
                                                                                                                                                                                                                                               
Roberta Morozetti Blanco 

 

 

 

 

 

Padronização e avaliação do Teste de Dot-blot IgM para o 
sorodiagnóstico da leptospirose humana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo 
para obtenção do título de Doutor em 
Ciências 

Programa de Doenças Infecciosas e 
Parasitárias  

Orientador: Profa. Dra. Eliete Caló       
Romero 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

São Paulo 

2021 

 

Roberta Morozetti Blanco 

 

 

 

 

Padronização e avaliação do Teste de Dot-blot IgM para o 
sorodiagnóstico da leptospirose humana 

Versão corrigida. Resolução CoPGr 6018/11, de 01 de novembro de 2011.  

A versão original está disponível na Biblioteca FMUSP. 

 

 

 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo 
para obtenção do título de Doutor em 
Ciências 

Programa de Doenças Infecciosas e 
Parasitárias  

Orientador: Profa. Dra. Eliete Caló       
Romero 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

Aos meus pais, Rogério Blanco Peres e Sonia 
Maria de Oliveira Morozetti , meus maiores 

exemplos de luta, coragem, honestidade e 
lealdade. Por acreditarem nas minhas escolhas e 

me apoiarem durante meu caminho. 
 
 
 
 

Ao Valner por seu respeito, carinho, amor e 
paciência.  Por me trazer paz, equilíbrio, 

confiança e felicidade.   
 
 
 
 
 

Amo vocês! 
 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À Eliete Caló Romero, minha orientadora e amiga. Obrigada por dividir 

seu conhecimento comigo. Agradeço por você ter acreditado em mim e pela 

nossa amizade, por podermos dividir nossas alegrias e tristezas, pelos 

conselhos e pelo ensinamento na carreira e na vida;  

Ao meu irmão Rodrigo Morozetti Blanco que além de ser um gênio 

possui uma sensibilidade ímpar. Obrigada pelo apoio incondicional, por me 

entender sempre e muitas vezes expressar em palavras o que eu mesma não 

consigo dizer. É inenarrável a incrível experiência de ter nascido sua irmã e 

também ser sua amiga;  

À Roberta Guimarães Peres por ser mais que uma amiga, ser minha 

irmã e ser meu exemplo de sabedoria, gentileza, acolhimento e integridade. 

Obrigada por essa amizade plena, baseada em alegria, respeito, admiração e 

confiança. Obrigada pela cumplicidade, pelo suporte e por dividir os momentos 

tristes, mas principalmente todos os momentos felizes;  

À Thais Cunha de Oliveira e Silva minha amiga inteligente e sensível 

que é meu exemplo desde criança de justiça, de honestidade, de solidariedade 

e de empatia. Obrigada por todo apoio e incentivo e por estar sempre pronta 

pra escutar. Obrigada também pelos conselhos e pela delicadeza. Tenho muito 

orgulho de ter você como minha melhor amiga de infância;  

Ao Marcelo Sansone que foi o melhor presente que a faculdade me deu. 

Obrigada pela amizade verdadeira, pelas risadas sem fim e pela confiança 



 

 

 

mútua. E à Ana Claudia Miranda Sansone, obrigada pela amizade sincera. 

Obrigada pela oportunidade de poder caminhar junto com vocês o que faz com 

que a minha vida seja mais rica, mais cheia de amor e mais feliz. Vocês são 

incríveis; 

À Danielle Vedovello e à Flavia Vedovello pelas muitas risadas e 

divertimento e também pelo apoio nos bons e nos maus momentos. Obrigada 

por estarem sempre presentes e pela amizade verdadeira;  

 À Maria Cecília dos Santos Blanco Peres pelo acolhimento e por agregar 

toda a família. Obrigada pelo apoio de sempre;  

À minha irmã Carla Morozetti Blanco e minha sobrinha Rafaela Morozetti 

Blanco Sinto, pelos encontros felizes e pela torcida de sempre; 

Aos meus amigos do Coral Uni e Feliz mês novo, obrigada pela 

construção dessa amizade com muita música, poesia, alegria e afeto e por 

trazer alento em nossas festas virtuais nesses tempos sombrios de pandemia; 

 À Angela Pires Brandão e Juliana Maíra Watanabe Pinhata por 

compartilharem comigo o desejo de uma sociedade mais justa e pela troca de 

ideias que me ajudam a ter esperança. À Lucilaine Ferrazoli pelo apoio e 

torcida e pelas palavras doces e apaziguadoras em momentos de tensão. À 

Ana Paula Lemos, Samanta Cristine Grassi Almeida, Rosemeire Cobo Zanella 

Ramos, Rosangela Siqueira de Oliveira, Daniela Leite, Maria Conceição 

Martins pelo carinho, apoio e torcida durante todo o caminho até aqui.  



 

 

 

 Aos alunos que tive a oportunidade de orientar por trocarem suas 

experiências comigo, por permitirem que meus conhecimentos sejam passados 

adiante e por me ensinarem sempre.  

 Aos meus companheiros de Pós-graduação Maria de Lourdes Farinas, 

Gabriela Rodrigues e Fonseca, Marcelo Andreetta Corral, Lauro Perdigão Neto, 

Luiz Henrique Moraes Caetano de Camargo, Mariana Aschar Ferraz, Natalia 

Barros Cerqueira e Ana Paula Marchi pela parceria que começou no Workshop, 

mas que eu espero que dure por muitos anos; 

 Ao grupo de happy hour anual pelas risadas e desabafos, e pelos 

encontros valiosos que sempre deixam os dias mais leves;  

 Aos membros da banca de qualificação, Décio Diament, Adriana Pardini 

Vicentini e Amaro Nunes Duarte Neto pelas importantes sugestões que 

enriqueceram a elaboração desse trabalho; 

Ao Laboratório de Imunodiagnóstico das Micoses do Instituto Adolfo Lutz 

e à Camila Mika Kamikawa pela imensa ajuda técnica que foi muito importante 

para a realização deste trabalho e também pelo acolhimento e ensinamento, 

pelas dicas, conselhos e discussões tornando o processo muito mais 

prazeroso;  

 À Sandra Regina da Silva e à Elaine dos Santos Lima pelo 

companheirismo, por todo apoio e pelo trabalho em conjunto no laboratório de 

leptospirose do IAL;  



 

 

 

 Aos companheiros do Instituto Adolfo Lutz, em especial do Centro de 

Bacteriologia pelo ótimo convívio, compartilhamento de experiências, pelo 

apoio e torcida; 

 À Maria Cecilia Outeiro Gorla e à Rosemeire Cobo Zanella Ramos, por 

permitirem que o trabalho fosse desenvolvido no Centro de Bacteriologia do 

Instituto Adolfo Lutz de São Paulo; 

 À Camila Cardoso de Oliveira e à Ana Carolina Apelle Bortolucci pelas 

valiosas considerações sobre validação que ajudaram a melhorar o trabalho; 

 Aos funcionários da Biblioteca Central da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo pelo serviço exemplar;  

 Ao programa de Pós-graduação em Doenças Infecciosas e Parasitárias 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, especialmente às 

coordenadoras Profa. Dra. Anna Sara Shafferman Levin e Profa. Dra. Silvia 

Figueiredo Costa e ao apoio da Roseli Antonia Santo, Vânia Regina Miguel e 

Luiza Maria Vieira de Assis por tornarem possível o desenvolvimento desse 

trabalho. 

   

   

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação”. 

 

Artigo 196 da Constituição Federal de 1988 



 

 

 

 

 

Esta tese está de acordo com as seguintes normas, em vigor no momento 

desta publicação: Referências: adaptado de International Committee of Medical 

Journals Editors (Vancouver).  

Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina. Divisão de Biblioteca e 

Documentação. Guia de apresentação de dissertações, teses e monografias. 

Elaborado por Anneliese Carneiro da Cunha, Maria Julia de A. L. Freddi, Maria 

F. Crestana, Marinalva de Souza Aragão, Suely Campos Cardoso, Valéria 

Vilhena.  3a ed. São Paulo: Divisão de Biblioteca e Documentação; 2011. 

Abreviaturas dos títulos dos periódicos de acordo com List of Journals Indexed 

in Index Medicus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SUMÁRIO 

Lista de Quadros  

Lista de tabelas  

Lista de Figuras 

Resumo  

Abstract 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................ 1 

1.1 Classificação de leptospiras ................................................................. 1 

1.2 Biologia e morfologia das leptospiras .................................................. 2 

1.3 Fatores de virulência ........................................................................... 4 

1.4 Epidemiologia ...................................................................................... 8 

1.5 Manifestações Clínicas ........................................................................ 9 

1.6 Diagnóstico Laboratorial .................................................................... 11 

1.6.1 Isolamento e identificação de leptospiras ....................................... 13 

1.6.2 Métodos moleculares ..................................................................... 14 

1.6.3 Métodos sorológicos ...................................................................... 15 

2. OBJETIVOS ........................................................................................... 22 

3. MATERIAIS E MÉTODOS ...................................................................... 24 

3.1 Teste de aglutinação microscópica (MAT) .......................................... 25 

3.2 Teste ELISA IgM ................................................................................. 27 

3.3 Primeira etapa ................................................................................... 27 

3.3.1 Extração de antígenos .................................................................... 27 

3.3.1.1 Cepas de leptospiras .................................................................... 27 

3.3.1.2 Antígeno sonicado ....................................................................... 28 

3.3.1.4 Antígeno n-butanol...................................................................... 29 

3.3.2 Amostras de soro ............................................................................ 29 

3.3.3 Teste de Dot-blot IgM ..................................................................... 30 

3.3.3.1 Padronização ............................................................................... 30 



 

 

 

3.3.3.2 Teste ............................................................................................ 30 

3.4 Segunda etapa ................................................................................... 32 

3.4.1 Antígenos ....................................................................................... 32 

3.4.2 Amostras de soro ............................................................................ 32 

3.4.3 Teste de Dot-blot IgM ..................................................................... 33 

3.4.3.1 Padronização ............................................................................... 33 

3.4.3.2 Teste ............................................................................................ 34 

3.4.4 Reprodutibilidade e repetibilidade do teste ................................... 35 

3.5 Metodologias utilizadas tanto na primeira quanto na segunda etapa 36 

3.5.1 Dosagem de proteínas dos antígenos ............................................. 36 

3.5.2 Eletroforese em Gel de Poliacrilamida com Duodecil Sulfato de Sódio 

(SDS-PAGE) .............................................................................................. 37 

3.5.3 “Immunoblotting” .......................................................................... 37 

3.5.4 Estabilidade do teste ...................................................................... 38 

3.6 Terceira etapa ................................................................................... 39 

3.6.1 Preparação de “kit” de Dot-blot IgM ............................................... 39 

3.6.2 Teste Dot-blot IgM .......................................................................... 39 

3.7 Análises estatísticas ........................................................................... 40 

3.8 Aspectos éticos .................................................................................. 41 

4. RESULTADOS ....................................................................................... 42 

4.1 Primeira etapa ................................................................................... 42 

4.2 Segunda etapa ................................................................................... 57 

4.3 Terceira etapa ................................................................................... 66 

5. DISCUSSÃO .......................................................................................... 68 

6. CONCLUSÕES ....................................................................................... 80 

7. ANEXO A ............................................................................................. 82 

8. REFERÊNCIAS ....................................................................................... 86 

  



 

 

 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 - Espécies de leptospiras por classificação molecular ....................... 2 

Quadro 2 - Relação se sorovares utilizados no teste de MAT ......................... 25 

Quadro 3 - Interpretação dos resultados do índice Kappa .............................. 41 

Quadro 4 - Concentração de proteínas de cada antígeno, detectada pela 

técnica de Bradford .......................................................................................... 42 

 



 

 

 

 LISTA DE TABELAS 

Tabela 1- Concordância entre as visualizações dos resultados do teste Dot-blot 

IgM interpretados por dois observadores independentes. ................................ 44 

Tabela 2 - Resultados da reação de Dot-blot IgM utilizando conjugado 

fosfatase alcalina ou peroxidase, realizada com soros de 147 casos de 

leptospirose e 148 casos controle .................................................................... 48 

Tabela 3 - Valores relativos (%) da Sensibilidade (S) e Especificidade (E), 

observados no Dot-blot IgM com conjugado fosfatase alcalina,  utilizando o 

MAT como referência ....................................................................................... 50 

Tabela 4 - Valores relativos (%) da Sensibilidade (S) e Especificidade (E), 

observados no Dot-blot IgM com conjugado peroxidase,  utilizando o MAT 

como referência ................................................................................................ 51 

Tabela 5 - Resultados dos testes MAT e Dot-blot IgM, realizados em soros dos 

147 casos de leptospirose, segundo os prováveis sorogrupos infectantes ...... 53 

Tabela 6 - Sensibilidade do Dot-blot IgM em relação aos dias após início dos  

sintomas ........................................................................................................... 54 

Tabela 7 - Resultados do Dot-blot IgM segundo a titulação do MAT nas 

segundas amostras de soro de casos confirmados de leptospirose. ............... 56 

Tabela 8 - Resultados reagentes dos testes Panbio® Leptospira IgM ELISA e 

de Dot-blot IgM aplicadas às primeiras amostras* de soros dos casos de 

leptospirose. ..................................................................................................... 57 



 

 

 

Tabela 9 - Resultados do teste de Dot-blot IgM, realizado com soros de 124 

casos de leptospirose e 143 casos controle ..................................................... 61 

Tabela 10 - Valores relativos (%) da Sensibilidade (S) e Especificidade (E) 

observados no Dot-blot IgM,  utilizando o MAT como referência ..................... 62 

Tabela 11 - Resultados dos testes MAT e Dot-blot IgM, realizados em soros 

dos 124 casos de leptospirose, segundo os prováveis sorogrupos infectantes 63 

Tabela 12 - Sensibilidade do Dot-blot IgM em relação aos dias após início dos 

sintomas ........................................................................................................... 64 

Tabela 13 - Resultados reagentes no Dot-blot IgM segundo a titulação do MAT 

nas segundas amostras de soro de casos confirmados de leptospirose. ........ 65 

Tabela 14 – Comparação entre os testes Dot-blot IgM com antígeno TR e 

Panbio® Leptospira IgM ELISA em amostras de soro de pacientes com 

suspeita de leptospirose ................................................................................... 66 

Tabela 15 – Comparação entre os testes Dot-blot IgM com antígeno TR19 e 

Panbio® Leptospira IgM ELISA  em amostras de soro de pacientes com 

suspeita de leptospirose ................................................................................... 67 



 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Estrutura da parede de leptospiras ................................................... 4 

Figura 2 - Cinética da leptospirose no sangue e o período de coleta de material 

biológico. .......................................................................................................... 12 

Figura 3 - Algoritmo I: encerramento de caso de leptospirose quando a 

amostra for colhida antes do 7° dia de sintomas. ............................................. 18 

Figura 4 - Algoritmo II: encerramento de caso de leptospirose quando a 

amostra for colhida a partir do 7° dia do início de sintomas. ............................ 19 

Figura 5 - Fluxograma de etapas realizadas no trabalho para padronização do 

teste de Dot-blot IgM para o sorodiagnóstico da leptospirose humana. ........... 24 

Figura 6 - Interpretação dos resultados do teste de Dot-blot IgM .................... 43 

Figura 7 - Análise por SDS-PAGE 12,5% corado com “coomassie blue”. ....... 45 

Figura 8 - “Immunobloting” do antígeno TR2. .................................................. 46 

Figura 9 - “Immunobloting” do antígeno TR19. ................................................ 47 

Figura 10 - Análise por SDS-PAGE 12,5% corado com “coomassie blue”. ..... 59 

Figura 11 - “Immunoblotting” do antígeno TR. ................................................. 60 

 



 

 

RESUMO 

BLANCO RM. Padronização e avaliação do Teste de Dot-blot IgM para o  
sorodiagnóstico da leptospirose humana [Tese].  São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2021. 
 
A leptospirose é uma zoonose com ampla distribuição mundial causada por 
espiroquetas patogênicas do gênero Leptospira spp. Os sintomas da 
leptospirose podem se apresentar de forma bastante inespecífica dificultando o 
diagnóstico clínico e por isso o diagnóstico laboratorial é fundamental para a 
confirmação dos casos. Portanto, o objetivo desse trabalho foi padronizar um 
teste de Dot-blot IgM para o sorodiagnóstico da leptospirose humana. O teste de 
Dot-blot IgM foi avaliado utilizando antígenos extraídos de Leptospira interrogans 
sorovar Copenhageni e de Leptospira biflexa sorovar Patoc por termo-
resistência, n-butanol e sonicação para detecção de anticorpos IgM anti-
leptospiras. Além disso, anticorpo anti-IgM humano conjugado com fosfatase 
alcalina foi comparado a anticorpo anti-IgM humano conjugado com peroxidase. 
Foram analisadas amostras pareadas de soros de 147 pacientes com 
leptospirose confirmada pelo teste de aglutinação microscópica (MAT) que 
apresentaram soroconversão. Foram analisadas também amostras únicas de 
soro de 88 pacientes com diferentes patologias e 60 amostras de soro de 
indivíduos sadios, pertencentes ao grupo controle. Os testes de Dot-blot IgM 
com antígenos extraídos por termo-resistência e com conjugado fosfatase 
alcalina apresentaram maiores taxas de sensibilidade, principalmente na fase 
aguda da doença. Assim, foi realizada uma padronização do teste de Dot-blot 
IgM com conjugado fosfatase alcalina e antígenos extraídos por termo-
resistência  de  sorovar Copenhageni (TR2) e de sorovar Patoc (TR19) e foi 
testado também a mistura desses dois antígenos (TR). Foram analisadas 
amostras pareadas de 124 casos confirmados de leptospirose pelo MAT que 
apresentaram soroconversão e como grupo controle, 85 amostras únicas de 
soro de pacientes com outras doenças e 58 soros de indivíduos sadios foram 
analisadas. Os resultados foram interpretados por dois observadores 
independentes. Também foram avaliadas a reprodutibilidade e repetibilidade dos 
testes.  O Dot-blot IgM com antígeno TR19 e conjugado fosfatase alcalina 
apresentou maior taxa de sensibilidade nos primeiros sete dias após o início dos 
sintomas (60,5%) e por isso se mostrou melhor que os antígenos TR2 e TR. A 
sensibilidade desse teste variou de 58,1% a 96,0% entre as primeiras e 
segundas amostras de soro e a especificidade foi de 93,7%. O teste se mostrou 
consistente com 100% de repetibilidade e reprodutibilidade e com resultado 
visual confiável, com concordância quase perfeita entre as interpretações dos 
resultados realizadas por dois observadores independentes. O teste de Dot-blot 
IgM com antígeno TR19 e conjugado fosfatase alcalina pode ser utilizado como 
teste de triagem no diagnóstico sorológico da leptospirose humana.  
 

