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OBJETIVO 

INTRODUÇÃO 

Houve diferenças significativas na acurácia dos testes sorológicos, 

produzidos e registrados para LV, aplicados para o diagnóstico da LM, 

sendo no geral, apenas razoável. O novos pontos de corte, definidos 

pela curva-ROC aumentou a acurácia diagnóstica do Leishmania ELISA 

IgG+IgM (p=0,04) e Ridascreen® Leishmania Ab (p=0,64). Os 

resultados obtidos sugerem que os testes Leishmania ELISA IgG+IgM e 

Ridascreen® Leishmania Ab poderiam compor um algoritmo de 

investigação para LM e que os testes IFI Leishmaniose Humana, IT 

LEISH® e DAT-LPC não deveriam ser utilizados para o diagnóstico 

dessa doença. 

CONCLUSÃO 

A acurácia dos testes sorológicos foi determinada considerando-se os 

pontos de corte para diagnóstico laboratorial da LV, conforme critérios 

estabelecidos pelos fabricantes. Para o IT-LEISH®, por ser um teste 

qualitativo, não foi determinado um ponto de corte. Os resultados foram 

considerados positivos quando a linha teste e controle estavam 

visualmente presentes.  
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METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de acurácia diagnóstica realizado com amostras 

de pacientes com suspeita de LM, atendidos no ambulatório do Centro 

de Referência em Leishmanioses do Instituto René Rachou (CRL-IRR), 

entre os anos de 2009-2016. 
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Este trabalho teve como objetivo avaliar a aplicabilidade de testes 

sorológicos, produzidos e registrados para LV, baseado na pesquisa de 

anticorpos contra antígenos de Leishmania spp. para o diagnóstico da 

forma mucosa da leishmaniose  tegumentar. 

Testes 

sorológicos 

Sensibilidade 

(%) 

IC95% 

(n=40) 

Especificidade 

(%) 

IC95% 

(n=20) 

Acurácia (%) 

IC95% 

(n=60) 

Leishmania 

ELISA IgG+IgM 

60,0% 

(44,6-73,7%) 

100% 

(89,9-100%) 

73,3% 

(61,0-82,9%) 

Ridascreen® 

Leishmania Ab 

84,2% 

(69,6-92,5%) 

90,0% 

(69,9-97,2%) 

86,2% 

(75,1-92,8%) 

IFI 

Leishmaniose 

Humana 

65,0% 

(49,5-77,9%) 

70,0% 

(64,7-91,1%) 

66,7% 

(54,1-77,3%) 

IT-LEISH® 
7,5% 

(2,6-19,9%) 

100,0% 

(83,9-100,0%) 

38,3% 

(27,1-51,0%) 

DAT-LPC 
10,0% 

(2,8-23,7%) 

95,0% 

(76,4-99,1%) 

38,3% 

(27,1-51,0%) 

As amostras de soro desses pacientes foram submetidas aos testes 

sorológicos, produzidos e registrados na ANVISA, para o diagnóstico da 

leishmaniose visceral (LV): Ridascreen® Leishmania Ab.; Leishmania 

ELISA IgG+IgM; IFI Leishmaniose Humana e IT-LEISH ®. Além desses, 

foi incluído o kit protótipo DAT-LPC, produzido no Instituto René 

Rachou pelo nosso grupo de pesquisa. 

Testes 

sorológicos 

Sensibilidade   

IC95% 

(n=20) 

Especificidade  

IC95% 

(n=20) 

Acurácia 

IC95%  

(n=60) 

Leishmania 

ELISA IgG+IgM 

77,5% 

(61,5-89,1%) 

95% 

(75,1-99,2%) 

88,0% 

(77,0-95,0%) 

Ridascreen® 

Leishmania Ab 

85,0% 

(70,2 – 97,3%) 

90,0% 

(68,3-95,5%) 

89,0% 

(78,0-96,0%) 

Alternativamente, foi determinada acurácia dos testes sorológicos, com 

resultado numérico contínuo, usando novos pontos de corte definidos 

por meio da análise da Curva-ROC (Receiver Operating Characteristic). 

População total 

(n=60) 

 

Exame direto, 

cultivo ou PCR 

positivos  

(n=23) 

Intradermo positiva ou 

histopatológico 

compatível+Resposta 

terapêutica positiva 

(=17) 

 

Diagnóstico 

de outras 

doenças 

 

Grupo LM 

(n=40) 

 

Grupo 

controle 

(n=20) 

 

Análise de prontuário 

dos pacientes com 

suspeita de LM 

atendidos de 2009 a 

2016 

Disponibilidade de 

amostra de soro no 

biorrepositório do 

PCPP-IRR 

Esquema de seleção das amostras: 

O diagnóstico da forma mucosa da leishmaniose tegumentar (LM) 

permanece um desafio. Embora admite-se o diagnóstico por critérios 

clínico-epidemiológicos, há uma ampla gama de patologias com 

sintomatologias semelhantes. O diagnóstico laboratorial poderia 

contribuir muito na elucidação de casos suspeitos de LM. Entretanto, 

não há disponibilidade de exame laboratorial com bom desempenho, 

baixo custo, operacionalidade e acessibilidade para o diagnóstico da 

doença. Além disso, a produção do antígeno usado na 

Intradermorreação de Montenegro (IDRM) foi interrompida no Brasil em 

2015. Nesse contexto, a aplicabilidade dos testes sorológicos, ainda 

que desenvolvidos e registrado na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) para o diagnóstico da LV, necessita ser melhor 

estudada.  
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