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RESUMO

Sato CM. Diagnóstico sorológico da leishmaniose tegumentar americana causada por
espécies diferentes de Leishmania (dissertação). São Paulo: Instituto de Medicina
Tropical de São Paulo da Universidade de São Paulo; 2017.

A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é causada por várias espécies de
protozoários do gênero Leishmania e compreende um grupo de doenças que
apresentam características clínicas, histopatológicas e imunológicas distintas. O
diagnóstico é realizado em base epidemiológica, clínica e patológica, confirmadas
por exames parasitológicos positivos e demonstração de hipersensibilidade retardada
a antígeno de leishmânia. Os testes sorológicos para o diagnóstico, utilizados até o
momento, apresentam várias limitações e por isso é de grande importância identificar
proteínas recombinantes de leishmânia, para que sejam testadas como potenciais
antígenos para o desenvolvimento de técnicas para o diagnóstico da LTA. Neste
estudo, foram utilizadas duas proteínas recombinantes de leishmânia altamente
conservadas, Lb8E e Lb6H, derivadas de Leishmania (Viannia) braziliensis (Lb),
avaliando a sua capacidade para detectar anticorpos no soro de vários grupos de
pacientes por teste imunoenzimático (ELISA). Os antígenos recombinantes reagiram
com amostras de 83,3% e 100,0% (Lb6H) dos pacientes com LTA e 95,4% (Lb8E) e
89,4% (Lb6H) dos soros de pacientes de leishmaniose visceral (LV). Em amostras de
indivíduos saudáveis, as reações com Lb8E e Lb6H foram altamente específicas.
Soros de 219 pacientes com LTA infectados com diferentes espécies de leishmânia
prevalentes no Brasil (Leishmania (Leishmania) amazonensis, L. (Viannia)
braziliensis, L. (V.) guyanensis e L. (V.) shawi) e amostras de pacientes com outras
infecções parasitárias foram avaliados para a presença de anticorpos anti-rLb6H,
obtendo-se sensibilidade de 100,0% nas 219 amostras de LTA e especificidade geral
de 93,9% (considerando 68 indivíduos saudáveis e 213 pacientes com outras doenças
infecciosas). Além disso, as amostras de outras doenças infecciosas indicaram
provável ausência de reação cruzada, pois apenas uma minoria de amostras de
pacientes com doença de Chagas possuía anticorpos contra rLb6H e essas respostas
foram baixas. Enfim, os resultados obtidos sugerem que a técnica de ELISA
utilizando o antígeno rLb6H pode ser consideradoa para uso na rotina do diagnóstico
sorológico da LTA.
Descritores: Leishmaniose cutânea. Leishmania. Diagnóstico. Testes sorológicos.
ELISA. Antígenos

ABSTRACT

Sato CM. Serologic diagnosis of American tegumentary leishmaniasis caused by
different species of Leishmania (dissertation). São Paulo: Instituto de Medicina
Tropical de São Paulo da Universidade de São Paulo; 2017.

American tegumentary leishmaniasis (ATL) is caused by various species of
protozoan of the genus Leishmania and comprises a group of diseases that present
distinct clinical, histopathological and immunological characteristics. The diagnosis
is performed based on epidemiological, clinical and pathological features, supported
by positive parasitological tests and presence of delayed hypersensitivity to
Leishmania antigens. The serological tests used to date have several limitations and
therefore it is of great importance to identify recombinant proteins from Leishmania
so that they can be tested as potential antigens for the development of techniques for
the diagnosis of ATL. In this study, two highly conserved Leishmania recombinant
proteins, Lb8E and Lb6H, derived from Leishmania (Viannia) braziliensis (Lb), were
used, evaluating their ability to detect antibodies in the serum of several groups of
patients by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Recombinant antigens
detected 83.3% (Lb8E) and 100.0% (Lb6H) ATL patients, and 95.4% (Lb8E) and
89.4% (Lb6H) visceral leishmaniasis (VL) patients. These reactions with Lb8E and
Lb6H were highly specific in healthy subjects. Sera from ATL patients infected with
different species of Leishmania, prevalent in Brazil, (Leishmania (Leishmania)
amazonensis, L. (Viannia) braziliensis, L. (V.) guyanensis and L. (V.) shawi) and
samples from patients with other parasitic infections were evaluated for the presence
of anti-rLb6H antibodies. In 219 ATL, the sensitivity was 100.0% e the general
specificity, considering 68 healthy subjects and 213 patients with other infectious
diseases. In addition, samples from other infectious diseases indicated a probable
lack of cross-reactivity, as only a minority of samples from patients with Chagas
disease had antibodies against rLb6H and all of these responses were low. Finally,
the results suggest that the ELISA using rLb6H antigen may be considered for
routine use for serological diagnosis of ATL.
Descriptors: Cutaneous leishmaniasis. Leishmania. Diagnostics. Serological tests.
ELISA. Antigen.
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1