Descritores: Leptospirose; Leptospira; Antígenos; Fosfatase alcalina; 
Peroxidase; Testes sorológicos; Dot Immunoblotting.  
 



 

 

ABSTRACT 

BLANCO RM. Standardization and evaluation of the IgM Dot-blot Test for 
serodiagnosis of human leptospirosis [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021. 
 
Leptospirosis is a zoonosis with a worldwide distribution caused by pathogenic 
spirochetes of the genus Leptospira spp. Symptoms of leptospirosis can be 
nonspecific, making clinical diagnosis difficult, so laboratory diagnosis is essential 
to confirm cases. Thus, the aim of this work was to standardize an IgM Dot-blot 
test for the serodiagnosis of human leptospirosis. The IgM Dot-blot test was 
evaluated using antigens extracted from Leptospira interrogans serovar 
Copenhageni and Leptospira biflexa serovar Patoc by thermal-resistance, n-
butanol and sonication to detect anti-leptospiral IgM antibodies. In addition, 
antibody anti human IgM conjugated to alkaline phosphatase was compared to 
antibody anti human IgM conjugated to horseradish peroxidase. Paired serum 
samples from 147 patients with leptospirosis confirmed by the microscopic 
agglutination test (MAT) with seroconversion were analyzed. Single serum 
samples from 88 patients with different pathologies and 60 serum samples from 
healthy individuals belonging to the control group were also analyzed. The IgM 
Dot-blot tests with antigens extracted by thermal-resistance and with alkaline 
phosphatase conjugate showed higher sensitivity rates, especially in the acute 
phase of the disease. Thus, a standardization of the IgM Dot-blot test with 
alkaline phosphatase conjugate and antigens extracted by thermal-resistance 
from serovar Copenhageni (TR2) and from serovar Patoc (TR19) was carried out 
and the mixture of these two antigens (TR) was also tested.  Paired serum 
samples from 124 confirmed cases of leptospirosis by MAT with seroconversion 
were analyzed. The control group consisted of 85 single serum samples from 
patients with other diseases and 58 sera from healthy individuals.The results 
were interpreted by two independent observers. The reproducibility and 
repeatability of the tests were also evaluated. IgM Dot-blot with TR19 antigen and 
alkaline phosphatase conjugate showed a higher sensitivity rate in the first seven 
days after the onset of illness (60.5%) and therefore proved to be better than TR2 
and TR antigens. The sensitivity of the test ranged from 58.1% to 96.0% between 
the first and second serum samples and the specificity was 93.7%. The test was 
shown to be consistent with 100% repeatability and reproducibility and with a 
reliable visual result, with almost perfect agreement between the interpretations 
of the two independent observers. The IgM Dot-blot test with TR19 antigen and 
alkaline phosphatase conjugate can be used as a screening test in the 
serological diagnosis of human leptospirosis. 
 
 
Descriptors: Leptospirosis; Leptospira; Antigens; Alkaline Phosphatase; 
Horseradish Peroxidase; Serologic Tests; Dot Immunoblotting.
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Classificação de leptospiras 

Leptospiras são espiroquetas pertencentes à ordem Spirochaetales e à 

família Leptospiraceae, que compreende três gêneros: Leptospira, Leptonema, 

e Turneriella.1 

O gênero Leptospira é dividido em duas espécies pela classificação 

sorológica, que compreendem leptospiras patogênicas, pertencentes à espécie 

L. interrogans e leptospiras saprófitas, pertencentes à espécie L. biflexa. Todas 

as espécies de leptospiras são divididas em um grande número de sorovares 

pela análise de sua constituição antigênica, por meio de reações de absorção 

cruzada de aglutininas (CAAT). Dois ou mais sorovares, antigenicamente 

relacionados, formam um sorogrupo.2,3 

A espécie L. interrogans compreende 24 sorogrupos e mais de 300 

sorovares enquanto que L. biflexa compreende 38 sorogrupos com mais de 60 

sorovares. As variações dos carboidratos da cadeia lateral do 

lipopolissacarídeo (LPS) são responsáveis pela diversidade antigênica dos 

sorovares das leptospiras.1,2,4  

A classificação sorológica das leptospiras tem sido substituída pela 

classificação molecular e com isso novas espécies foram descritas nos últimos 

anos.5–11 Atualmente, o gênero Leptospira possui 22 genomoespécies 

classificadas por hibridização DNA-DNA e divididas em leptospiras 
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patogênicas, intermediárias e não patogêncicas.1,4 O quadro 1 mostra a 

classificação molecular das leptospiras. 

Quadro 1 - Espécies de leptospiras por classificação molecular 

Patogênicas Intermediárias Não 
patogênicas 

L. alexanderi L. broomii L. biflexa 

L. alstonii L. fainei L. idonii 

L. borgpetersenii L. inadai L. meyeri 

L. interrogans L. licerasiae L. terpstrae 

L. kirschneri L. wolffii L. vanthielii 

L. kmetyi  L. wolbachii 

L. mayottensis  L. yanagawae 

L. noguchii   

L. santarosai   

L. weilii   

 

1.2 Biologia e morfologia das leptospiras  

As leptospiras são organismos helicoidais, medindo de 10 a 20 µm de 

comprimento e 0,1 µm de diâmetro aproximadamente. Apresentam uma ou as 

duas extremidades em forma de gancho e se movimentam através de flagelos 

(filamentos axiais) ancorados no espaço periplásmico, que proporcionam 

movimentos rotacionais.12 Podem ser de vida livre ou patogênicas para homens 

e outros animais.2,3,13 Por serem muito finas, são visualizadas por microscópio 

de campo escuro ou contraste de fase e não são facilmente coradas.  São 

bactérias fastidiosas, com tempo de geração de 6 a 16 horas, crescimento 

ótimo em pH 7,2 – 7,6 e temperatura ótima de crescimento de 28ºC a 30ºC.  
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São aeróbias estritas e utilizam sais de amônia como fonte de nitrogênio, 

ácidos graxos de cadeia longa como fonte de carbono e purinas. Podem ser 

cultivadas em meios artificiais, líquidos ou semissólidos, contendo soro ou 

albumina e polissorbato.2,3,14  

As leptospiras possuem estrutura típica de outras espiroquetas, onde a 

membrana citoplasmática interna é intimamente associada à camada de 

peptideoglicana e sobrepostas pela membrana externa.  O LPS é o principal 

componente da superfície da célula e tem uma composição semelhante à de 

outras bactérias Gram negativas, mas possui menor atividade endotóxica, 

sendo 12 vezes menor em camundongos quando comparado ao LPS de E. 

coli, porém podendo causar hemorragia nesses animais, além de ativar 

macrófagos.2,3,15 Além do LPS, a membrana externa é composta por diversas 

proteínas, como mostra a figura 1. 
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Fonte: Haake e Zückert (2015)16 

Figura 1 - Estrutura da parede de leptospiras. A membrana externa contém 
lipopolisacarídeos, lipoproteínas tais como LipL21, Loa22 e LigA, e proteínas de 
transmembrana tais como FecA, OmpL1, TolC. O peptidoglicano e os flagelos 
periplásmicos (PF) estão localizados no periplasma. 

 

O genoma das leptospiras é maior do que de outras espiroquetas e são 

constituídos de pelo menos dois cromossomos circulares de tamanhos 

diferentes. Aproximadamente um terço dos genes de L. biflexa, espécie 

saprófita, está ausente em leptospiras patogênicas e 2.052 genes são 

compartilhados por leptospiras patogênicas e saprófitas sendo, portanto, 

comum ao gênero Leptospira.17,18 

1.3 Fatores de virulência 

Os mecanismos de patogenicidade envolvidos na leptospirose ainda não 

estão claros, porém vários fatores de virulência têm sido identificados, 

principalmente após o sequenciamento completo do genoma de leptospiras, 
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incluindo LPS, hemolisinas, moléculas envolvidas na adesão, proteínas de 

membrana externa (OMPs) e outras proteínas de superfície.2,17,27–29,19–26  

A adesão das leptospiras no tecido do hospedeiro é a primeira etapa 

para que haja a infecção e patogênese na leptospirose. Estudos têm 

demonstrado o papel de diferentes proteínas, entre elas Lp95, Lsa21, Lsa63, 

Lsa23, Lsa26 e Lsa36, capazes de aderir em componentes da matriz 

extracelular, tais como colágeno, laminina, elastina e fibronectina. Além disso, 

muitas dessas proteínas aderem ao plasminogênio, podendo transformá-lo em 

plasmina, sua forma ativa, e a componentes reguladores do sistema 

complemento. Foi demonstrado também que L.interrogans aderem a caderinas 

de células endoteliais.19–21,29–32 

LipL32 é a principal e mais estudada lipoproteína de leptospiras. Estudos 

recentes demonstraram que essa lipoproteína está localizada na camada 

periplasmática e não na superficie da membrana externa, como era descrito 

anteriormente.33 É altamente conservada nas espécies patogênicas e está 

ausente nas espécies saprófitas. Tem capacidade de se ligar ao colágeno, à 

laminina e fibronectina e é expressa durante a infecção humana. Apesar disso, 

cepas de leptospiras com mutações no gene lipL32 não apresentaram 

diferença das cepas selvagens quanto à morofologia, crescimento, 

características de adesão e virulência em modelos animais.21,29 

Leptospiras patogênicas expressam na sua superfície proteínas 

denominadas de imunoglobulinas-like (Lig), entre elas as LigA e LigB. A 

proteína LigB está presente em todas as leptospiras patogênicas e tanto LigA 

como LigB são capazes de aderir a componentes da matriz extra celular  como 
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elastina, tropoelastina, colágenos, laminina e principalmente em fibronectina. 

Além disso, experimentos utilizando L. biflexa geneticamente modificada para 

expressar LigA e/ou LigB demonstraram que essas leptospiras saprófitas 

aderiram mais fortemente às células eucarióticas, à fibronectina e às proteínas 

do sistema complemento. Entretanto, mutação genética com “knockout” do 

gene ligB não afetou a virulência e a colonização de leptospiras em hamsters e 

ratos infectados.21,29,34,35  

 Loa 22 foi o primeiro fator de virulência descrito geneticamente em 

leptospiras. É uma lipoproteína de membrana externa e foi demonstrado que 

cepas com mutações no gene que codifica essa proteína, perderam a 

virulência em experimentos com animais suscetíveis à leptospirose.36 

A Len A é uma proteína similar à endostatina e é capaz de interagir com 

fator H humano (FHR-1). Sendo o fator H um regulador de fase fluida que 

desempenha um papel vital durante a ativação de via alternativa do 

complemento no sistema imunológico do hospedeiro, a Len A tem papel na 

resistência das leptospiras patogênicas à morte mediada pela via alternativa do 

sistema complemento. Além disso, resíduos de lisina encontrados em Len A 

têm a capacidade de se ligar ao plasminogênio, gerando a plasmina 

enzimaticamente ativa na superfície das leptospiras, podendo prejudicar os 

tecidos do hospedeiro pela degradação da matriz extracelular.12 

Diversas hemolisinas têm sido encontradas em leptospiras e seus 

papéis na patogenicidade têm sido amplamente estudados. Foram encontrados 

vários genes que codificam esfingomielinases que demonstraram ter atividades 

citotóxicas, causando lise em eritrócitos e danos em células endoteliais. A 
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ausência dessas esfingomielinases em cepas saprófitas sugere que elas 

exercem papel na virulência e patogenicidade21. 

As leptospiras expressam uma glicolipoproteína (GLP) que exerce efeito 

tóxico intercalando sua porção lipídica com ácidos graxos e fosfolípides de 

membrana, levando ao extravasamento do conteúdo celular. Além disso, 

exerce efeito inibidor sobre o hormônio antidiurético e está associada ao 

agravamento das lesões nas etapas mais avançadas da leptospirose, sendo 

muito importante na patogenicidade da doença.37–39 

 O LPS desempenha um importante papel na virulência de leptospiras 

patogênicas, sendo a expressão de LPS intacto essencial para a sobrevivência 

dessas bactérias tanto dentro como fora do hospedeiro.16,40 LPS de leptospiras 

é formado de lípide A, polissacarídeo e núcleo, assim como LPS de outras 

bactérias, porém, o lípide A possui um único fosfato que é metilado. Os fosfatos 

metilados são extremamente incomuns na biologia e não foram previamente 

observados em outros lípides A até o momento.16 Foi demonstrado que LPS de 

leptospiras ativa os macrófagos humanos através dos receptores Toll-Like 2 

(TLR2), diferentemente de outras bactérias Gram negativas que ativam os 

receptores Toll-Like 4 (TLR4), devido à essa composição incomum, do lípide A.  

Porém, em camundongos, o LPS dessas bactérias é reconhecido tanto por 

TLR2 quanto por TLR4, sendo esse mecanismo crucial para controlar a 

leptospirose nesses animais considerados portadores sãos de leptospiras 41. A 

falha do TLR4 humano em reconhecer o LPS de leptospiras pode ser um dos 

motivos pelos quais os seres humanos são hospedeiros acidentais e podem 

desenvolver infecções graves e com alta letalidade.16 
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1.4 Epidemiologia 

 A leptospirose é uma das zoonoses mais difundidas mundialmente. 

Estima-se que ocorram anualmente 1.03 milhões de casos e 58.900 mortes por 

leptospirose em todo o mundo.42 No Brasil, a leptospirose é uma doença de 

notificação compulsória, com ocorrência de aproximadamente 3.700 casos e 

357 óbitos por ano, sendo o maior número na região sudeste do país.43  

É uma doença sazonal ocorrendo predominantemente nos períodos de 

chuva, sendo a incidência significantemente mais alta em países de clima 

quente devido à longa sobrevivência das leptospiras no meio ambiente em 

temperaturas quentes e condições úmidas.3,44,45 No Brasil a leptospirose é 

endêmica, com ocorrência de epidemias urbanas após enchentes e inundações 

e está diretamente relacionada à falta de saneamento básico, às aglomerações 

populacionais de baixa renda e às altas infestações de roedores. Acomete 

principalmente indivíduos do sexo masculino entre 21 e 50 anos, ou seja, ainda 

em idade produtiva, tendo uma enorme importância social e econômica por 

causa dos altos custos de internação e perdas de dias de trabalho.44,46,47 

A leptospirose também pode estar associada a riscos ocupacionais, 

ocorrendo principalmente em agricultores que trabalham em campos alagados, 

trabalhadores do serviço de esgoto e minas e profissionais que trabalham em 

contato direto com animais, como profissionais de laboratório, veterinários e 

açougueiros. Além disso, a doença também pode estar relacionada a 

atividades de recreação, tais como natação, canoagem e pescaria. 2,3,48 

Diversas espécies de animais podem servir de reservatório para 

leptospiras, incluindo animais selvagens, domésticos e sinantrópicos, como 
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caninos, suínos, equinos, bovinos, ovinos e caprinos. Porém, o principal 

reservatório são os pequenos roedores, sendo as espécies Rattus rattus, 

Rattus novergicus e Mus musculus os mais importantes na disseminação da 

doença, por serem portadores sãos e apresentarem leptospiúria prolongada, 

eliminando leptospiras vivas no ambiente e contaminando solos, água e 

alimentos.2,3,45,48,49 Os sorovares de leptospiras normalmente estão associados 

com hospedeiros específicos e com a gravidade da doença, sendo portanto, 

importante conhecer os sorovares prevalentes e seus reservatórios em cada 

região. Os sorovares Icterohaemorrhagiae e Copenhageni, pertencentes ao 

sorogrupo Icterohaemorrhagiae, são os de maior circulação nos centros 

urbanos no Brasil, sendo o Rattus norvegicus (ratazana ou rato de esgoto) o 

principal portador.13,44,47,49,50 

O homem é um hospedeiro terminal e acidental da doença e a 

transmissão pode ocorrer de forma direta, através de contato com órgãos, 

sangue e ou urina de animais infectados ou mais comumente de forma indireta, 

através de água e solo úmido contaminados com urina de animais infectados. 

A transmissão de homem para homem é rara e não tem importância 

epidemiológica. A penetração do microrganismo ocorre em lesões na pele ou 

através da pele íntegra imersa em água por longo tempo ou através de 

mucosas.45,46 

1.5 Manifestações Clínicas 

O período de incubação da leptospirose é de 1 a 30 dias, ocorrendo 

mais frequentemente entre o quinto e o décimo quarto dia.  Em humanos, pode 

manifestar-se de várias formas, desde quadros assintomáticos, passando por 
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formas anictéricas de gravidade moderada, até formas severas e 

potencialmente fatais.3,46  

Independente do sorovar infectante, a leptospirose humana, em geral, 

apresenta uma evolução bifásica, dividida em fase precoce ou leptospirêmica e 

fase tardia ou fase imune. 2,3 

A fase precoce da doença, na qual as leptospiras podem ser 

encontradas na circulação sanguínea e/ou líquido cefalorraquidiano (LCR), é 

caracterizada por sintomas como febre, mialgia, calafrio, cefaleia, anorexia, 

náuseas e vômitos. Podem ocorrer diarreia, artralgia, problemas oculares e 

tosse. Exantema, hepatomegalia, esplenomegalia e linfadenopatia também 

podem ocorrer, porém são sintomas menos comuns.  Essa fase tende a ser 

autolimitada podendo regredir em três a sete dias, sem deixar sequelas. 

