 
end of the manuscript. A short descriptive 
title must be provided for each table.  

Please refer to Instructions to Authors published 
on the first issue of each volume for further 
information and format/style of the journal. 