INTRODUÇÃO

1.1

Histórico
A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença que acompanha o

homem desde a antiguidade, existindo relatos e descrições encontrados na literatura
desde o século I d.C. (1, 2). Cerâmicas pré-colombianas (huacos peruanos), datadas
aproximadamente de 500 anos d.C., mostram vasos com reprodução de figuras
humanas sadias e com diferentes moléstias, destacando-se figuras com mutilações
faciais semelhantes a lesões cutâneas (uta) e mucosas (espundia), características de
leishmaniose tegumentar (3-5).
Um dos primeiros relatos de leishmaniose no Brasil encontra-se na tese de
Júlio C. Tello, “La Antigüedad de la sífilis en el Perú”, de 1909 onde ele descreve a
viagem de Frei dom Hipólito Antonio Sánchez Rangel de Fayas y Quiros, realizada
em 1827, da cidade de Tabatinga (AM) até o Pará (6). Em sua viagem, o missionário
percorreu regiões do vale do rio Amazonas onde observou a existência de indivíduos
com úlceras nos braços e pernas, relacionadas a picadas de insetos, tendo como
consequência lesões destrutivas de boca e nariz (7, 8).
Cunningham, em 1885, observou pela primeira vez o parasito pertencente ao
gênero Leishmania, em material de biopsia de lesão de um paciente com botão do
Oriente, como era chamada a doença no Oriente Médio (4). No Brasil, no mesmo
ano, Cerqueira identificou lesões de pele semelhantes ao botão do Oriente (9).
Em 1903, Leishman identificou o parasito na biopsia hepática de um
paciente. No mesmo ano, Ross classificou o gênero Leishmania em honra ao seu
descobridor e Wright classificou como Leishmania tropica o agente etiológico do
botão do Oriente (10, 11).
No entanto, no Brasil, a leishmaniose só foi confirmada pela primeira vez em
1909 por Lindenberg, que encontrou as formas de leishmânia idênticas a Leishmania
tropica em lesões cutâneas de indivíduos que trabalhavam nas matas do interior de
São Paulo. Gaspar Vianna, por considerar o parasito diferente da L. tropica, batizou
como Leishmania braziliensis, ficando assim denominado o agente etiológico da
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“úlcera de Bauru”, “ferida brava” ou “nariz de tapir” (4). Até a década de setenta,
todos os casos de LTA eram atribuídos a L. braziliensis. No entanto, já foram
identificadas no Brasil, sete espécies causadoras da LTA, sendo seis do subgênero
Viannia e uma do subgênero Leishmania (12).

1.2

Classificação e nomenclatura
O gênero Leishmania pertence ao reino Protista, subreino Protozoa, filo

Sarcomastigophora,

subfilo

Mastigophora,

classe

Zoomastigophora,

ordem

Kinetoplastida, subordem Trypanosomatina, família Trypanosomatidae (5, 13, 14),
como mostrado na Figura 1. Posteriormente, o gênero Leishmania foi subdividido em
dois subgêneros: Viannia (15) e Leishmania (16).
É um protozoário, parasito intracelular caracterizado por apresentar
mitocôndria única, que possui uma porção rica em kDNA (material genético
mitocondrial), denominado cinetoplasto (17). É um parasito digenético intercalando
seu ciclo de vida entre hospedeiros vertebrados e invertebrados. Durante seu ciclo de
vida, apresenta duas formas evolutivas: amastigota e promastigota (Figura 2A e 2B,
respectivamente) (2).
As amastigotas não são móveis, possuem estrutura pequena (2 a 6μm de
comprimento por 1,5 a 3μm de largura) (14, 18), residem dentro de macrófagos dos
hospedeiros vertebrados, são arredondadas ou ovóides, intracelulares obrigatórias
que infectam células do sistema fagocítico mononuclear (SFM) de mamíferos (19).
No citoplasma são encontrados vacúolos, núcleo arredondado, cinetoplasto em forma
de bastão situado próximo ao núcleo (20). O flagelo, nesta forma, é rudimentar,
internalizado e mantido na bolsa flagelar, visualizado apenas em microscópio
eletrônico de transmissão (21, 22).
A forma promastigota é extracelular, móvel, comprida e achatada (14 a 20μm
de comprimento, por 1,5 a 4μm de largura) (14, 18). Apresenta um longo flagelo que
emerge de uma bolsa flagelar (pequena invaginação na região anterior do parasito).
Ele é responsável pela mobilidade e fixação do parasito no epitélio digestivo do
hospedeiro invertebrado (23). A estrutura deste flagelo é típica de um axonema
eucariótico com o característico arranjo de microtúbulos ligados à dineína. O núcleo