Apesar de essa fase corresponder a aproximadamente 90% das apresentações 

clínicas da leptospirose, por apresentar sintomas inespecíficos e semelhantes a 

outras doenças como gripe, dengue, febre maculosa e febre amarela, apenas 

uma pequena parte dos casos é identificada e notificada. Em 10 a 15% dos 

casos, a doença evolui para a fase tardia, com apresentação de manifestações 

clínicas graves, chamada de Síndrome de Weil, com comprometimento de 

múltiplos órgãos e presença de icterícia, insuficiência renal e hemorragias, 

sendo a mais importante a hemorragia pulmonar. Essas apresentações clínicas 

podem ocorrer de forma concomitante ou isoladamente. O sorogrupo 

Icterohaemorrhagiae foi associado à presença de icterícia e às formas mais 

graves da leptospirose.2,3,14,45,46,51 
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A hemorragia pulmonar associada à leptospirose foi descrita pela 

primeira vez em 1943 e tem sido reportada cada vez com mais frequência, em 

diversos lugares do mundo52,53.  Os casos que apresentam a forma pulmonar 

grave da leptospirose podem evoluir para óbito nas primeiras 24 horas de 

internação, sendo a letalidade desses casos maior que 50%, enquanto que a 

letalidade geral dos casos de leptospirose é em torno de 10%.45,46,54  

Os pacientes que recebem tratamento e suporte adequados geralmente 

se recuperam totalmente, inclusive os que necessitam de diálise. Porém, 

alguns pacientes apresentam alguns sintomas na fase de convalescença, como 

uveíte unilateral ou bilateral. 45,46 

Para o tratamento da leptospirose humana, a antibioticoterapia deve ser 

administrada a qualquer momento, porém é mais eficaz quando iniciada na 

primeira semana da doença. As drogas de escolha são amoxicilina ou 

doxiciclina na fase precoce e penicilina, ampicilina ou ceftriaxona na fase 

tardia, para adultos. Para as crianças, não se deve utilizar doxiciclina. Medidas 

terapêuticas de suporte, como hidratação e monitoramento cardíaco, manejo 

respiratório, manejo sistêmico, manejo renal e manejo da hemorragia 

representam importante papel no tratamento da leptospirose humana.2,3,14,46   

 1.6 Diagnóstico Laboratorial 

O diagnóstico laboratorial da leptospirose é de extrema importância para 

a confirmação dos casos suspeitos e para o monitoramento da doença, uma 

vez que as características clínicas são bastante inespecíficas. Pode ser feito 

através do isolamento do agente, de técnicas de detecção do DNA e de 

métodos sorológicos para detecção de anticorpos anti-leptospiras.2,45,55  
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As leptospiras podem ser encontradas no sangue nos primeiros dias de 

infecção e amostras de sangue devem ser colhidas até aproximadamente 10 

dias após o início dos sintomas para realização dos exames que detectam 

antígenos. Os anticorpos IgM são detectáveis no sangue antes dos anticorpos 

IgG, aproximadamente cinco a sete dias após o início dos sintomas, atingindo 

níveis máximos na segunda semana da doença. Técnicas sorológicas devem 

ser realizadas a partir desse período. Os anticorpos podem persistir no soro de 

pacientes infectados, levando meses ou até anos para cair para níveis baixos. 

(Figura 2).3,56–58 

 

 

 

             Fonte: Picardeau (2013); Picardeau et al. (2014)56,57 

Figura 2 - Cinética da leptospirose no sangue e o período de coleta de material 
biológico. 
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1.6.1 Isolamento e identificação de leptospiras 

O isolamento de leptospiras pode ser realizado a partir de diversos 

materiais biológicos, como sangue, LCR e urina. Meios específicos 

semissólidos, como Fletcher e Ellighausen McCullough modificado por 

Johnson  e Harris (EMJH)59,60 são utilizados para esse fim. Na primeira semana 

da doença, as leptospiras encontram-se na corrente sanguínea e é nesse 

período que deve ser feita a coleta de sangue total ou de LCR. A urina deve ser 

coletada a partir do décimo dia da doença, período em que as leptospiras estão 

nos rins e sendo excretadas de forma intermitente. O isolamento de leptospiras 

é de grande importância, uma vez que pode identificar os sorovares circulantes 

e confirmar casos suspeitos. Porém, devido ao crescimento lento dessas 

bactérias, a cultura pode demorar até quatro meses para apresentar um 

resultado definitivo. Além disso, apresenta baixa sensibilidade em decorrência 

da coleta, que deve ser realizada no período adequado e antes da 

administração de antibióticos, e da presença de microrganismos contaminantes 

que inibem o crescimento de leptospiras.2,3,61,62 

A identificação de leptospiras isoladas pode ser realizada pelo teste 

sorológico de absorção cruzada de aglutininas (CAAT) que, por ser muito 

trabalhoso é restrito a poucos laboratórios de referência.3,61 Por esse motivo, as 

técnicas moleculares são as mais utilizadas.45 Estudos demonstraram  que a 

eletroforese em campo pulsado (PFGE) é uma técnica eficiente na 

diferenciação dos sorogrupos de leptospiras e de alguns sorovares.63–66 

Técnicas baseadas em sequência de DNA como análise em multilocus de 

repetições em tandem de número variável (MLVA) e sequenciamento de 
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multilocus (MLST) foram desenvolvidas e apresentaram resultados satisfatórios 

na identificação dos sorogrupos de leptospiras.67–71 

1.6.2 Métodos moleculares 

Os testes baseados na detecção de DNA têm sido cada vez mais 

utilizados para o diagnóstico da leptospirose, por serem rápidos e precoces, 

fornecendo um diagnóstico logo nos primeiros dias da doença. Diversas 

técnicas foram descritas como ampliação da base do DNA nucleico (NASBA), 

amplificação isotérmica de DNA mediada por loop (LAMP) e principalmente a 

reação em cadeia da polimerase (PCR) que foi descrita há mais de 20 anos 

para detecção de leptospiras.29,45,55,72–75  

 Ensaios de PCR desenvolvidos para o uso diagnóstico têm utilizado 

amplificação de DNA a partir de diferentes materiais biológicos, como soro, 

sangue total, urina, LCR e tecidos.75–81 Diferentes tipos de alvo também foram 

estudados, tanto os universalmente presentes em bactérias, como rrs, gyrB ou 

secY, 82–84 quanto os genes restritos a leptospiras patogênicas como lipL32, lig 

ou lfb1.85–88 A PCR em tempo real vem substituindo a PCR convencional por 

ser mais rápida e menos sensível a contaminações. Várias técnicas de PCR 

em tempo real foram descritas, utlizando tanto o sistema “SYBR Green” quanto 

o sistema “TaqMan” e apresentaram boa sensibilidade, precocidade e 

especificidade, porém poucos testes foram validados.45,55,84,88–93 

A desvantagem da PCR, tanto convencional como em tempo real, é a 

necessidade de infraestrutura laboratorial e equipamentos, que encarecem a 

técnica. Além disso, como há dificuldades referentes a suspeita de caso no 

início da doença e como a sensibilidade da PCR diminui à medida que o 
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paciente evolui para as fases tardias da leptospirose, resultados falso-

negativos podem ocorrer. Foi demonstrado que o teste de aglutinação 

microscópica (MAT) foi capaz de detectar mais casos de leptospirose humana 

em pacientes de uma população com alta prevalência do que a PCR, apesar 

desse método ser mais sensível.94
 

1.6.3 Métodos sorológicos 

 Devido às desvantagens apresentadas pelos métodos baseados em 

detecção de leptospiras, as técnicas de detecção de anticorpos circulantes anti-

leptospiras são as mais utilizadas para o diagnóstico laboratorial da 

leptospirose. 

 O MAT é o teste de referência para o diagnóstico laboratorial da 

leptospirose recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Tem 

grande importância por ser o teste confirmatório para os casos de leptospirose 

e é fundamental para a vigilância epidemiológica da doença, uma vez que 

fornece o provável sorogrupo infectante.3 É um teste de aglutinação, 

visualizada em microscopia de campo escuro, que detecta anticorpos 

aglutinantes das classes IgG e IgM. O ponto final para determinação do 

resultado é a maior diluição do soro em que ocorre 50% de aglutinação, o que 

torna o teste subjetivo.3,95  

 O MAT requer pelo menos duas amostras de soro, com no mínimo 

uma semana de diferença entre os dias de coleta, para correta interpretação 

dos resultados. Um caso suspeito é confirmado pelo MAT quando apresenta 

soroconversão ou uma variação sorológica no título de anticorpos de quatro ou 

mais vezes. O provável sorogrupo infectante é o que apresenta o maior título 
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no teste. Se mais de um sorogrupo apresentar o maior título, devido ao alto 

grau de reação cruzada entre diferentes sorogrupos, considera-se como 

inconclusivo. Título ≥200 é utilizado para confirmar um caso de leptospirose 

quando há evidencias clínicas, porém essa definição é válida para uso em 

populações que não são comumente expostas à leptospirose. Em áreas em 

que a leptospirose é endêmica, títulos ≥ 800, são recomendados.2,3 

 Para a execução da técnica utiliza-se uma diversidade grande de 

leptospiras patogênicas vivas representantes dos principais sorovares 

circulantes e são necessários técnicos treinados para proceder à leitura da 

aglutinação em microscopia de campo escuro, e, portanto, é um teste 

complexo, realizado principalmente em laboratórios de referência.2,3 

 Devido às dificuldades apresentadas para a realização do MAT, vários 

testes sorológicos vêm sendo desenvolvidos e avaliados para o diagnóstico da 

leptospirose, como contraimunoeletroforese, hemaglutinação indireta, 

imunofluorescencia, “Enzyme-linked immunosorbent assay” (ELISA) e os testes 

rápidos como teste de aglutinação em látex, dot-blot ou “dipstick” e 

imunocromatografia.55,57,104–108,96–103 

 Testes de ELISA são bastante utilizados para o diagnóstico da 

leptospirose. A maioria deles detecta anticorpos IgM e fornece resultado 

diagnóstico antes do MAT nas amostras colhidas na fase aguda.45,57 Esses 

testes têm sido desenvolvidos a partir de sorovares saprófitas, intermediários e 

patogênicos de leptospiras, utilizando tanto extratos brutos quanto lipoproteínas 

recombinantes como LipL32, LigA, Lp29 e Lp49.4,45,56,57,95,99,109,110 Testes que 

utilizam leptospiras patogênicas prevalentes em determinado local de estudo 
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podem não ser eficazes fora dessa área geográfica.3,111 Os “kits” comerciais 

comumente utilizam extratos brutos de leptospiras, principalmente leptospira 

saprófita sorovar Patoc como antígeno e a maioria utiliza anticorpos anti-IgM 

humanos conjugados com peroxidase. No Brasil o teste de ELISA IgM, 

Panbio® Leptospira IgM ELISA (Panbio Pty., Ltd.,Queensland, Australia) 

distribuído pela Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública (CGLAB)  

é utilizado como triagem para o diagnóstico sorológico da leptospirose em todo 

o território nacional,46e segundo o manual do teste apresenta 96,5% (IC 95% 

87,9-99,6%) de sensibilidade e 98,5% (IC 95% 95,6-99,7%) de especificidade. 

As figuras 3 e 4 representam os algoritmos I e II, respectivamente, utilizados 

para confirmação de casos de leptospirose no Brasil, segundo o manual de 

leptospirose do Ministério da Saúde.46 
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Algoritmo I 

 

Fonte: Leptospirose diagnóstico e manejo clínico46 

 

Figura 3 - Algoritmo I: encerramento de caso de leptospirose quando a 
amostra for colhida antes do 7° dia do início de sintomas. 
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Algoritmo II 

 

Fonte: Leptospirose diagnóstico e manejo clínico46 

Figura 4 - Algoritmo II: encerramento de caso de leptospirose quando a 
amostra for colhida a partir do 7° dia do início de sintomas. 

 

Diversos testes rápidos com plataformas variadas, utilizando diferentes 

preparações de antígenos e anticorpos conjugados foram desenvolvidos e 

avaliados para o diagnóstico da leptospirose, sendo vários deles distribuídos 

comercialmente. Testes como Dip-S-Tick (PanBio, Inc.), LeptoTek Dri-Dot 

(Biomérieux), Leptocheck WB (Zephyr Biomedicals), SD Bioline Leptospira 
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(Abbott), Leptorapide (Linnodee Diagnostics), entre outros testes comerciais e 

não comerciais, foram comparados ao teste de MAT e a testes de ELISA IgM. 

Esses trabalhos apresentaram uma grande variação de sensibilidade e 

especificidade, porém, independentemente do método utilizado, seja ELISA ou 

testes rápidos, pode-se concluir que esses ensaios são realmente úteis como 

teste de triagem para o diagnóstico da leptospirose por serem muito simples e 

precoces na detecção da leptospirose em relação ao MAT.92,94,100,104,105,109–120 

Testes de dot-blot foram desenvolvidos para o diagnóstico de diversas 

doenças a partir de modificações do teste de ELISA, substituindo a microplaca 

de poliestireno por membrana de nitrocelulose, utilizando cromógenos 

precipitáveis, menor quantidade de reagentes e resultado visual, sendo, 

portanto, um teste de menor custo e maior simplicidade.112–114 Levando em 

consideração que as etapas de realização dos testes de dot-blot e ELISA são 

iguais e os reagentes utilizados são semelhantes, o que diferencia um do outro 

é principalmente a necessidade de utilizar equipamentos especializados para a 

realização do ELISA, como lavadora de placas e espectrofotometro de 

microplacas para leitura dos resultados. Os gastos com aquisição e 

manutenção preventiva e corretiva desses equipamentos elevam o custo do 

teste de ELISA em relação ao teste de dot-blot.  

 Todos os testes rápidos para o diagnóstico da leptospirose vendidos 

comercialmente foram desenvolvidos fora do Brasil. Muitos deles oferecem 

quantidade pequena de testes por “kit”, apresentando alto custo para lugares 

onde a leptospirose é endêmica e um grande número de amostras é testado, 

como no Brasil. Além disso, não utilizam sorovares prevalentes na nossa 
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região o que pode fornecer resultado falso negativo. Portanto, o 

desenvolvimento de um teste rápido, de baixo custo, acessível a todos os 

laboratórios, e que seja desenvolvido utilizando materiais clínicos oriundos do 

Brasil são de extrema importância para a melhoria do diagnóstico da 

leptospirose e de grande relevância para a saúde pública do país.  
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2. OBJETIVOS 

Objetivo geral 

Padronizar um de teste Dot-blot IgM para o sorodiagnóstico da 

leptospirose humana que seja fácil de realizar, rápido e que apresente boa 

sensibilidade e especificidade. 

Objetivos específicos 

- Avaliar diferentes métodos de extração de antígenos brutos de 

leptospiras saprófita e patogênica para utilização em teste de Dot-blot IgM;  

 - Avaliar anticorpos anti-IgM humano conjugado com fosfatase alcalina 

e anti-IgM humano conjugado com peroxidase em teste de Dot-blot para 

detecção de anticorpos IgM anti-leptospiras em soros humanos de pacientes 

com suspeita de leptospirose; 

- Avaliar o desempenho diagnóstico do teste de Dot-blot IgM utilizando 

cada um dos antígenos e conjugados estudados, tendo o teste de MAT como 

referência; 

- Avaliar a precocidade dos testes de Dot-blot IgM utilizando cada um 

dos antígenos e conjugados estudados e comparar com o teste Panbio® 

Leptospira IgM ELISA (Panbio Pty., Ltd.,Queensland, Australia); 

- Desenvolver o teste de Dot-blot IgM com os antígenos e conjugado que 

apresentarem melhores resultados na primeira avaliação; 

- Avaliar o desempenho diagnóstico do teste de Dot-blot IgM 

desenvolvido utilizando o teste de MAT como referência; 
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- Comparar o teste de Dot-blot IgM desenvolvido com o teste Panbio® 

Leptospira IgM ELISA (Panbio Pty., Ltd.,Queensland, Australia). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 As etapas de condução do presente trabalho estão resumidas no 

fluxograma abaixo (Figura 5). 

                   

Fonte: adaptado de Corral (2018)115 

Figura 5 - Fluxograma de etapas realizadas no trabalho para padronização do 
teste de Dot-blot IgM para o sorodiagnóstico da leptospirose humana. 
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3.1 Teste de aglutinação microscópica (MAT) 

O MAT foi realizado de acordo com as recomendações da Organização 

Mundial de Saúde – OMS2 utilizando culturas vivas de leptospiras como 

antígenos.  Foram utilizados os sorovares representantes dos principais 

sorogrupos prevalentes no Estado de São Paulo (quadro 2). 

