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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi verificar a importância do cão, de outros animais 

domésticos e das características ambientais na epidemiologia da leishmaniose 

tegumentar americana (LTA) em localidades rurais do município de Arapongas. De 

1.103 cães, de 386 localidades do município de Arapongas, 74 foram reagentes para a 

reação de imunofluorescência indireta (RIFI). De trinta cães com lesões, foram feitas 

biópsias para a realização da reação em cadeia da polimerase (PCR), pesquisa direta 

(PD) e inoculação em hamsters (IH) e meio de cultivo (IC) para o isolamento de 

Leishmania. Dos 30 cães com lesão, 25 foram positivos para a PCR e PD, isolando-se o 

parasito de 10, sendo 9 pela IH e 1 por IC. Noventa e um cães de 60 localidades 

apresentaram pelo menos um teste positivo. Os 34 casos humanos ocorrido nos últimos 

10 anos, levantados junto a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) distribuíam-se em 

14 localidades. Todas as localidades foram georreferenciadas, considerando-se as 

características ambientais dos domicílios e peridomicílios. A maioria das residências 

situa-se até 100 m de distância das matas. Neste espaço encontram-se os abrigos de 

animais domésticos (cães, galinhas, suínos, bovinos, ovinos, caprinos, eqüinos e gatos). 

Nas localidades em que a residência ficava até 100 metros de distância das matas 

ocorreu a maior freqüência de casos de LTA canina e humana. Conclui-se que no 

município de Arapongas: nas localidades onde há infecção canina o risco de infecção do 

homem aumenta; casos humanos e caninos concentram-se em um número reduzido de 

localidades; a infecção canina antecede a humana; a distância entre as residências e as 

matas (< 100 m) aumentam o risco de infecção para o cão e o homem; a presença de 

chiqueiros e galinheiros, no peridomicílio, a 30 ou 40 m das residências, pode ser um 

fator de proteção importante para o homem. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to assess the importance of dogs, other pets and environmental 

characteristics in the epidemiology of American cutaneous leishmaniasis (ACL) in rural 

localities in the Arapongas municipality. Of 1,103 dogs, from 386 Arapongas 

municipality localities, 74 were positive for the indirect immunofluorescence assay 

(IFA). Thirty dogs with lesions, biopsies were taken to perform the polymerase chain 

reaction (PCR), direct search of parasite (DP) and inoculation in hamsters (IH) and in 

culture medium (IC) for the isolation of Leishmania. Of the 30 dogs with lesions, 25 

were positive for PCR and DP, thus isolating the parasite from 10, 9 by HI and one by 

IC. Ninety-one dogs from 60 localities had at least one positive test. The 34 human 

cases occurred in the last 10 years, collected from the Municipal Secretariat of Health 

(SEMUS) were distributed in 14 localities. All localities were georeferenced, 

considering the environmental characteristics of domiciles and surroundings. Most of 

the residences is located 100 m away from the woods. In this space are the shelters for 

domestic animals (dogs, chickens, pigs, cattle, sheep, goats, horses and cats). In 

localities where the residence was 100 m away from the woods was the greatest 

frequency of canine and human ACL. We conclude that the city of Arapongas: in 

localities where there are canine infection the risk of infection of man increases; human 

and canine cases are concentrated in a few localities; canine infection precedes the 

human infection; the distance between domiciles and forests (<100 m) increase the risk 

of infection for the dog and man; the presence of pig and chicken shelters in 

peridomicile, at 40 to 30 m from domiciles, may be an important protective factor for 

man. 
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