17

Trypanosomatidae
Crithidia

Leptomonas

Herpetomonas

Blastocrithidia

Leishmania

Sauroleishmania

Leishmania
Ross 1903

L. tropica
Whright 1903
L. killicki
Rioux et al. 1986
L. aethiopica
Bray et al. 1973

L. major
Yakhnoff &Schokhor 1914

Trypanosoma

Phytomonas

Endotrypanum

Viannia
Lainson & Shaw 1987

L. donovani
Laveran & Mesrul 1903

L. gerbilli
Wang et al. 1964

L. archibaldi
Casteliani &
Chalmers 1919

L. turanica
Strelkova et al. 1990

L. infantum
Nicolle 1908

L. arabica
Peters et al. 1987

L. chagasi
Cunha & Chagas
1937

L. mexicana
Biagi 1953

L. braziliensis
Viannia 1911

L. pifanoi
Medina &
Romero 1959

L. peruviana
Velez 1913

L. amazonensis
Lainson & Shaw 1972

L. garnhami
Scorza et al. 1979
L. venezuelensis
Bonfante-Garrido 1980

L. aristidesi
Lainson & Shaw 1979

L. forattinni
Yoshida et al. 1993

Figura 1 - Classificação atualizada de Leishmania (modificado)
Fonte: Akhoundi, 2016

L. guyanensis
Floch 1954
L. panamensis
Lainson & Shaw
1972

L. shawi
Lainson 1989

L. lainsoni
Silveira et al. 1987

L. naiffi
Lainson & Shaw 1989

L. linderbergi
Silveira et al. 2002
L. utingensis
Braga et al. 2003
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do protozoário é arredondado ou oval e está situado na porção mediana ou anterior
do corpo celular (24).
A divisão nos subgêneros Leishmania e Viannia foi baseada na posição
ocupada pelo parasito no tubo digestivo do vetor, que pode ser na região peripilária
ou suprapilária. As espécies do subgênero Leishmania desenvolvem-se no intestino
anterior e médio, na região suprapilária. Já as espécies do subgênero Viannia,
desenvolvem-se no intestino anterior, médio e posterior, na região peripilária (25,
26).

Figura 2 - Formas evolutivas de Leishmania spp. A. amastigota. B. promastigota.
Fonte: Brasil, 2010

1.3

Epidemiologia
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a leishmaniose está entre

as seis doenças infecciosas de maior importância no mundo, devido à sua alta
potencialidade em causar deformidades e afetar a capacidade produtiva,
comprometendo a vida psicossocial e econômica do indivíduo afetado, podendo ser
considerada uma doença ocupacional. Endemia emergente, negligenciada e
subnotificada, afeta principalmente populações inseridas no ciclo da pobreza e da
desigualdade social (27). As leishmanioses ocorram em 98 países distribuídos em
cinco dos seis continentes e sua notificação é compulsória em apenas 30 países
(Figura 3). Estima-se que ocorram anualmente no mundo de 0,2 a 0,4 milhões e 0,7 a
1,2 milhões de novos casos de leishmaniose tegumentar (LT) e leishmaniose visceral
(LV), respectivamente (28, 29).