Quadro 2 - Relação se sorovares utilizados no teste de MAT 

Espécie Sorovar Sorogrupo 

L. interrogans Icterohaemorrhagiae Icterohaemorrhagiae 

L. interrogans Icterohaemorrhagiae Copenhageni 

L. kirshneri Grippothyphosa Grippothyphosa 

L. interrogans Canicola Canicola 

L. interrogans Pomona Pomona 

L. interrogans Bataviae Bataviae 

L. interrogans Australis Australis 

L. interrogans Pyrogenes Pyrogenes 

L. borgpetersenii Tarassovi Tarassovi 

L. borgpetersenii Sejroe Sejroe 

L. interrogans Autumnalis Autumnalis 

L. interrogans Sejroe Hardjo 

L. interrogans Sejroe Wolffi 

L. borgpetersenii Javanica Javanica 

L. noguchii Panama Panama 

L. interrogans Hebdomadis Hebdomadis 

L. interrogans Djasiman Djasiman 

L. borgpetersenii Ballum Castellonis 

L. biflexa Semaranga Patoc 

L. kirshneri Cynopteri Cynopteri 

 

As cepas foram oriundas da Coleção de Leptospira (CLEP) do Centro de 

Referência Nacional em Leptospirose, Fiocruz-RJ, Brasil, e da coleção de 



26 

 

 

culturas do Instituto Adolfo Lutz e foram mantidas em meio EMJH 

suplementado com 10% de enriquecimento para EMJH (Difco), a 30°C, com 

repiques semanais, no laboratório de leptospirose do Instituto Adolfo Lutz 

Central.  

Os soros foram diluídos a 1:50 em solução salina com tampão do tipo 

Sörensen. Alíquotas de 50L de cada soro diluído foram colocadas frente aos 

20 sorovares utilizados como antígeno em placas para microaglutinação 

contendo 96 poços de fundo chato. As amostras foram colocadas em 20 

cavidades da placa, uma para cada sorovar. Acrescentou-se a seguir 50L de 

cada um dos antígenos para cada amostra de soro, obtendo-se uma diluição 

final de 1:100. As placas foram incubadas a 30°C durante 2 horas. A seguir foi 

realizada a leitura utilizando microscópio munido de dispositivo para campo 

escuro (Olympus BX 51). 

O grau de aglutinação foi avaliado através da escala de cruzes, de 1+ a 

4+. (1+ representa 25% de leptospiras aglutinadas; 2+ 50% de leptospiras 

aglutinadas; 3+ e 4+ de 75% a 100% de leptospiras aglutinadas). Foram 

consideradas positivas as aglutinações com 2+ ou mais.  

Os soros considerados positivos nesta etapa de triagem foram 

submetidos à titulação com os respectivos antígenos reagentes, em diluição 

seriada de razão dois. Como ponto final da reação, foi considerada a diluição 

da amostra capaz de aglutinar 50% das leptospiras. Os soros que 

apresentaram título >1:200 foram considerados como reagentes. O provável 

sorogrupo infectante foi o que apresentou o maior título e quando dois ou mais 
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sorogrupos apresentaram o maior título, o provável sorogrupo infectante foi 

considerado como inconclusivo. 

3.2 Teste ELISA IgM 

O teste Elisa IgM foi realizado conforme instruções do “kit” Panbio® 

Leptospira IgM ELISA (Panbio Pty., Ltd.,Queensland, Australia). 

Resumidamente, 100 µL de amostras de soro, controles positivo e negativo e 

calibrador, diluídos a 1:100 em diluente de amostra, foram adicionados em 

microplaca contendo 96 micropoços revestidos com leptospiras.  A microplaca 

foi incubada durante 30 min a 37 °C. Após lavagem com solução salina 

tamponada com fosfato contendo 0,05 % de tween 20, adicionou-se 100 µL de 

anticorpo anti-IgM humano conjugado com peroxidase e incubou-se durante 

mais 30 min a 37 °C. Após lavagem, adicionou-se 100 µL de substrato de 

tetrametilbenzidina/peróxido de hidrogênio (cromógeno TMB) e incubou-se à 

temperatura ambiente durante 10 min. A reação foi interrompida com 100 µL de 

ácido fosfórico 1 M. A absorbância de cada poço foi medida a um  comprimento 

de onda de 450 nm. Os resultados foram considerados reagentes, não 

reagentes ou inconclusivos segundo cálculo do “cut off” fornecido pelo “kit” e 

pelos valores de absorbância de cada amostra de soro.  

3.3 Primeira etapa  

3.3.1 Extração de antígenos 

3.3.1.1 Cepas de leptospiras 

 Os antígenos foram extraídos a partir de L. interrogans sorovar 

Copenhageni cepa M20, pertencente ao sorogrupo Icterohaemorrhagiae e L. 

biflexa sorovar Patoc cepa Patoc I, pertencente ao sorogrupo Semaranga. 
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Todas as leptospiras foram cultivadas em meio EMJH suplementado com 10% 

de enriquecimento para EMJH (Difco) durante 7 dias a 30°C. 

3.3.1.2 Antígeno sonicado 

 Os antígenos sonicados foram extraídos segundo Camargo et al. 

(1995).116 As leptospiras cultivadas em 5,5 ml de meio EMJH (Difco) foram 

congeladas a –20ºC durante 7 dias. Após esse período, a cultura foi 

descongelada e centrifugada a 10 000 rpm por 30 minutos a 4ºC. O sedimento 

foi lavado duas vezes com solução fisiológica tamponada (PBS) 0,02 M, pH 

7,2, e ao final da última centrifugação foi ressuspenso em PBS no volume 

correspondente ao volume inicial.  A suspensão foi levada ao sonicador (Fisher 

scientific), com ciclos de 20 KHz, 0,8 mA, por três períodos de 3 minutos cada. 

O antígeno extraído a partir do sorovar Copenhageni foi denominado Son2 e a 

partir do sorovar Patoc foi denominado Son19. 

3.3.1.3 Antígeno termo-resistente 

 Os antígenos termo-resistentes foram extraídos segundo Faine (1982) 

com algumas modificações.117 As leptospiras cultivadas por 7 dias em 5,5 ml 

de meio de EMJH (Difco) foram centrifugadas a 12.000 rpm por 30 minutos a 

4ºC e lavadas duas vezes. A cada lavagem, o sedimento foi ressuspenso com 

PBS pH 7,2. O sedimento da última centrifugação foi homogeneizado com PBS  

e deixado em geladeira durante 24 horas, com agitação constante. Para a 

inativação térmica, a suspensão foi colocada em banho seco a 100ºC por 30 

minutos, com agitação. Uma última centrifugação foi processada conforme 

centrifugação inicial e então o sedimento foi ressuspenso em PBS de maneira 

a ajustar sua densidade de acordo com o tubo 10 da escala de Mc Farland. O 
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antígeno foi mantido em geladeira por 7 dias, com agitação constante, antes de 

ser utilizado. O antígeno extraído a partir do sorovar Copenhageni foi 

denominado TR2 e a partir do sorovar Patoc foi denominado TR19. 

3.3.1.4 Antígeno n-butanol 

 Os antígenos n-butanol foram extraídos segundo Delbem (2004)118 com 

algumas modificações. As leptospiras cultivadas por 7 dias em 1 litro de meio 

EMJH (Difco) foram centrifugadas a 5.000 rpm por 15 minutos a 4ºC e lavadas 

duas vezes com 10 ml de PBS pH 7,2 a 4.000 rpm por 20 minutos cada. O 

sedimento da última centrifugação foi ressuspenso em 10 ml de n-butanol a 9% 

e foi centrifugado por três vezes a 4.000 rpm por 30 minutos a 4ºC. O 

sobrenadante da última centrifugação foi coletado. O antígeno extraído a partir 

do sorovar Copenhageni foi denominado But2 e a partir do sorovar Patoc foi 

denominado But19. 

Após os três métodos de extração, os antígenos foram mantidos em 

temperatura de -20ºC até o momento do uso. 

3.3.2 Amostras de soro 

Todas as amostras de soro utilizadas estavam armazenadas no 

laboratório de leptospirose do Instituto Adolfo Lutz a -20°C e foram divididas em 

dois grupos: casos confirmados de leptospirose e controles negativos. 

Casos confirmados de leptospirose: amostras pareadas de soro de 147 

casos, recebidas no laboratório de leptospirose do Instituto Adolfo Lutz - SP, 

entre janeiro de 2007 e março de 2018. Todas as primeiras amostras de soro 

apresentaram resultado não reagente no teste de MAT e todas as segundas 

amostras de soro apresentaram resultado reagente no teste de MAT com 
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títulos ≥200 caracterizando soroconversão. Informações sobre as amostras tais 

como data do início dos sintomas e data da coleta, foram obtidas nas fichas de 

notificação compulsória de cada paciente. 

Controles negativos: a) 88 amostras de soros de casos confirmados 

laboratorialmente para outras doenças que apresentam quadros clínicos 

semelhantes à leptospirose. Destes casos, quatro foram confirmados para 

hepatite A, 20 para sífilis, 29 para dengue, 15 para toxoplasmose, três para 

febre amarela, um para chikungunya, 13 para febre maculosa e três para 

hantavirose. b) 60 amostras de soro de indivíduos sadios oriundos de banco de 

sangue. Todas as amostras apresentaram resultado não reagente no teste de 

MAT.  

3.3.3 Teste de Dot-blot IgM 

3.3.3.1 Padronização  

Foram realizadas titulações em bloco com soros com resultados 

reagentes e não reagentes pelo ELISA IgM e pelo MAT, com os anticorpos 

anti-IgM humanos conjugados com fosfatase alcalina e com peroxidase e com 

os antígenos. Os soros foram diluídos em leite desnatado diluído em PBS pH 

7,2 na concentração de 5% (L-PBS), a 1:10, 1:50, 1:100, 1:200, 1:400, e 1:800, 

os antígenos foram utilizados puros e diluídos em PBS pH7,2 a 1:2, 1:4, 1:8, 

1:16 e 1:32 e os conjugados foram diluídos em L-PBS a 1:1.000, 1:2.000 e 

1:3.000. 

3.3.3.2 Teste  

O teste foi realizado a partir de modificações na técnica descrita por 

Blanco et al. (2009).105 Membranas de nitrocelulose (Bio Rad-poro de 0,45 μm) 
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foram sensibilizadas com 1µL de cada um dos antígenos TR2, TR19, Son2, 

Son19, But2, But19 e após secagem ao ar livre por no mínimo 30 minutos, 

foram utilizadas imediatamente ou armazenadas em geladeira por até 24 

horas. Para bloqueio, as membranas foram incubadas com L-PBS a 

temperatura ambiente por 30 minutos em agitador. Os soros dos pacientes e os 

controles (positivo e negativo) foram diluídos na solução de bloqueio. As 

membranas foram incubadas em temperatura ambiente por 1 hora, em 

agitador. Após o período de incubação as membranas foram lavadas três 

vezes com 600 µL de PBS pH 7,2, 4 minutos cada vez. As membranas foram 

então incubadas com anticorpos anti-IgM humanos conjugados com fosfatase 

alcalina ou com peroxidase por 1h, à temperatura ambiente, em agitador. Após 

este procedimento, as membranas foram lavadas como descrito anteriormente. 

As membranas que foram incubadas com conjugado fosfatase alcalina foram 

reveladas submergindo-as em solução contendo 10 mL de solução tampão 3 

(Tris-HCl 100 mM pH 9,5/ NaCl 100 mM), 66μL de “nitroblue tetrazólio” (NBT) 

5% e 33μL de fosfato de 5-bromo-4-cloro-3-indolil (BCIP) 5% (Promega, 

Madison, USA). As membranas que foram incubadas com conjugado 

peroxidase foram reveladas em solução contendo 10 mL de tampão salina tris 

(TBS), 2 mL de 4-cloro-1 naftol (Bio-Rad, California, USA) diluído em metanol e 

10 μL de água oxigenada (Merck, Darmstadt, Alemanha). Para bloqueio da 

reação, as membranas foram submersas em água destilada por 1 minuto.  

Adotou-se como critério para resultado reagente a visualização da 

presença bem definida de cor rósea para os testes que utilizaram conjugado 

fosfatase alcalina e cor roxa para os testes que utilizaram conjugado 

peroxidase, para resultado fraco reagente a presença fraca das cores rósea e 
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roxa e para resultado não reagente a ausência de cor. A leitura foi realizada por 

dois observadores independentes que não tinham conhecimento prévio dos 

resultados sorológicos e em caso de discordância, um terceiro observador 

realizou a leitura. Nesse caso, o resultado considerado foi o da maioria. Para 

as análises dos resultados, tanto a presença bem definida de cor quanto a 

presença fraca de cor foram considerados como reagentes. 

3.4 Segunda etapa  

Após a realização das metodologias descritas acima e análise dos 

resultados, foi verificado que os melhores desempenhos do teste Dot-blot IgM  

foram com os antígenos TR2 e TR19 e anticorpo anti-IgM humano conjugado 

com fosfatase alcalina. Assim, uma nova padronização do teste de Dot-blot IgM  

foi realizada para desenvolver um teste que possa ser utilizado como triagem 

para o diagnóstico da leptospirose. 

3.4.1 Antígenos 

Os antígenos TR2 e TR19 utilizados nessa segunda etapa foram os 

extraídos por termo-resistência, descrito anteriormente. Esses antígenos foram 

utilizados separadamente e também misturados em volumes iguais. O antígeno 

contendo TR2 e TR19 misturados foi denominado antígeno TR.  

3.4.2 Amostras de soro  

Foram utilizadas as mesmas amostras de soro da primeira etapa que 

ainda tinham volume suficiente para realização dos testes, como descrito a 

seguir:  
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Casos confirmados de leptospirose: amostras pareadas de soro de 124 

casos, recebidas no laboratório de leptospirose do Instituto Adolfo Lutz - SP, 

entre janeiro de 2007 e março de 2018. Todas as primeiras amostras de soro 

apresentaram resultado não reagente no teste de MAT e todas as segundas 

amostras de soro apresentaram resultado reagente no teste de MAT com 

títulos ≥200 caracterizando soroconversão.  

Controles negativos: a) 85 amostras de soros de casos confirmados 

laboratorialmente para outras doenças que apresentam quadros clínicos 

semelhantes à leptospirose. Destes casos, quatro foram confirmados para 

hepatite A, 20 para sífilis, 28 para dengue, 15 para toxoplasmose, três para 

febre amarela, um para chikungunya, 11 para febre maculosa e três para 

hantavirose. b) 58 amostras de soro de indivíduos sadios oriundos de banco de 

sangue. Todas as amostras apresentaram resultado não reagente no teste de 

MAT.  

3.4.3 Teste de Dot-blot IgM 

3.4.3.1 Padronização  

A padronização foi realizada colocando as membranas de nitrocelulose 

sensibilizadas com os antígenos em microtubos do tipo “eppendorf” de 1,5 ml, 

em microplacas de 96 poços e em placa com canaletas (método usado na 

primeira etapa).  

Foram feitas titulações em bloco com soros previamente sabidos como 

reagentes e como não reagentes pelo ELISA IgM e pelo MAT, com anticorpos 

anti-IgM humanos conjugados com fosfatase alcalina e com os antígenos TR2, 

TR19 e TR. O leite desnatado utilizado para bloqueio das membranas, para 
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diluição dos soros e para diluição do conjugado foi testado diluído em PBS pH 

7,2 e em PBS pH 7,2 acrescido de tween 20 a 0,1% (PBS-T), denominados 

como L-PBS e L-PBS-T, respectivamente, nas concentrações de 1%, 2%, 3%, 

4% e 5%. Os soros foram diluídos em L-PBS ou L-PBS-T a 1:10, 1:50, 1:100, 

1:200, 1:400, e 1:800, os antígenos foram utilizados puros e diluídos em PBS 

pH7,2 a 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 e 1:32 e o conjugado foi testado diluído em L-PBS 

ou L-PBS-T a 1:1.000, 1:2.000 e 1:3.000.  

3.4.3.2 Teste  

As membranas que estavam nas placas com canaletas ficaram em 

agitador em todas as incubações. As que estavam em microtubos do tipo 

“eppendorf” e em microplacas foram incubadas sem agitador.  

Membranas de nitrocelulose (Bio Rad-poro de 0,45 μm) foram 

sensibilizadas com 1µL de cada um dos antígenos TR, TR2 e TR19. As 

membranas foram incubadas com L-PBS ou L-PBS-T à temperatura ambiente 

por 30 minutos. Os soros dos pacientes e os controles (positivo e negativo) 

foram diluídos na solução de bloqueio. As membranas foram incubadas em 

temperatura ambiente por 30 minutos. Após o período de incubação as 

membranas foram lavadas com PBS ou PBS-T. Nos microtubos do tipo 

“eppendorf” e nas microplacas a lavagem foi realizada agitando as membranas 

nos tampões de lavagem de 6 a 8 vezes. A lavagem em placas com canaletas 

foi realizada colocando 600 μL de tampão de lavagem em cada membrana e 

desprezando logo após. Essa etapa foi testada repetindo-se por 3, 4 e 5 vezes. 

As membranas foram então incubadas com anticorpos anti-IgM humanos 

conjugados com fosfatase alcalina por 30 minutos, à temperatura ambiente. 
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Após este procedimento, as membranas foram lavadas como descrito 

anteriormente. O resultado foi revelado submergindo as membranas em 10 mL 

de solução tampão 3, contendo 66μL de NBT 5% e 33μL de fosfato de BCIP 

5% (Promega, Madison, USA) por 15 minutos. Para bloqueio da reação, as 

membranas foram submersas em água destilada por 1 minuto. 

Adotou-se como critério para resultado reagente a visualização da 

presença bem definida de cor rósea, para resultado fraco reagente a presença 

fraca de cor rósea e para resultado não reagente a ausência de cor. A leitura 

foi realizada por dois observadores independentes que não tinham 

conhecimento prévio dos resultados sorológicos, e em caso de discordância, 

um terceiro observador realizou a leitura. Nesse caso, o resultado considerado 

foi o da maioria. Para as análises dos resultados, tanto a presença bem 

definida de cor quanto a presença fraca de cor foram considerados como 

reagentes. 

3.4.4 Reprodutibilidade e repetibilidade do teste 

Para verificar a precisão do teste de Dot-blot IgM utilizando os antígenos 

TR, TR2 e TR19 foram avaliadas a reprodutibilidade e repetibilidade.119,120 

Essas medidas avaliam a consistência de resultados quando o exame se 

repete.121 Para verificar a repetibilidade foram selecionadas quatro amostras 

controles de soro de pacientes com suspeita de leptospirose conforme os 

resultados obtidos no teste Panbio® Leptospira IgM ELISA, sendo duas 

amostras positivas e duas negativas, próximas e afastadas do “cut off”. O teste 

de Dot-blot IgM foi realizado em duplicata por 10 dias consecutivos, 

excetuando finais de semana. Se uma das amostras controle não apresentar o 
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resultado esperado, rejeitam-se todos os resultados. Não mais de uma corrida 

pode ser rejeitada em 10 repetições. Para análise dos resultados foi calculado 

a porcentagem de concordância. 

Para verificar a reprodutibilidade foram selecionadas 20 amostras 

controles de soro de pacientes com suspeita de leptospirose conforme os 

resultados obtidos no teste Panbio® Leptospira IgM ELISA, sendo 10 amostras 

reagentes e 10 não reagentes com resultados próximos e afastados do “cut 

off”. O teste de Dot-blot IgM com essas amostras foi realizado por dois técnicos 

diferentes no mesmo dia. Para análise dos resultados foram calculados a 

porcentagem de concordância e o índice Kappa. 

3.5 Metodologias utilizadas tanto na primeira quanto na segunda etapa  

3.5.1 Dosagem de proteínas dos antígenos 

A dosagem de proteína contida no sedimento foi realizada pelo método 

de Bradford,122 utilizando o “Bio-Rad Protein Assay Kit II” (Boehringer, 

Alemanha). O sedimento contendo os antígenos extraídos de L. interrogans 

sorovar Copenhageni e L. biflexa sorovar Patoc foram diluídos a 1:10. O 

padrão BSA (albumina de soro bovino) foi diluído nas concentrações de 0,9, 

0,6, 0,4, 0,3, 0,2 mg/mL para montagem da curva padrão, utilizando as 

respectivas absorbâncias. Após adição de 5 mL do corante (“Coomassie 

Brilliant Blue” G-250) e 100 µL de amostras e padrões em cada tubo, foi feita 

incubação à temperatura ambiente, ao abrigo de luz, por 5 minutos. As 

absorbâncias foram então medidas utilizando espectrofotômetro em 

comprimento de onda de 595 nm. A concentração de proteína dos antígenos foi 

determinada utilizando a curva padrão de BSA. Foram realizadas três 
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dosagens para cada preparação antigênica e a concentração proteica foi 

determinada pela média dos valores encontrados. 

3.5.2 Eletroforese em Gel de Poliacrilamida com Duodecil Sulfato de 

Sódio (SDS-PAGE) 

A eletroforese em gel de poliacrilamida foi realizada segundo Laemmli 

(1970)123 com gel de corrida a 12,5% e gel de empilhamento a 3%. Cada um 

dos antígenos foi misturado com tampão redutor e a essa solução foi 

acrescentado azul de bromofenol (suficiente para dar cor à amostra) em 

diluição 1:4 e após essa etapa, foi fervido em banho seco a 100ºC, durante três 

minutos e então aplicados no gel. A corrida eletroforética foi realizada com 

voltagem fixa de 80V por dez minutos e depois de 100V até o fim da corrida, 

com amperagem livre, em tampão de corrida 1x concentrado. Para cada 

corrida foi utilizado padrão de peso molecular “Precision Plus Protein 

Standards” de 10 a 250 kDa (Bio-Rad, California, USA). Os géis foram corados 

com “Coomassie Brilliant Blue”. 

3.5.3 “Immunoblotting”   

O “immunoblotting” foi realizado segundo Passos (2012)124, e foram 

utilizados os antígenos TR2, TR19 e TR. Após a eletroforese de proteínas, os 

géis foram colocados sobre membranas de nitrocelulose de 0,22µm (Sigma-

Aldrich Co. St. Louis, Mo, USA) e acima destas foram colocados papéis filtros e 

em seguida esponjas de poliuretano. Esse material foi colocado no meio de 

placa acrílica perfurada e essa placa foi posicionada em cuba de eletroforese 

com tampão de transferência.  
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O processo de transferência foi realizado empregando-se voltagem 

constante de 30V por 18 horas, a 4°C. Após a transferência, as membranas 

foram coradas com Ponceau-S (Sigma-Aldrich Co. St. Louis, Mo, USA) por 

cinco minutos e descoradas em água destilada. As membranas de nitrocelulose 

contendo as proteínas transferidas e cortadas em fitas de aproximadamente 

0,5 cm foram bloqueadas com leite diluído em PBS (leite-PBS) a 5% por 1 

hora, à temperatura ambiente, em agitador. As fitas foram então incubadas por 

2 horas à temperatura ambiente, em agitador, com os soros de pacientes com 

leptospirose e soros controle diluídos a 1:100 em leite-PBS a 3%. Após essa 

etapa, as fitas foram lavadas seis vezes, 10 minutos cada vez, com solução de 

PBS contendo 0,1% de tween.   

Posteriormente, as membranas foram incubadas com anticorpos anti-

IgM humanos conjugados com fosfatase alcalina ou com peroxidase, diluídos a 

1:3000 em leite-PBS 3%, por 1 hora e 30 minutos sob agitação constante, a 

temperatura ambiente, protegidas da luz, e em seguida, novamente lavadas 

como descrito anteriormente. A reação foi revelada empregando-se solução de 

NBT e BCIP (Promega, Madison, USA) para as fitas que estavam em 

conjugado com fosfatase alcalina e em solução 4-cloro-1naftol (SigmaAldrich 

Co. St. Louis, Mo, USA) para as fitas que estavam em conjugado com 

peroxidase e o bloqueio feito por lavagens sucessivas em água destilada.  

3.5.4 Estabilidade do teste 

Para conhecer a estabilidade do teste de Dot-blot IgM, membranas 

foram sensibilizadas com os antígenos e foram estocadas, sem bloqueio ou 

bloqueadas com L-PBS 5% na primeira etapa e L-PBS-T 3% na segunda etapa 
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por 30 minutos, em temperatura ambiente, de 2 a 8°C e –20°C. As membranas 

estocadas foram testadas após três, seis, nove e 12 meses com soros 

controles positivo e negativo para leptospirose.  

3.6 Terceira etapa  

3.6.1 Preparação de “kit” de Dot-blot IgM  

Após análise dos resultados da segunda etapa do trabalho, um “kit” de 

Dot-blot IgM foi preparado contendo membranas de nitrocelulose sensibilizadas 

com 1 ul de antígeno TR (diluído em PBS a 1:8) ou TR19 (diluído em PBS a 

1:4),  leite a 3% em PBS–T (L-PBS-T 3%), conjugado fosfatase alcalina diluída 

em L-PBS-T 3% a 1:3000, solução de PBS-T para lavagem, tampão 3, NBT 5% 

e BCIP 5% e soros controle positivo e controle negativo. Esse “kit” foi mantido 

em geladeira, com exceção das soluções de NBT e BCIP que foram mantidas 

em freezer -20°C, por quatro meses. Após esse período, foram testadas 144 

amostras cegas de soro de pacientes com suspeita de leptospirose, recebidas 

no laboratório de leptospirose do IAL Central entre os meses de março e julho 

de 2020 e submetidas ao teste Panbio® Leptospira IgM ELISA para o 

diagnóstico de leptospirose.  

3.6.2 Teste Dot-blot IgM 

As membranas foram separadas e identificadas de acordo com as 

amostras a serem testadas. Duas membranas foram utilizadas para o controle 

positivo e controle negativo. Foi colocada uma membrana por canaleta da 

placa. As membranas foram incubadas à temperatura ambiente por 30 minutos, 

com agitação, com 1 mL de L-PBS-T 3%. Após esse período as membranas 

foram incubadas à temperatura ambiente por 30 minutos, com agitação, com 
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2,5 µL de cada amostra (incluindo controles positivo e negativo) diluídas no L-

PBS-T 3% previamente colocado nas canaletas e foram então lavadas 

desprezando as amostras diluídas e colocando 600 µL de PBS-T em cada 

canaleta com membrana. Esse procedimento foi repetido por quatro vezes.  

Após a lavagem as membranas foram incubadas com 1 ml de conjugado 

fosfatase alcalina por canaleta com membrana, por 30 minutos, à temperatura 

ambiente, com agitação. Nova lavagem foi realizada desprezando o conjugado 

e colocando 600 µL de PBS-T em cada canaleta com membrana e repetindo 

esse procedimento por quatro vezes.  Para revelação as membranas foram 

submergidas em 10 mL de tampão 3 e então foram adicionados 66μL de NBT 

5% e 33μL de BCIP 5% (Promega, Madison, USA) e por fim, incubadas por 15 

minutos à temperatura ambiente. Para bloqueio da reação, as membranas 

foram submersas em água destilada por 1 minuto. A leitura visual dos 

resultados foi realizada após secagem total das membranas. Adotou-se como 

critério para resultado reagente a visualização da presença forte de cor rósea, 

para resultado fraco reagente a presença fraca de cor rósea e para resultado 

não reagente a ausência de cor. 

3.7 Análises estatísticas  

Para a determinação da eficiência dos testes de Dot-blot IgM tendo-se 

como referência os resultados obtidos pelo teste de MAT, foram calculados os 

valores relativos de sensibilidade (S), especificidade (E) e os respectivos 

intervalos de confiança de 95% (IC 95%).125–128 As análises estatísticas foram 

calculadas utilizando o programa MedCalc para Windows, versão 15.0 

(MedCalc Software, Ostend, Belgium). Para análise da comparação entre a 
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leitura dos resultados do Dot-blot IgM realizada pelos dois observadores 

independentes, da comparação entre os testes de Dot-blot IgM realizados por 

dois técnicos diferentes para avaliar a reprodutibilidade e da comparação entre 

o teste do “kit” Dot-blot IgM e do teste Panbio® Leptospira IgM ELISA utilizou-

se o índice Kappa, cuja interpretação consta no quadro 3.129 

Quadro 3 - Interpretação dos resultados do índice Kappa 

Valores de Kappa Interpretação 

<0 Sem concordância 

0-0.19 Fraca 

0.20-0.39 Razoável 

0.40-0.59 Moderada 

0.60-0.79 Substancial 

0.80-1.00 Quase perfeita 

 

3.8 Aspectos éticos 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos do Instituto Adolfo Lutz, sob o número CAAE (Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética) Plataforma Brasil 66641616.9.0000.0059 

e número de parecer consubstanciado 2.101.072 (Anexo A). 
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4. RESULTADOS  

 

4.1 Primeira etapa  

A concentração de proteínas de cada antígeno, detectada pela técnica 

de Bradford, variou de 120 µg/mL a 140 µg/mL (quadro 4). 

Quadro 4 - Concentração de proteínas de cada antígeno, detectada pela 
técnica de Bradford 

Antígenos Concentrações 

em µg/mL 

TR2 120 

TR19 130 

Son2 120 

Son19 140 

But2 140 

But19 130 

 

Foi demonstrado com a titulação em bloco que a melhor diluição de cada 

antígeno foi de 1:16 para o antígeno TR19, 1:8 para os antígenos TR2, But19 e 

Son19 e 1:4 para os antígenos Son2 e But2 quando utilizado anticorpo anti-IgM 

humano conjugado com fosfatase alcalina. Para as reações utilizando anticorpo 

anti-IgM humano conjugado com peroxidase, as melhores diluições foram 1:8 



43 

 

 

para antígeno TR19 e 1:2 para os antígenos TR2 e But2. Os antígenos Son2, 

Son19 e But19 foram utilizados puros com esse conjugado, ou seja, sem 

diluição. A melhor diluição encontrada para os conjugados peroxidase e 

fosfatase alcalina foi de 1:3000 e para as amostras de soro foi de 1:400 com 

ambos os conjugados.  

    As membranas sensibilizadas com os antígenos apresentaram 

resultados reagentes no Dot-blot IgM após um ano da sensibilização, 

independente se estavam previamente bloqueadas ou não, da temperatura de 

armazenamento e o conjugado utilizado. Porém, as membranas submetidas ao 

Dot-blot IgM com o conjugado fosfatase alcalina apresentaram resultados 

reagentes com o controle negativo com seis meses de estocagem em todas as 

condições de armazenamento.        

A Figura 6 representa os resultados da leitura do teste de Dot-blot IgM 

classificadas em reagente, fraco reagente e não-reagente. 

 

Figura 6 - Interpretação dos resultados do teste de Dot-blot IgM. Linha A: 
Fosfatase alcalina; Linha B: Peroxidase; Coluna 1: Reagente; Coluna 2: Fraco 
reagente; Coluna 3: Não reagente. 
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A concordância entre as visualizações dos resultados do teste de Dot-

blot IgM, com todos os antígenos testados e com ambos os conjugados, 

interpretados por dois observadores independentes foi quase perfeita, 

apresentando Kappa entre 0,98 e 1,00, como demonstrado na tabela 1. As 

discordâncias que ocorreram foram entre resultado fraco reagente e resultado 

não reagente, não tendo ocorrido nenhuma discordância entre reagente e não 

reagente. 

Tabela 1- Concordância entre as visualizações dos resultados do teste Dot-blot 
IgM interpretados por dois observadores independentes. 

  Kappa (95% IC) 

Dot-blot IgM Fosfatase alcalina  Peroxidase 

TR2 0.99 (0.97 a 1.00) 0.99 (0.98 a 1.00) 

TR19 1.00 (1.00 a 1.00) 0.99 (0.98  a 1.00) 

Son2 0.98 (0.97 a 1.00) 1.00 (1.00 a 1.00) 

Son19 0.99 (0.97 a 1.00) 0.99 (0.98 a 1.00) 

But2 0.99 (0.97 a 1.00) 1.00 (1.00 a 1.00) 

But19 1.00 (1.00 a 1.00) 0.99 (0.98 - 1.00) 

 

Todos os antígenos foram submetidos à separação eletroforética por 

SDS-PAGE a 12,5% de acrilamida, como mostra a figura 7. Os antígenos 

apresentaram perfis proteicos diferentes, porém com uma banda em comum 

com massa molecular aparente entre 75 e 50 kDa, sendo que os antígenos 

extraídos por sonicação (Son2 e Son19) apresentaram somente essa banda. 
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Os antígenos TR2 e But19 apresentaram maior número de frações proteicas, 

porém, os antígenos com extração por termo-resistência (TR2 e TR19) foram 

os escolhidos para análise por “immunoblotting” por apresentarem perfis com 

maior semelhança entre si do que os antígenos com extração por butanol (But2 

e But19).  

 

 

Figura 7 - Análise por SDS-PAGE 12,5% de acrilamida corado com 
“coomassie blue”. 1: Marcador de peso molecular “All Blue” (Bio-Rad); 2: 
Antígeno But2; 3: Antígeno But19; 4: Antígeno TR2; 5: Antígeno TR19; 6: 
Antígeno Son2; 7: Antígeno Son19. 

                  

As Figuras 8 e 9 representam os resultados do “immunoblotting” 

realizados para os antígenos TR2 e TR19. O “immunoblotting” do antígeno TR2 

quando utilizado conjugado fosfatase alcalina, apresentou para o controle 

positivo quatro frações, sendo uma entre 37 e 25 kDa, uma entre 20 e 15 kDa e 

duas entre 15 e 10 kDa. Para o soro 1, apresentou seis frações, sendo uma 

entre 37 e 25 kDa, três entre 25 e 15 kDa e duas entre 15 e 10 kDa. Para o 

 

kDa 
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soro 2 apresentou duas frações entre 15 e 10 kDa e para o soro 3 duas 

frações, uma entre 37 e 25 kDa e uma entre 20 e 15 kDa. O controle negativo e 

os soros 4 e 5 apresentaram resultados não reagentes. Quando utilizado o 

conjugado peroxidase, o “immunoblotting” do antígeno TR2 apresentou o 

mesmo resultado apresentado quando utilizado conjugado fosfatase alcalina. O 

“immunoblotting” do antígeno TR19 apresentou para o controle positivo e para 

os soros 1, 2 e 3, cinco frações entre 20 e 10 kDa, tanto com conjugado 

fosfatase alcalina quanto com conjugado peroxidase. Para ambos os 

conjugados, o controle negativo e os soros 4 e 5 apresentaram resultados não 

reagentes.     

 

Figura 8 - “Immunoblotting” do antígeno TR2. As fitas do lado A foram 
incubadas com conjugado fosfatase alcalina e as fitas do lado B foram 
incubadas com conjugado peroxidase. MW: Marcador de peso molecular “All 
Blue” (Bio-Rad); C+: Controle positivo; C-: Controle negativo, 1, 2 e 3: Soros de 
casos de leptospirose; 4: Soro de caso de dengue; 5: Soro de caso de febre 
maculosa. 
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Figura 9 - “Immunoblotting” do antígeno TR19. As fitas do lado A foram 
incubadas com conjugado fosfatase alcalina e as fitas do lado B foram 
incubadas com conjugado peroxidase. MW: marcador de peso molecular “All 
Blue” (Bio-Rad); C+: Controle positivo; C-: Controle negativo; 1, 2 e 3: Soros de 
casos de leptospirose; 4: Soro de caso de dengue; 5: Soro de caso de febre 
maculosa. 

 

Os resultados do teste de Dot-blot IgM com os casos de leptospirose e 

os casos controles estão demonstrados na Tabela 2. As primeiras amostras 

dos 147 casos de pacientes com leptospirose apresentaram reação não 

reagente no MAT, porém o Dot-blot IgM com todos os antígenos testados 

detectou anticorpos anti-leptospiras nessas amostras, variando de 46,9% 

(Son2) a 57,8% (TR19) de detecção quando utilizado conjugado fosfatase 

alcalina. Quando o conjugado peroxidase foi utilizado, a detecção de anticorpos 

anti-leptospiras nas primeiras amostras de soro variou de 15,7% (Son2) a 

34,0% (TR19). As segundas amostras dos 147 casos de pacientes com 

leptospirose apresentaram reação reagente no MAT com títulos ≥200. A 

  

kDa 
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porcentagem de resultados reagente do Dot-blot IgM nessas amostras, quando 

utilizado conjugado fosfatase alcalina, variou de 93,2% (Son19 e But19) a 

96,6% (TR2).  Utilizando conjugado peroxidase, a porcentagem de resultados 

reagente variou de 85,0% (But19) a 90,5% (But2). 