19

A leishmaniose é classificada de acordo com a região em que ocorre, o “Novo
Mundo” (As Américas) ou o “Velho Mundo” (África, Ásia, Europa). As espécies do
subgênero Viannia estão presentes apenas no Novo Mundo, enquanto que as espécies
do subgênero Leishmania estão presentes tanto no Novo Mundo quanto no Velho
Mundo (29, 30).
No Brasil, a LV é causada pela Leishmania (Leishmania) infantum (16) e são
reconhecidas sete espécies de leishmânia pertencentes aos subgêneros Leishmania e
Viannia, causadoras da LT no homem (5, 31): Leishmania (Viannia) braziliensis;
Leishmania (V.) guyanensis; Leishmania (V.) naiffi; Leishmania (V.) shawi;
Leishmania (V.) lainsoni; Leishmania (V.) lindenbergi e Leishmania (L.)
amazonensis.
Os casos de LT são relatados na África, principalmente em Marrocos, Etiópia
e Tunísia. No Oriente Médio, a LT ocorre principalmente no Afeganistão, Paquistão,
Irã, Iraque, Síria e Arábia Saudita. Na América Latina, há casos de LT
principalmente no Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Mais de
90% das leishmanioses cutâneas ocorrem no Afeganistão, Brasil, Irã, Peru, Arábia
Saudita e Síria, e 90% das mucocutâneas ocorrem na Bolívia, Brasil e Peru (32, 33).

Figura 3 – Incidência mundial da leishmaniose tegumentar no ano de 2013
Fonte: Organização Mundial da Saúde
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1.4

Agente etiológico e ciclo de vida
A transmissão das espécies de leishmânia ao hospedeiro ocorre durante a

picada de fêmeas do inseto vetor, o flebótomo, pertencente à ordem díptera; também
é conhecido vulgarmente, como “mosquito-palha”, “cangalhinha” e “birigui”. O
ciclo evolutivo e a transmissão da leishmânia ocorrem quando flebotomíneos
efetuam o repasto sanguíneo em indivíduos ou animais infectados por alguma
espécie do gênero Leishmania e, juntamente com o sangue e/ou a linfa intersticial,
ingerem as formas amastigotas do parasito. Dentro do tubo digestivo do inseto, o
parasito sofre mudanças morfológicas que incluem o aparecimento de um flagelo na
região anterior, assumindo a forma de um promastigota (34). Nesta fase, a leishmânia
se multiplica por divisão binária originando um grande número de parasitos que
invadem as porções anteriores do estômago e do proventrículo do inseto vetor. As
formas promastigotas do parasito são fagocitadas por células do sistema monocítico
do hospedeiro. O fagossomo se une ao lisossoma e, para a sua adaptação às
condições do novo ambiente, o parasito se transforma na forma amastigota, forma do
parasito que possui um flagelo quase imperceptível. Os parasitos se multiplicam por
divisão binária simples até que, por sua quantidade e pela destruição produzida na
célula hospedeira, a mesma se rompe e os parasitos são liberados no meio
intercelular para serem fagocitados por outros macrófagos, ou ingeridos por insetos
flebotomíneos, reiniciando o ciclo. Fatores relacionados às espécies de parasitos e da
resposta imune do hospedeiro determinarão um quadro sintomático, com o
desenvolvimento da leishmaniose tegumentar ou visceral (Figura 4) (35, 36).
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Figura 4 – Ciclo de vida de Leishmania spp.
Fonte: Organização Mundial de Saúde

1.5

Manifestações clínicas da leishmaniose tegumentar
As várias espécies do gênero Leishmania, vetores e reservatórios vertebrados,

diferentes ambientes geográficos, originam as distintas formas clínicas da LTA, que
vão desde formas inaparentes até lesões disseminadas, atingindo a pele e as mucosas
(33, 37). A variabilidade genética encontrada em isolados e cepas de L. (V).
braziliensis é responsabilizada pelo considerável espectro da enfermidade (38).
A LTA apresenta várias formas clínicas (39), de acordo com a espécie de
leishmânia envolvida, conforme mostra a Figura 5, e é classificada em (12, 33):
 Leishmaniose cutânea localizada (LC): é a forma mais comum; apresenta
ulcerações na pele que são localizadas e geralmente únicas, e podem evoluir para
cura espontânea, deixando cicatrizes atróficas com superfície lisa. A úlcera típica
apresenta formato ovalado ou arredondado, com base eritematosa, infiltrada e de
consistência firme e bordas elevadas, medindo de alguns milímetros a alguns
centímetros.
 Leishmaniose cutânea disseminada (LCD): é caracterizada por inúmeras
lesões papulares e de aparência acneiformes distribuídas por várias regiões do corpo,
que posteriormente podem ulcerar.
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 Leishmaniose difusa (LD): é uma forma clínica rara, porém grave, que ocorre
em pacientes com anergia e deficiência específica na resposta imune celular a
antígenos de leishmânia. É caracterizada por proliferação exacerbada do parasito,
com lesões múltiplas, difusas por toda a pele, que se apresentam em forma de
nódulos.
 Leishmaniose mucocutânea (LMC) e Leishmaniose mucosa (LM) têm como
principal agente etiológico L. (V.) braziliensis (40). Na maioria das vezes são
secundárias às lesões cutâneas. São caracterizadas por destruição do tecido,
envolvendo mucosas e cartilagens. Estas lesões surgem lentamente (41). Na LMC
também aparecem lesões na pele.