Todos os 148 soros do grupo controle apresentaram resultado não 

reagente no MAT e no Dot-blot IgM com conjugado peroxidase. Com o 

conjugado fosfatase alcalina, 9,5% dos soros apresentaram resultados fraco 

reagente com antígeno TR2, 4,7% com TR19, 8,1% com Son2, 5,4% com 

Son19, 7,4% com But2 e 16,9% com But19. 

Tabela 2 - Resultados da reação de Dot-blot IgM utilizando conjugado 
fosfatase alcalina ou peroxidase, realizada com soros de 147 casos de 
leptospirose e 148 casos controle 

    Dot-blot IgM com fosfatase alcalina Dot-blot IgM com peroxidase 

  

Antígenos 
Casos de 

leptospirose 
(1ª amostra) 

Casos de 
leptospirose 
(2ª amostra) 

Casos 
Controle 

Casos de 
leptospirose 
(1ª amostra) 

Casos de 
leptospirose 
(2ª amostra) 

Casos 
Controle 

Dot-blot 
IgM 

Reagente 

TR2 73(49,7%) 142(96,6%) 14(9,5%) 25(17,0%) 129(87,8%) 0 

TR19 85(57,8%) 138(93,9%) 7(4,7%) 50(34,0%) 132(89,8%) 0 

Son2 69(46,9%) 139(94,6%) 12(8,1%) 23(15,7%) 127(86,4%) 0 

Son19 75(51,0%) 137(93,2%) 8(5,4%) 47(32,0%) 131(89,1%) 0 

But2 70(47,6%) 141(95,9%) 11(7,4%) 26(17,7%) 133(90,5%) 0 

But19 75(51,0%) 137(93,2%) 25(16,9%) 39(26,5%) 125(85,0%) 0 

Os resultados relativos de sensibilidade e especificidade dos testes de 

Dot-blot IgM e seus intervalos de confiança de 95%, utilizando fosfatase 

alcalina e peroxidase como conjugado estão apresentados nas tabelas 3 e 4, 

respectivamente. Nos testes realizados nas primeiras amostras de soro, o Dot-

blot IgM apresentou maior sensibilidade (57,8%) utilizando fosfatase alcalina 

como conjugado e TR19 como antígeno. Nas segundas amostras de soro, o 
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teste Dot-blot IgM utilizando fosfatase alcalina como conjugado e TR2 como 

antígeno apresentou a maior taxa de sensibilidade (96,6%).  

O Dot-blot IgM utilizando peroxidase como conjugado apresentou 100% 

de especificidade com todos os antígenos avaliados. O Dot-blot IgM utilizando 

fosfatase alcalina como conjugado apresentou maior taxa de especificidade 

quando realizado com o antígeno TR19 (95,2%).
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Tabela 3 - Valores relativos (%) da Sensibilidade (S) e Especificidade (E), observados no Dot-blot IgM com conjugado fosfatase 
alcalina,  utilizando o MAT como referência 

 1ª amostra 2ª amostra 

 TR2 TR19 Son2 Son19 But2 But19 TR2 TR19 Son2 Son19 But2 But19 

S 

(95% IC) 

49,7 

(41,3 - 58,0) 

57,8 

(49,4 - 65,9) 

46,9 

(38,7 - 55,3) 

 

51,0 

(42,7 – 59,3) 

47,6 

(39,3 – 56,0) 

51,0 

(42,6 – 59,3) 

96,6 

(92,2 - 98,9) 

93,9 

(88,7 - 97,1) 

94,6 

(89,6 – 97,6) 

93,2 

(87,8 - 96,7) 

95,9 

(91,3 - 98,5) 

93,2 

(87,9 - 96,7) 

E 

(95% IC) 

90,5 

(84,6-94,7) 

95,2 

(90,5 - 98,1) 

91,9 

(86,3 - 95,7) 

94,6 

(89,6 - 97,6) 

92,6 

(87,1 - 96,2) 

83,1 

(76,1 - 88,8) 

90,5 

(84,6-94,7) 

95,2 

(90,5 - 98,1) 

91,9 

(86,3 - 95,7) 

94,6 

(89,6 - 97,6) 

92,6 

(87,1 - 96,2) 

83,1 

(76,1 - 88,8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

Tabela 4 - Valores relativos (%) da Sensibilidade (S) e Especificidade (E), observados no Dot-blot IgM com conjugado peroxidase,  
utilizando o MAT como referência 

 1ª amostra 2ª amostra 

 TR2 TR19 Son2 Son19 But2 But19 TR2 TR19 Son2 Son19 But2 But19 

S 

(95% IC) 

17,0 

(11,3 – 24,1) 

34,0 

(26,4 - 42,3) 

15,7 

(10,2 – 22,6) 

32,0 

(24,5 - 40,2) 

17,7 

(11,9 - 24,8) 

26,5 

(19,6 – 34,4) 

87,8 

(81,3 – 92,6) 

89,8 

(83,7 – 94,2) 

86,4 

(79,8 – 91,5) 

89,1 

(82,9 - 93,7) 

90,5 

(84,5 - 94,7) 

85,0 

(78,2 – 90,4) 

E 

(95% IC) 

100 

(97,5-100) 

100 

(97,5-100) 

100 

(97,5-100) 

100 

(97,5-100) 

100 

(97,5-100) 

100 

(97,5-100) 

100 

(97,5-100) 

100 

(97,5-100) 

100 

(97,5-100) 

100 

(97,5-100) 

100 

(97,5-100) 

100 

(97,5-100) 
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Entre os sorogrupos encontrados nos 147 casos confirmados de 

leptospirose pelo MAT, Icterohaemorrhagiae (61,9%) foi o sorogrupo infectante 

prevalente, seguido dos sorogrupos Canicola (7,4%), Cynopteri (6,8%), 

Australis (3,4%), Sejroe (2,7%), Hebdomadis e Pyrogenes (2,0%), Bataviae, 

Grippotyphosa e Javanica (0,7%). Dezessete casos (11,6%) apresentaram 

resultado inconclusivo. Os resultados do MAT e Dot-blot IgM segundo os 

prováveis sorogrupos infectantes estão na tabela 5.  
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Tabela 5 - Resultados dos testes MAT e Dot-blot IgM, realizados em soros dos 147 casos de leptospirose, segundo os prováveis 
sorogrupos infectantes 

Provável 
sorogrupo 
infectante 

Nº de 
casos 

detectados 
pelo MAT 

(%) 

Nº de casos detectados pelo 

Dot-blot IgM com Fosfatase alcalina  (%) 

Nº de casos detectados pelo 

Dot-blot IgM com Peroxidase (%) 

  TR2 TR19 Son2 Son19 But2 But19 TR2 TR19 Son2 Son19 But2 But19 

Australis 5 (3,4) 5 (100) 4 (80,0) 3 (60,0) 3 (60,0) 4 (80,0) 3 (60,0) 1 (20,0) 4 (80,0) 1 (20,0) 2 (40,0) 2 (40,0) 2 (40,0) 

Bataviae 1 (0,7) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 

Canicola 11 (7,4) 11 (100) 11 (100) 11 (100) 11 (100) 11 (100) 11 (100) 10 (90,9) 11 (100) 9 (81,8) 11 (100) 10 (90,9) 7 (63,6) 

Cynopteri 10 (6,8) 10 (100) 10 (100) 10 (100) 9 (90) 10 (100) 9 (90,0) 10 (100) 10 (100) 9 (90) 10 (100) 10 (100) 10 (100) 

Grippotyphosa 1 (0,7) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 

Hebdomadis 3 (2,0) 3 (100) 3 (100) 3 (100) 3 (100) 3 (100) 3 (100) 3 (100) 3 (100) 3 (100) 3 (100) 3 (100) 3 (100) 

Icterohaemorrhagiae 91 (61,9) 88 (96,7) 85 (93,4) 85 (93,4) 84 (92,3) 86 (94,5) 84 (92,3) 83 (91,2) 79 (86,8) 82 (90,1) 81 (89,0) 85 (93,4) 80 (87,9) 

Javanica 1 (0,7) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 

Pyrogenes 3 (2,0) 3(100) 2 (66,7) 3(100) 3(100) 3(100) 3(100) 3(100) 2 (66,7) 2 (66,7) 2 (66,7) 3 (100) 2 (66,7) 

Sejroe 4 (2,7) 4 (100) 4 (100) 4 (100) 4 (100) 4 (100) 4 (100) 2 (50,0) 4 (100) 2 (50,0) 3 (75,0) 2 (75,0) 3 (75,0) 

Inconclusivos 17 (11,6) 16 (94,1) 17 (100) 17 (100) 17 (100) 17 (100) 17 (100) 16 (94,1) 17 (100) 17 (100) 17 (100) 17 (100) 17 (100) 
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A tabela 6 mostra a sensibilidade dos testes de Dot-blot IgM de acordo com 

o número de dias após o início dos sintomas. Nos primeiros sete dias de doença o 

teste de Dot-blot IgM que apresentou maior sensibilidade foi o que utilizou 

antígeno TR19 tanto com fosfatase alcalina quanto com peroxidase, resultado que 

se repetiu considerando até o 14º dia da doença. Após 22 dias do início dos 

sintomas, o teste de Dot-blot IgM com antígeno TR2 foi o que apresentou maior 

sensibilidade, com ambos os conjugados.  

 

Tabela 6 - Sensibilidade do Dot-blot IgM em relação aos dias após início dos  
sintomas 

* Informações entre os dias de sintomas e coleta de soro estavam ausentes em 

38 amostras. 

Na tabela 7 estão os resultados dos testes de Dot-blot IgM em relação 

aos títulos apresentados no MAT nas segundas amostras de soro dos casos 

confirmados de leptospirose. Para o Dot-blot IgM utilizando conjugado 

fosfatase alcalina, os resultados reagentes com todos os antígenos foram 

menores que 70% para amostras com título de 200, aumentando para mais de 

90% para todos os outros títulos. Para o Dot-blot IgM utilizando conjugado 

peroxidase, os resultados reagentes com todos os antígenos foram menores 

  Sensibilidade (%) 

    Dot-blot IgM com fosfatase alcalina Dot-blot IgM com peroxidase 

Dias após 
início dos 
sintomas* 

Número 
de 

amostras TR2 TR19 Son2 Son19 But2 But19 TR2 TR19 Son2 Son19 But2 But19 

1-7 102 53,9 61,8 52,0 55,9 52,0 54,9 17,0 36,3 15,7 35,3 17,6 30,4 

8-14  62 74,2 74,6 71,4 71,4 74,6 73,0 58,7 68,2 61,9 65,0 60,3 60,3 

15-21 43 95,3 95,3 95,3 95,3 95,3 95,3 90,7 90,7 90,7 90,7 93,0 90,7 

≥ 22 49 95,9 87,7 89,8 87,7 93,9 87,7 85,7 81,6 77,5 81,6 87,7 73,5 
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que 55% para amostras com título de 200, aumentando para mais de 80% para 

os outros títulos com exceção do antígeno But19 que apresentou 75% de soros 

reagentes com título de 400.  
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Tabela 7 - Resultados do Dot-blot IgM segundo a titulação do MAT nas segundas amostras de soro de casos confirmados 
de leptospirose. 

*Nenhuma amostra de soro apresentou título de 25.600 ou 51.200

  Dot-blot IgM com fosfatase alcalina (%) Dot-blot IgM com peroxidase (%) 

Resultados 

do MAT em 

títulos* 

Número 

de 

Casos 

    TR2 TR19 Son2 Son19 But2 But19     TR2 TR19 Son2 Son19 But2 But19 

200 15 10 (67) 9 (60) 8 (53) 8 (53) 9 (60) 8 (53) 7 (47) 8 (53) 7 (47) 7 (47) 7 (47) 6 (40) 

400 16 16 (100) 15 (94) 16 (100) 16 (100) 16 (100) 16 (100) 14 (87) 13 (81) 13 (81) 13 (81) 15 (94) 12 (75) 

800 23 23 (100) 22 (96)  23 (100) 22 (96) 23 (100) 22 (96) 21 (91) 22 (96) 20 (87) 20 (87) 21 (91) 19 (83) 

1600 31 31 (100) 31 (100) 31 (100) 31 (100) 31 (100) 31 (100) 31 (100)  31 (100) 30 (96,8)  31 (100) 31 (100) 31 (100) 

3200 22 22 (100)  22 (100)  22 (100) 21 (95) 22 (100) 21 (95) 21 (95) 19 (86) 20 (91) 21 (95) 22 (100) 19 (86) 

6400 27 27 (100) 26 (96) 26 (96) 26 (96) 27 (100) 26 (96) 23 (85) 26 (96) 23 (85) 26 (96) 25 (93) 25 (93) 

12800 12 12 (100)  12 (100) 12 (100) 12 (100) 12 (100) 12 (100)  12 (100)  12 (100)  12 (100) 12 (100) 12 (100) 12 (100) 

102400 1 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 
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A comparação entre os testes Dot-blot IgM e Panbio® Leptospira IgM 

ELISA aplicados às primeiras amostras de soro dos 147 casos de leptospirose 

mostrou que o teste Dot-blot IgM utilizando TR19 como antígeno e conjugado 

fosfatase alcalina apresentou maior número de resultados reagentes do que o 

teste Panbio® Leptospira IgM ELISA, tendo 85 (57,8%) e 78 (53,1%) soros 

apresentado reatividade, respectivamente. Esses resultados estão 

demonstrados na tabela 8. 

Tabela 8 - Resultados reagentes dos testes Panbio® Leptospira IgM ELISA e 
de Dot-blot IgM aplicadas às primeiras amostras* de soros dos casos de 
leptospirose. 

ELISA 
IgM 
(%) 

Dot-blot IgM com fosfatase alcalina (%) Dot-blot IgM com peroxidase (%) 

TR2 TR19 Son2 Son19 But2 But19 TR2 TR19 Son2 Son19 But2 But19 

78 
(53,1) 

73 
(49,7) 

85 
(57,8) 

69 
(46,9) 

75 
(51,0) 

70 
(47,6) 

75 
(51,0) 

25 
(17,0) 

50 
(34,0) 

23 
(15,7) 

47 
(32,0) 

26 
(17,7) 

39 
(26,5) 

*Primeiras amostras coletadas de um a 30 dias após o início dos sintomas.  

 

4.2 Segunda etapa  

Após análise dos resultados da primeira etapa do trabalho, foi observado 

que o Dot-blot IgM com os antígenos extraídos por termo-resistência e o 

anticorpo anti-IgM humano conjugado com fosfatase alcalina apresentaram 

melhor desempenho. Porém observou-se a necessidade de ajustes no teste 

para que houvesse maior estabilidade dos antígenos nas membranas em 

diferentes condições de estocagem, diminuição no tempo total de realização do 

ensaio e também para avaliar a possibilidade de usar microtubos ou 

microplacas no teste não havendo necessidade de utilizar equipamentos como 

agitador de placas. Assim, foi realizada uma nova padronização com os 
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antígenos TR2, TR19 e TR, esse último constituído da mistura em volumes 

iguais dos antígenos TR2 e TR19.  

As padronizações do teste de Dot-blot IgM em microtubos do tipo 

“eppendorf” e em microplacas apresentaram resultados visuais muito fracos, 

tendo que concentrar todos os reagentes para uma visualização satisfatória. 

Por esse motivo, os testes nessas plataformas foram descontinuados e todas 

as análises foram feitas com Dot-blot IgM realizado em placas com canaletas 

submetidas à agitação durante as etapas de bloqueio das membranas e de 

incubação com amostras de conjugados. 

A concentração de proteínas do antígeno TR foi de 100 µg/ml, detectada 

pela técnica de Bradford. A do TR2 e TR19 foi de 120 µg/ml e 130 µg/ml, como 

descrito anteriormente. 

A titulação em bloco mostrou que a melhor diluição de cada antígeno foi 

de 1:4 para TR2 e TR19 e 1:8 para TR. A melhor diluição encontrada para o 

conjugado foi de 1:3000 e para as amostras de soro foi de 1:400. 

A concentração do leite desnatado a 3% diluído em PBS contendo 0,1% 

de tween 20 (L-PBS-T 3%) e a sequência de quatro lavagens com PBS 

adicionado de tween 20 a 0,1% (PBS-T) apresentaram melhores resultados no 

Dot-blot IgM e foram utilizadas no teste.  

 As membranas sensibilizadas com os antígenos não perderam a 

estabilidade até um ano, independente da temperatura de armazenamento ou 

se estavam previamente bloqueadas ou não.  

A concordância entre a visualização dos resultados dos testes de Dot-

blot IgM interpretados por dois observadores independentes, foi quase perfeita, 
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apresentando índice Kappa de 0,97 com os antígenos TR e TR2 e 0,96 com o 

antígeno TR19. A discordância entre os resultados também foi em relação à 

interpretação de fraco reagente e não reagente, não tendo havido 

discordâncias entre resultados interpretados como reagente e não reagente.  

Todos os antígenos foram novamente submetidos à separação 

eletroforética por SDS-PAGE a 12,5% de acrilamida junto com o antígeno TR, 

analisado a partir da segunda etapa do trabalho (figura 10). O antígeno TR 

também apresentou uma banda em comum a todos os outros antígenos, entre 

75 e 50 kDa.  

 

Figura 10 - Análise por SDS-PAGE 12,5% de acrilamida corado com 
“coomassie blue”. 1: Marcador de peso molecular “All Blue” (Bio-Rad); 2: 
Antígeno TR; 3: Antígeno TR2; 4: Antígeno TR19; 5: Antígeno Son2; 6: 
Antígeno Son19; 7: Antígeno But2; 8: Antígeno But19. 

 

A figura 11 representa os resultados do “immunoblotting” realizados para 

o antígeno TR. Quando utilizado conjugado fosfatase alcalina, o 

“immunoblotting” apresentou para o controle positivo quatro frações, sendo 
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uma entre 37 e 25 kDa, uma entre 20 e 15 kDa e duas entre 15 e 10 kDa. Para 

o soro 1, apresentou seis frações, sendo uma entre 37 e 25 kDa, três entre 25 

e 15 kDa e duas entre 15 e 10 kDa. Para os soros 2 e 3 apresentou três 

frações, sendo uma entre 20 e 15 kDa e duas entre 15 e 10 kDa. O controle 

negativo e os soros 4 e 5 apresentaram resultados não reagentes. Quando 

utilizado o conjugado peroxidase, o “immunoblotting” do antígeno TR 

apresentou o mesmo resultado que quando utilizado o conjugado fosfatase 

alcalina.     

                    

 

Figura 11 - “Immunoblotting” do antígeno TR. As fitas do lado A foram 
incubadas com conjugado fosfatase alcalina e as fitas do lado B foram 
incubadas com conjugado peroxidase. MW: Marcador de peso molecular “All 
Blue” (Bio-Rad); C+: Controle positivo; C-: Controle negativo; 1, 2 e 3: Soros de 
casos de leptospirose; 4: Soro de caso de dengue; 5: Soro de caso de febre 
maculosa. 

 

Os resultados do teste de Dot-blot IgM com os casos de leptospirose e 

os casos controles estão demonstrados na tabela 9. As primeiras amostras dos 
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124 casos de pacientes com leptospirose apresentaram reação não reagente 

no MAT, porém, apresentaram 51,6%, 43,5% e 58,1% de reatividade no Dot-

blot com os antígenos TR, TR2 e TR19, respectivamente. As segundas 

amostras dos 124 casos de pacientes com leptospirose apresentaram reação 

reagente no MAT com títulos ≥200. Os resultados de reatividade no Dot-blot 

IgM foram de 96,0% (TR19), 96,8% (TR) e 97,6% (TR2).  

 

Tabela 9 - Resultados do teste de Dot-blot IgM, realizado com soros de 124 
casos de leptospirose e 143 casos controle 

 

Antígenos 

Casos de 

leptospirose 

(1ª amostra) 

Casos de 

leptospirose 

(2ª amostra) 

Casos 

Controle 

Dot-blot IgM 

Reagente 

TR 64 (51,6%) 120 (96,8%) 6 (4,2%) 

TR2 54 (43,6%) 121 (97,6%) 8 (5,6%) 

TR19 72 (58,1%) 119 (96,0%) 9 (7,2%) 

 

Os resultados relativos de sensibilidade e especificidade dos testes de 

Dot-blot IgM e seus intervalos de confiança de 95% estão apresentado na 

tabela 10. Nos testes realizados nas primeiras amostras de soro, as taxas de 

sensibilidade do Dot-blot IgM com TR, TR2 e TR19 foram de 51,6%, 43,6% e 

58,1% respectivamente. Nas segundas amostras de soro, o teste Dot-blot IgM 

apresentou sensibilidade de 96,8% com TR, 97,6% com TR2 e 96,0% com 

TR19.   
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Tabela 10 - Valores relativos (%) da Sensibilidade (S) e Especificidade (E) observados 
no Dot-blot IgM,  utilizando o MAT como referência 

 Dot-blot IgM 
 

 1as amostras de soro 2as amostras de soro 
 

TR TR2 TR19 TR TR2 TR19 

 
S 

(95% IC) 
51,6 

(42,5 – 60,7%) 
43,6 

(34,7 – 52,7%) 
58,1 

(48,9 – 66,9%) 
96,8 

(92,0 – 99,1%) 
97,6 

(93,1 – 99,5%) 
96,0 

(90,8 – 98,7%) 
 

E 
(95% IC) 

95,8 
(91,1 – 98,4%) 

94,4 
(89,3% - 97,6%) 

93,7 
(88,4 – 97,1%) 

95,8 
(91,1 – 98,4%) 

94,4 
(89,3% - 97,6%) 

93,7 
(88,4 – 97,1%) 

 

O sorogrupo Icterohaemorrhagiae (58,0%) foi o mais prevalente entre os 

prováveis sorogrupos infectantes dos 124 casos confirmados de leptospirose 

pelo MAT, seguido dos sorogrupos Canicola e Cynopteri (8%), Australis e 

Sejroe (3,2%), Hebdomadis e Pyrogenes (2,4%), Bataviae e Grippotyphosa 

(0,8%). Dezesseis casos (12,9%) apresentaram resultado inconclusivo. O caso 

que tinha como provável sorogrupo infectante Javanica, apresentado na tabela 

5, não foi incluído nessa segunda etapa do estudo por não haver volume de 

soro disponível para realização do teste. Os resultados do MAT e Dot-blot IgM 

segundo os prováveis sorogrupos infectantes estão na tabela 11. 
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Tabela 11 - Resultados dos testes MAT e Dot-blot IgM, realizados em soros dos 124 
casos de leptospirose, segundo os prováveis sorogrupos infectantes 

Provável sorogrupo 
infectante 

Nº de casos 
detectados pelo 

MAT (%) 

Nº de casos detectados pelo 

Dot-blot IgM (%) 

 TR TR2 TR19 

Australis 4 (3,2) 4 (100) 4 (100) 3 (75) 

Bataviae 1 (0,8) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 

Canicola 10 (8) 10 (100) 10 (100) 10 (100) 

Cynopteri 10 (8) 10 (100) 10 (100) 10 (100) 

Grippotyphosa 1 (0,8) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 

Hebdomadis 3 (2,4) 3 (100) 3 (100) 3 (100) 

Icterohaemorrhagiae 72 (58,0) 70 (97,2) 70 (97,2) 69 (95,8) 

Pyrogenes 3 (2,4) 2 (66,7) 3 (100) 2 (66,7) 

Sejroe 4 (3,2) 4 (100) 4 (100) 4 (100) 

Inconclusivos 16 (12,9) 16 (100) 16 (100) 16 (100) 

 

A tabela 12 mostra a sensibilidade dos testes de Dot-blot IgM de acordo 

com o número de dias após o início dos sintomas. Nos primeiros sete dias de 

doença o teste que apresentou maior sensibilidade foi o que utilizou TR19 

como antígeno.  
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Tabela 12 - Sensibilidade do Dot-blot IgM em relação aos dias após início dos  
sintomas 

  Sensibilidade do Dot-blot IgM (%) 

Dias após o 
início dos 
sintomas* 

Número de 
amostras 

 

TR TR2 TR19 

1-7 86 52,3 39,5 60,5 

8-14 54 72,2 75,9 74,1 

15-21 35 97,1 94,3 100 

≥22 41 95,1 97,6 90,2 

* Informações entre os dias de sintomas e coleta de soro estavam ausentes para 

32 amostras 

 

A tabela 13 apresenta os resultados dos testes de Dot-blot IgM em 

relação aos títulos apresentados no MAT nas segundas amostras de soro dos 

casos confirmados de leptospirose. O teste Dot-blot IgM em soros com título de 

200 apresentaram reatividade de 78,6% com antígeno TR19 e 85,7% com 

ambos os antígenos TR e TR2, aumentando para mais de 90% nos soros com 

títulos maiores ou iguais a 400.  
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Tabela 13 - Resultados reagentes no Dot-blot IgM segundo a titulação do MAT 
nas segundas amostras de soro de casos confirmados de leptospirose. 

*Nenhum soro apresentou título de 25.600 ou 51.200 

 

Na comparação do teste Dot-blot IgM com o teste Panbio® Leptospira 

IgM ELISA utilizando antígenos TR, TR2 e TR19 nas primeiras amostras de 

soro dos 124 casos de leptospirose, o teste Dot-blot IgM foi reagente em 51,6% 

com TR, 43,2% com TR2 e 57,6% com TR19 enquanto o teste Panbio® 

Leptospira IgM ELISA foi de 50,4%.  

Todos os resultados dos ensaios realizados para verificação da 

repetibilidade e da reprodutibilidade do teste de Dot-blot IgM, com os três 

antígenos avaliados (TR, TR2 e TR19) foram concordantes, apresentando 

100% de repetitividade e 100% de reprodutibilidade. Além disso, a 

concordância entre os testes realizados por dois técnicos diferentes apresentou 

índice Kappa=1,00.  

Resultados do 
MAT em 
títulos* 

Número 
de 

casos 

Dot-blot IgM (%) 
 

TR TR2 TR19 

200 14 12 (85,7) 12 (85,7) 11 (78,6) 

400 13 13 (100) 13 (100) 12 (92,3) 

800 18 17 (94,4) 18 (100) 17 (94,4) 

1600 22 22 (100) 22 (100) 22 (100) 

3200 22 22 (100) 22 (100) 22 (100) 

6400 23 23 (100) 23 (100) 23 (100) 

12800 11 11(100)  11 (100) 11 (100) 

102400 1  1 (100) 1 (100) 1 (100) 
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4.3 Terceira etapa  

A análise das 144 amostras cegas de soro de pacientes com suspeita de 

leptospirose e que foram submetidas ao teste Panbio® Leptospira IgM ELISA e 

ao teste de Dot-blot IgM mostrou que a concordância entre os dois testes foi 

quase perfeita tanto com antígeno TR quanto com antígeno TR19, 

apresentando índice Kappa de 0,93 (IC 95% 0.84 - 1.00) e 0,81 (IC 95% 0.69 - 

0.94), respectivamente.  

Das 144 amostras testadas, 26 (18,1%) apresentaram resultado 

reagente e 118 (81,9%) resultado não reagente no teste Panbio® Leptospira 

IgM ELISA. No teste Dot-blot IgM com antígeno TR, 23 (16,0%) amostras 

apresentaram resultado reagente e 121 (84,0%) amostras apresentaram 

resultado não reagente. Das 26 amostras com resultado reagente no teste 

Panbio® Leptospira IgM ELISA três apresentram resultado não reagente 

(tabela 14). 

Tabela 14 – Comparação entre os testes Dot-blot IgM com antígeno TR e 
Panbio® Leptospira IgM ELISA em amostras de soro de pacientes com 
suspeita de leptospirose 

Teste de  

Dot-blot IgM TR 

Teste Panbio® Leptospira IgM ELISA Total 

Reagente Não Reagente 

Reagente 23 0 23 (16,0%) 

Não reagente 3 118 121 (84,0%) 

Total 26 (18,1%) 118 (81,9%) 144 (100%) 
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No teste Dot-blot IgM com antígeno TR19, 26 amostras (18,1%) 

apresentaram resultado reagente e 118 (81,9%) resultado não reagente. Das 

26 amostras com resultado reagente no teste Panbio® Leptospira IgM ELISA, 

quatro apresentaram resultado não reagente no teste Dot-blot IgM com 

antígeno TR19 e das 118 amostras com resultado não reagente no teste 

Panbio® Leptospira IgM ELISA, quatro apresentaram resultado reagente no 

teste Dot-blot IgM com antígeno TR19 (tabela 15).  

Tabela 15 – Comparação entre os testes Dot-blot IgM com antígeno TR19 e 
Panbio® Leptospira IgM ELISA  em amostras de soro de pacientes com 
suspeita de leptospirose 

Teste de  

Dot-blot IgM TR19 

Panbio® Leptospira IgM ELISA Total 

Reagente Não Reagente 

Reagente 22 4 26 (18,1%) 

Não reagente 4 114 118 (81,9%) 

Total 26 (18,1%) 118 (81,9%) 144 (100%) 
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5. DISCUSSÃO 

 

A leptospirose é uma zoonose de ocorrência mundial presente 

principalmente em países tropicais de clima úmido. No Brasil é uma doença 

endêmica diretamente associada a situações precárias de higiene e falta de 

saneamento básico com ocorrência de epidemias nos períodos de chuva 

principalmente após temporais e enchentes, com média de 13.000 casos 

notificados anualmente, sendo aproximadamente 3700 confirmados e 

letalidade média de 10,8%.46,130  

Os testes sorológicos são os mais utilizados para o diagnóstico da 

leptospirose e o MAT é o teste considerado como padrão ouro pela OMS. 

Porém, é bastante complexo por necessitar de leptospiras vivas e de técnicos 

especializados para sua realização, principalmente para leitura de aglutinação 

em microscopia de campo escuro, e por isso é um teste restrito a laboratórios 

de referência.2,3 No Brasil o teste Panbio® Leptospira IgM ELISA é distribuído 

em todo território nacional, pelo Ministério da Saúde, para os laboratórios 

centrais de saúde pública (LACENs) e é utilizado como teste de triagem no 

diagnóstico sorológico da leptospirose, sendo o MAT o teste confirmatório de 

casos.46 

 Testes de ELISA tem a desvantagem de utilizar equipamentos 

específicos como leitora de microplacas e eventualmente lavadoras de placas 

para sua realização. A aquisição, manutenção e calibração desses 

equipamentos aumentam o custo desses exames. Além disso, dificulta a 

portabilidade do teste e consequentemente o uso da técnica em áreas com 
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menos recursos.112 Dessa forma, é urgente a necessidade de testes rápidos, 

simples e baratos, que possam ser realizados em laboratórios de qualquer 

complexidade e em regiões com diferentes níveis socioeconômicos, para o 

diagnóstico da leptospirose humana no Brasil. 

O teste de Dot-blot foi elaborado com o intuito de desenvolver 

imunoensaios que não necessitem de equipamentos especializados para sua 

realização, sendo mais simples e de menor custo.  Para isso o teste de ELISA 

foi modificado substituindo microplacas de poliestireno por membranas de 

nitrocelulose como suporte e empregando um substrato cromogênico 

precipitável. Esse substrato, na forma oxidada, permitiu que o resultado fosse 

visualizado como um ponto colorido, não havendo necessidade de 

equipamentos para a realização da leitura dos resultados.112,114  

Pappas et al.131, em 1985, introduziram o teste de Dot-blot para o 

diagnóstico da leptospirose humana, utilizando antígenos extraídos pelo etanol. 

Após esse trabalho, vários outros estudos desenvolveram e avaliaram o teste 

de Dot-blot para o sorodiagnóstico da leptospirose humana, utilizando 

diferentes preparações antigênicas. Extrações por sonicação e por termo-

resistência, realizadas a partir de cepas saprófitas e patogênicas, foram 

bastante utilizadas e os trabalhos demonstraram taxas de sensibilidade que 

variaram de 83,3% a 100% e de especificidade que variaram de 92,7% a 

100%.132–138 Extração de antígenos de leptospiras por n-butanol foi utilizada 

para desenvolver um ensaio imunoenzimático para o diagnóstico da 

leptospirose em animais,139 porém não foi estudado para leptospirose humana. 
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No presente trabalho, foram avaliadas três extrações diferentes de 

antígenos: por termo-resistência, por sonicação e por n-butanol. As extrações 

foram feitas a partir de Leptospira saprófita sorovar Patoc e Leptospira 

patogênica sorovar Copenhageni para o uso em teste de Dot-blot IgM para o 

sorodiagnóstico da leptospirose humana. O sorovar Patoc é utilizado em testes 

para o diagnóstico da leptospirose por não apresentar risco biológico, já que 

não é patogênico, e por apresentar aglutinação com soros humanos contendo 

anticorpos anti-leptospiras patogênicas.140 O sorovar Copenhageni é o mais 

prevalente no Brasil e o uso de sorovares circulantes na área em estudo para 

testes diagnósticos deve ser levado em consideração para melhorar o 

desempenho do teste.111,141 

A extração mais simples foi por termo-resistência, não necessitando de 

nenhum equipamento como o sonicador, nem utilizando substâncias que 

apresentam toxicidade, como o n-butanol. Antígenos extraídos por n-butanol de 

leptospiras patogênicas e não patogênicas, que nunca haviam sido avaliados 

para o sorodiagnóstico da leptospirose humana, mostraram reatividade em 

amostras de soro com anticorpos IgM anti-leptospiras de pacientes com 

leptospirose e o Dot-blot IgM utilizando esses antígenos apresentaram bons 

resultados de sensibilidade e especificidade, porém, a comparação dos três 

antígenos mostrou que o Dot-blot IgM com antígenos extraídos por termo-

resistência apresentou melhores resultados.  

O presente estudo também objetivou comparar a utilização de anticorpos 

anti-IgM humanos conjugados com fosfatase alcalina com anticorpos anti-IgM 

humanos conjugados com peroxidase no teste de Dot-blot. Ambos conjugados 
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foram utilizados em testes diagnósticos para leptospirose, porém a comparação 

entre eles nunca foi realizada.105,110,111,138,142–145 O teste de Dot-blot IgM 

utilizando conjugado fosfatase alcalina apresentou maior sensibilidade e 

precocidade, porém utilizando conjugado peroxidase apresentou maior 

especificidade e maior estabilidade nas membranas. As membranas de Dot-

blot IgM utilizando conjugado peroxidase foram estáveis por 12 meses nas 

temperaturas de freezer, refrigerador e ambiente, bloqueadas ou não com leite 

a 5%, porém no Dot-blot IgM utilizando conjugado fosfatase alcalina, perdeu a 

especificidade, apresentando resultados falso positivos em 6 meses em todas 

as condições de estocagem. Como o diagnóstico precoce da leptospirose é de 

extrema importância para o tratamento adequado do paciente podendo reduzir 

a letalidade da doença,57 a baixa sensibilidade apresentada pelo teste Dot-blot 

IgM com conjugado peroxidase, principalmente em amostras de soro coletadas 

na fase aguda, mostra que este conjugado não é a melhor opção para ser 

utilizado nesse teste. 