Figura 5 – Formas clínicas da leishmaniose tegumentar
A) Leishmaniose cutânea localizada; B) Leishmaniose cutânea disseminada; C)
Leishmaniose difusa e D) Leishmaniose mucocutânea
Fonte: Goto, 2010 (modificado)
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1.6

Diagnóstico da Leishmaniose Tegumentar Americana
O diagnóstico da leishmaniose é baseado em dados epidemiológicos,

características clínicas e resultados de testes laboratoriais, que incluem exame
parasitológico e ensaios sorológicos (33).
Os exames parasitológicos compreendem pesquisa direta do parasito na lesão,
cultura em meio NNN (Neal, Novy e Nicolle), isolamento in vivo por inoculação em
animais, biópsia e histopatologia. Também são empregados métodos moleculares e
métodos imunológicos, como intradermorreação de Montenegro, imunofluorescência
indireta (IFI), teste imunoenzimático (ELISA) (12, 33, 42, 43). No entanto, não há
um método único que possa ser adotado como padrão ouro para o diagnóstico de
infecções por Leishmania spp. (44, 45).
O diagnóstico clínico pode ser realizado com base nas características da lesão
associadas à anamnese, onde os dados epidemiológicos são de grande importância.
Porém, o amplo espectro de lesões dificulta esta forma de diagnóstico, tornando-o
nem sempre simples ou imediato, e ainda se fazendo necessário o diagnóstico
diferencial, uma vez que as úlceras dérmicas formadas pela LTA podem se confundir
com enfermidades como: hanseníase, sífilis e tuberculose cutânea (46, 47).
Os exames parasitológicos contemplam as técnicas de esfregaço ou
preparações microscópicas realizadas com fragmentos, que permitem a observação
direta do parasito, cultivo do material proveniente de lesões e a inoculação em
animais (48). A sensibilidade varia de 15 a 90% e depende do tempo de evolução da
lesão, sendo menor após 3 meses de evolução, nas formas crônicas e hiperérgicas
(45, 49). Quando positivos, dão o diagnóstico de certeza, porém podem ter baixa
sensibilidade e são laboriosos (50).
Outra possibilidade para o diagnóstico é o uso de técnicas moleculares que
pesquisam fragmentos de DNA do parasito. O ensaio de PCR para L. infantum
usando sangue periférico como amostra clínica mostrou ser uma alternativa
altamente eficiente para o diagnóstico da infecção, exibindo sensibilidades de 82% a
100% e especificidade de 100% (51, 52). No entanto, em resultados de outro estudo,
indicaram que a parasitemia pode ser episódica podendo acarretar baixa quantidade
de parasitos no sangue no momento da coleta e, portanto, não detecção pela PCR.
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Além disso, as técnicas moleculares necessitam de equipamentos específicos que
nem todos os laboratórios possuem (33, 50, 53).
A intradermorreação de Montenegro avalia a resposta de hipersensibilidade
celular retardada (4, 54) a antígenos de leishmânia sendo de grande valor presuntivo
no diagnóstico de LTA, constituindo valioso recurso nos casos em que os parasitos
estão escassos ou ausentes. É bastante útil nos inquéritos epidemiológicos de
prevalência em áreas endêmicas, porém, o teste é positivo durante a doença e após a
cura, não diferenciando doença atual de pregressa, além de habitualmente ser
negativo na forma difusa, e apresentando sensibilidade que varia de 30% a 100% e
especificidade em torno de 75% (12, 55, 56).
Os métodos sorológicos para pesquisa de anticorpos antileishmânia no soro
de pacientes portadores de LTA não são procedimentos rotineiros para o diagnóstico
da forma cutânea localizada, devido à sensibilidade variável ou baixa e reatividade
cruzada com outras infecções (57, 58). A IFI utiliza formas promastigotas e
apresenta sensibilidade de 80% podendo alcançar 100% na forma mucosa, na qual a
resposta imunológica do hospedeiro é intensa, podendo ter um papel complementar
no diagnóstico (59, 60). No entanto, esse valor varia dependendo do técnico que
realiza a leitura. A IFI não é facilmente adaptável a estudos soroepidemiológicos de
grande escala devido às limitações de disponibilidade de parasitos e microscópios de
fluorescência (61, 62). O ELISA apresenta alta sensibilidade (92 e 95%) e
especificidade (92 e 100%). Trata-se de um método facilmente automatizável,
permitindo assim seu emprego em larga escala.