Testes com interpretação visual de resultados são subjetivos, porém, os 

testes de Dot-blot IgM com todos os antígenos e ambos os conjugados 

avaliados no presente estudo apresentaram resultados visuais confiáveis, já 

que a concordância dos resultados interpretados por dois observadores 

independentes foi quase perfeita. 

Apesar de os antígenos estudados terem apresentado uma banda 

dominante entre 75 e 50 kDa na eletroforese de proteínas por SDS-PAGE, no 

“immunoblotting” realizado para os antígenos TR2 e TR19, os soros de 

pacientes com leptospirose reagiram com frações proteicas de peso molecular 
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mais baixos, entre 37 e 10 kDa para TR2 e entre 20 e 10 kDa para TR19. 

Esses resultados estão de acordo com os encontrados por Ribeiro et al. 

(1992)146 que estudou antígenos envolvidos na resposta de anticorpos 

humanos a infecções naturais por leptospirose e mostrou que os anticorpos 

IgM reagiram com frações antigênicas entre 22 e 14,8 kDa de leptospiras. 

Os testes de Dot-blot IgM com antígenos extraídos a partir de sorovar 

Patoc detectaram precocemente anticorpos IgM anti-leptospiras em relação 

aos testes com antígenos extraídos do sorovar Copenhageni, apresentando 

maior número de resultados reagentes nas primeiras amostras de soro de 

casos confirmados de leptospirose. Em um estudo realizado por Blanco et 

al.(2009)105 também foi demonstrado que Dot-blot utilizando glicolipoproteína 

extraída de sorovar Patoc era precoce em relação ao que utilizou 

glicolipoproteína extraída de sorovar Copenhageni. 

Nas segundas amostras de soro dos casos confirmados de leptospirose 

que tinham resultado reagente no MAT com títulos ≥200, nenhum antígeno 

apresentou 100% de reatividade. O TR2 foi o antígeno com maior número de 

resultados reagentes no Dot-blot IgM utilizando fosfatase alcalina, 

apresentando 96,6% de reatividade, com apenas cinco soros não reagentes e 

que apresentaram títulos de 200 no MAT. No Dot-blot IgM utilizando peroxidase 

o antígeno que apresentou maior número de resultados reagentes foi o But2, 

com 90,5% de reatividade e 14 soros com resultados não reagentes, sendo 

que oito apresentaram título de 200 no MAT. Títulos de 200 são considerados 

baixos, principalmente em áreas endêmicas para leptospirose.3,147 
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O Dot-blot IgM com antígeno TR19 apresentou maior sensibilidade nos 

sete primeiros dias da doença, sendo o mais precoce em detectar a doença. 

Essa precocidade também foi demonstrada quando o Dot-blot IgM foi 

comparado ao teste  Panbio® Leptospirose ELISA IgM, sendo o que utilizou 

antígeno TR19 o único que apresentou maior número de resultados reagentes 

nas primeiras amostras de soro, quando utilizado fosfatase alcalina como 

conjugado. 

 O Dot-blot IgM utilizando todos os antígenos mostrou ser gênero-

específico, tendo apresentado resultados reagentes com todos os diferentes 

sorogrupos, classificados pelo MAT, de maior circulação no Brasil. Os 

resultados dos testes de Dot-blot IgM utilizando antígenos extraídos de sorovar 

Patoc foram semelhantes aos que utilizaram antígenos extraídos de sorovar 

Copenhageni, inclusive nos soros cujo sorogrupo era o Icterohaemorrhagiae, 

ao qual o sorovar Copenhageni pertence. Essa semelhança pode ser explicada 

pelo alto grau de reação cruzada que ocorre entre diferentes sorogrupos.3  

A avaliação final da comparação entre os antígenos e os conjugados 

estudados demonstrou que o Dot-blot IgM com antígenos TR2 e TR19 e com 

conjugado fosfatase alcalina apresentaram melhores resultados, com taxas de 

sensibilidade de 96,6% e 93,9% e de especificidade de 90,5% e 95,3%, 

respectivamente. Comparando esses dados com os apresentados pelo teste 

Panbio® Leptospira ELISA IgM, atualmente utilizado no Brasil como teste de 

triagem para leptospirose, quando avaliado em outros estudos, as taxas de 

sensibilidade e especificidade foram semelhantes. Esses estudos mostraram 



74 

 

 

que as taxas de sensibilidade desse teste variaram entre 76,1% e 100% e de 

especificidade entre 82,6% e 93,3%.99,148,149  

Uma nova padronização do Dot-blot IgM foi realizada utilizando os  

antígenos TR2, TR19 e a mistura desses dois antígenos em volumes iguais 

(antígeno TR) e utilizando anticorpo anti-IgM humano conjugado com fosfatase 

alcalina e foi demostrado que essa padronização apresentou algumas 

melhorias em relação ao teste da primeira etapa, como a estabilidade por 12 

meses em todas as condições de estocagem testadas, com as membranas 

bloqueadas ou não com L-PBS-T 3%, mostrando que as membranas de 

nitrocelulose sensibilizadas com antígenos podem ficar armazenado por um 

longo período. Além disso, houve a diminuição do tempo de incubação das 

membranas que era de uma hora para 30 minutos, tanto com as amostras de 

soro quanto com o conjugado, diminuindo o tempo total de realização do teste.  

Na eletroforese de proteínas por SDS-PAGE o antígeno TR também 

apresentou uma banda dominante entre 75 e 50 kDa, assim como os antígenos 

avaliados na primeira etapa do trabalho, e no “immunoblotting”, como já era 

esperado, os soros de pacientes com leptospirose reagiram com frações de 

peso molecular mais baixos, entre 37 e 10 kDa. 

Na segunda etapa, o Dot-blot IgM também detectou os casos de 

leptospirose precocemente em relação ao teste de MAT, tendo apresentado 

resultado reagente em 58,1%, 51,6% e 43,5% das primeiras amostras de soro 

de casos confirmados de leptospirose com os antígenos TR19, TR e TR2, 

respectivamente. Nas segundas amostras de soro dos casos confirmados de 

leptospirose que tinham resultado reagente no MAT com títulos ≥200, os 
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resultados do Dot-blot IgM com os três antígenos foram semelhantes, sendo 

que o antígeno TR2 (97,6%), apresentou maior número de resultados 

reagentes, seguido do antígeno TR (96,8%) e TR19 (96,0%). As duas amostras 

de soro que apresentaram resultado não reagente no Dot-blot IgM com 

antígeno TR2 apresentaram título de 200. Das três amostras com resultado 

não reagente no Dot-blot IgM com antígeno TR, duas apresentaram título de 

200 e das cinco amostras com resultados não reagentes no Dot-blot IgM com 

antígeno TR19, três apresentaram título de 200. Sendo 200 um título 

considerado baixo, principalmente em áreas endêmicas para leptospirose,3 

como no Brasil, isso pode explicar esses resultados não reagentes.  

A sensibilidade relativa do teste de Dot-blot IgM foi maior nas primeiras 

amostras de soro de casos de leptospirose com o antígeno TR19 (58,1%), 

porém nas segundas amostras o antígeno TR2 (97,6%) apresentou resultado 

maior de sensibilidade. A taxa de sensibilidade do teste Dot-blot IgM com 

antígeno TR variou de 51,6% para 96,8% entre as primeiras e segundas 

amostras de soro. O antígeno TR apresentou maior taxa de especificidade 

(95,8%) quando comparado aos antígenos TR2 e TR19. Esses resultados são 

semelhantes a outros testes Dot-blot desenvolvidos para o diagnóstico de 

leptospirose humana, no entanto, é importante avaliar testes diagnósticos nos 

locais onde se pretende usá-los na prática, pois os resultados variam em 

diferentes países e regiões devido às suas características epidemiológicas e 

sorovares circulantes de leptospira.16,55,57,103,104,133,150,151 

 Os resultados de sensibilidade e especificidade do teste padronizado no 

presente estudo foram maiores do que os apresentados por um teste rápido TR 
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DPP® Leptospirose, desenvolvido pela Bio-Manguinhos/Fiocruz em parceria 

com a Chembio Diagnostics (EUA) e aprovado pelo Ministério da Saúde do 

Brasil para ser utilizado no diagnóstico da leptospirose humana. O TR DPP® 

Leptospirose apresentou 85% de sensibilidade e 87% de especificidade em 

amostras de soro humano. Além disso, esse teste rápido utiliza como antígeno 

altas concentrações de proteína recombinante, sendo esse um processo de 

obtenção de antígenos mais complexo do que por termo-resistência.152  

Nos primeiros sete dias após o início dos sintomas o Dot-blot IgM com 

antígeno TR19 foi o que apresentou maior taxa de sensibilidade (60,5%), 

seguido do Dot-blot IgM com antígeno TR (52,3%) e com antígeno TR2 

(39,5%). O Dot-blot IgM com os antígenos TR19 (58,1%) e TR (51,6%) também 

apresentaram maior número de resultados reagentes quando comparado ao 

teste Panbio® Leptospirose ELISA IgM, que apresentou 50,0% de reatividade, 

em amostras agudas de casos de leptospirose. A baixa sensibilidade 

apresentada pelo antígeno TR2 nas amostras coletadas na fase aguda em 

comparação aos antígenos TR e TR19, mostra que esse não é o melhor 

antígeno para ser utilizado no teste de Dot-blot IgM para o sorodiagnóstico da 

leptospirose humana, já que o diagnóstico precoce é essencial para o 

tratamento oportuno do paciente como forma de reduzir a gravidade da doença 

e o número de óbitos.46 

O teste de Dot-blot IgM com os três antígenos se mostrou altamente 

consistente, com 100% de repetibilidade e reprodutibilidade, e confiável, com 

concordância quase perfeita entre os resultados analisados por dois 

observadores independentes. Além disso, apresentou resultados reagentes 
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com todos os diferentes sorogrupos classificados pelo MAT, sugerindo que é 

adequado como teste de triagem para o diagnóstico da leptospirose humana 

causada pelos principais sorogrupos circulantes no Brasil.  

A comparação dos testes de Dot-blot IgM com os antígenos TR, TR2 e 

TR19 mostrou que Dot-blot IgM com antígeno TR19 apresentou maior taxa de 

sensibilidade na fase aguda da doença e que com antígeno TR apresentou 

maior taxa de especificidade. Assim, foram preparados um “kit” de Dot-blot IgM 

com antígeno TR e um “kit” de Dot-blot IgM com antígeno TR19 e foram 

testadas 144 amostras cegas de pacientes com suspeita de leptospirose, que 

haviam sido submetidas ao teste Panbio® Leptospira IgM ELISA.  

Apesar do Dot-blot IgM com antígeno TR ter apresentado índice Kappa 

maior do que com antígeno TR19 (0,93 e 0,81 respectivamente), ambos 

apresentaram concordância quase perfeita com o teste Panbio® Leptospira 

IgM ELISA, demostrando que o Dot-blot IgM desenvolvido no presente estudo 

possui capacidade de detecção de anticorpos anti-leptospiras comparável à 

capacidade de detecção do teste já utilizado como teste de triagem para o 

diagnóstico da leptospirose humana no Brasil, sendo que o teste Dot-blot IgM 

tem a vantagem de ser realizado totalmente em temperatura ambiente 

enquanto que  o teste Panbio® Leptospira IgM ELISA necessita de duas 

incubações a 37°C. Além disso, o teste Dot-blot IgM utiliza menor quantidade 

de reagentes e não necessita de equipamentos especializados para sua 

realização.  

Não houve discordância entre o teste Dot-blot IgM com antígeno TR e o 

teste Panbio® Leptospira IgM ELISA quando aplicados nas amostras com 
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resultados não reagente no teste de ELISA, porém, três amostras 

apresentaram resultados discordantes nos dois testes, sendo reagente no teste 

Panbio® Leptospira IgM ELISA e não reagente no teste Dot-blot IgM. Essas 

amostras apresentaram resultado não reagente no teste de MAT.  

Na comparação entre os testes de Dot-blot IgM com antígeno TR19 e o 

teste Panbio® Leptospira IgM ELISA, oito pacientes apresentaram resultados 

discordantes. Dos quatro pacientes que apresentaram resultado reagente no 

teste Panbio® Leptospira IgM ELISA e não reagente no teste Dot-blot IgM com 

antígeno TR19, um caso foi confirmado pelo teste de MAT, apresentando 

soroconversão, ou seja, com resultado não reagente nessa amostra testada no 

Dot-blot IgM e no Panbio® Leptospira IgM ELISA, mas com uma segunda 

amostra reagente, demostrando que o teste Dot-blot IgM com antígeno TR19 

deixou de detectar precocemente um caso posteriormente confirmado de 

leptospirose. Esse caso apresentou resultado reagente no teste Dot-blot IgM 

com antígeno TR. As outras três amostras apresentaram resultado não 

reagente no teste de MAT e foram as mesmas amostras que apresentaram 

discordância com o teste Dot-blot IgM com antígeno TR.  

Dos quatro pacientes que apresentaram resultados não reagente no 

teste Panbio® Leptospira IgM ELISA e reagente no teste Dot-blot IgM com 

antígeno TR19, três apresentaram resultado não reagente no MAT e um 

apresentou resultado reagente no MAT com título de anticorpos de 200, porém 

título de 200 no MAT em amostras únicas de soro não é suficiente para 

confirmar ou descartar casos de leptospirose, sendo esses casos considerados 
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como presuntivos. Essas amostras apresentaram resultado não reagente do 

teste Dot-blot IgM com antígeno TR. 

Testes de triagem costumam apresentar maior taxa de sensibilidade do 

que de especificidade a fim de detectar o maior número de casos possíveis. No 

diagnóstico da leptospirose o ideal é que existam testes de triagem com boa 

sensibilidade, principalmente na fase aguda da doença, para que um maior 

número de casos possa ter conduta terapêutica precoce, podendo reduzir o 

tempo de internação e o número de óbitos, com posterior confirmação desses 

casos pelo teste de MAT. O teste Dot-blot IgM com TR19 apresentou maior 

sensibilidade na fase aguda da doença e, portanto, TR19 é o antígeno mais 

indicado para ser utilizado nesse teste. Além disso, esse antígeno é extraído de 

apenas um sorovar, que por ser saprófita apresenta menos risco biológico em 

sua manipulação. 

Os testes sorológicos são os mais utilizados no diagnóstico da 

leptospirose, sendo fundamentais para o tratamento correto do paciente e no 

auxílio à vigilância epidemiológica e prevenção da doença. Testes de Dot-blot 

utilizam pouca quantidade de reagentes e não necessitam de equipamentos 

especializados, sendo vantajosos em relação aos testes de ELISA. O teste de 

Dot-blot IgM utilizando como antígeno TR19 e fosfatase alcalina como 

conjugado desenvolvido no presente trabalho mostrou detecção precoce, 

facilidade de realização sendo útil em laboratórios com pouca infraestrutura, e 

boas taxas de sensibilidade e especificidade, podendo ser um teste de triagem 

sorológica para a rotina diagnóstica da leptospirose humana no Brasil. 
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6. CONCLUSÕES  

 

 A extração de antígenos por termo-resistência é mais simples e segura 

do que por sonicação ou n-butanol, não necessitando de equipamentos 

complexos como sonicador ou de substâncias tóxicas como n-butanol; 

 Dot-blot IgM com anticorpos anti-IgM humano conjugado com fosfatase 

alcalina apresentaram maior sensibilidade e detecção precoce; 

 Dot-blot IgM com anticorpos anti-IgM humano conjugado com 

peroxidase apresentaram maior especificidade;  

 As membranas sensibilizadas com os antígenos e estocadas em 

diferentes condições apresentaram maior estabilidade quando submetidas ao 

Dot-blot IgM com conjugado peroxidase; 

 O teste de Dot-blot IgM que apresentou maior sensibilidade foi o que 

utilizou TR2 como antígeno e fosfatase alcalina como conjugado; 

 O teste com maior sensibilidade nos primeiros dias de doença foi o Dot-

blot IgM utilizando conjugado fosfatase alcalina e antígeno TR19; 

 O Dot-blot IgM utilizando conjugado fosfatase alcalina e antígeno TR19 

foi o único detectou maior número de casos em comparação com o teste 

Panbio® Leptospira IgM ELISA; 

        O teste de Dot-blot IgM desenvolvido com antígenos TR2, TR19 e TR e 

com conjugado fosfatase alcalina mostrou resultado visual confiável; 

  O teste de Dot-blot IgM foi mais sensível do que o MAT nas amostras 

colhidas na fase aguda da doença; 
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  O teste de Dot-blot IgM se mostrou consistente, com 100% de 

reprodutibilidade e repetibilidade; 

  O teste de Dot-blot IgM pode ser armazenado por 12 meses tanto em 

temperatura ambiente, quanto em freezer -20°C ou geladeira; 

        O teste de Dot-blot IgM foi capaz de detectar todos os diferentes 

sorovares fornecidos pelo MAT nos casos confirmados de leptospirose; 

  O teste de Dot-blot IgM com antígeno TR19 apresentou maior 

sensibilidade em amostras colhidas nos primeiros sete dias da doença, em 

relação ao Dot-blot IgM com antígenos TR2 e TR; 

  A capacidade de detecção de anticorpos anti-leptospiras do teste Dot-

blot IgM com antígenos TR e TR19 é comparável à capacidade de detecção 

do teste Panbio® Leptospira IgM ELISA; 

  O Dot-blot IgM com antígeno TR19 e conjugado fosfatase alcalina 

mostrou os melhores resultados e poderá ser usado como teste de triagem 

para o sorodiagnóstico da leptospirose humana no Brasil. 
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7. ANEXO A 
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