Apresenta potencial para ser

aplicado no diagnóstico individual e estudos epidemiológicos de LTA, (45, 63).
No entanto, resultados variáveis foram alcançados com métodos sorológicos;
a sensibilidade e a especificidade dos métodos dependem do tipo, da fonte, da
pureza, da preparação dos antígenos utilizados e da espécie de leishmânia (58, 59,
64-67).
A utilização de extratos totais preparados a partir de cultura do parasito
representa grande inconveniente na sorologia da leishmaniose. Visando o
aprimoramento

dos

métodos

de

sorologia

para

leishmaniose,

antígenos

recombinantes vêm sendo desenvolvidos para que se possa obter uma técnica rápida,
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mais padronizada e uniforme para o diagnóstico dessa doença (61-63), independente
do crescimento do parasito.
Hsp60 de L. major (68) foi clonado e testado na Colômbia, onde diferenciou
amostras de pacientes com LC de amostras de indivíduos sadios; Hsp70 de L.
braziliensis (69) foi clonado e testado em pacientes com LM no, Brasil, apresentando
89% de sensibilidade. Mais recentemente, Hsp70 de L. infantum foi testado em
amostras de LC e LM, sendo considerado promissor, com sensibilidade de 65,0% e
especificidade de 92,0% (70). Hsp83 de L. (L.) infantum apresentou 100% de
reatividade em amostras de LC e LM e ausência de reação cruzada com amostras de
soro da doença de Chagas (71). Em estudo mais recente, Hsp83 foi comparado ao
extrato total de L. major-like no diagnóstico de LV, LC e LM, sendo o antígeno
recombinante significativamente mais sensível e específico que o extrato total (72).
Esses resultados haviam sinalizado que o antígeno Hsp83 era um antígeno promissor
para o diagnóstico das leishmanioses. Entretanto, quando foi aumentada a escala de
produção, verificou-se que o antígeno não apresentava a estabilidade necessária para
ser utilizado no diagnóstico.
Pelo exposto acima, conclui-se que o diagnóstico da LTA é uma questão
ainda em aberto no nosso meio e é premente a busca de uma solução. Neste projeto,
propomos a padronização de um teste sorológico, imunoenzimático ELISA,
utilizando antígenos recombinantes Lb6H e Lb8E para o diagnóstico da LTA,
empregando amostras de regiões onde são prevalentes diferentes espécies de
leishmânia.
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2

OBJETIVOS

Geral
Avaliar teste imunoenzimático ELISA no diagnóstico da leishmaniose
tegumentar americana causada por espécies diferentes de leishmânias, utilizando
antígenos recombinantes de Leishmania (Viannia) braziliensis.

Específicos
1. Padronizar o teste sorológico imunoenzimático ELISA empregando os antígenos
recombinantes Lb8E e Lb6H;
2. Avaliar a sensibilidade do teste ELISA utilizando os antígenos recombinantes em
amostras de pacientes com leishmaniose tegumentar americana causada por
diferentes espécies de leishmânia;
3. Avaliar a especificidade e possibilidade de reatividade cruzada do teste ELISA
utilizando os antígenos recombinantes em amostras de indivíduos saudáveis e
pacientes infectados com outras doenças infecciosas, respectivamente;
4. Avaliar a repetitividade e reprodutibilidade dos resultados obtidos no teste
ELISA com antígenos recombinantes;
5. Comparar a sensibilidade e especificidade do teste ELISA utilizando antígenos
recombinantes e antígeno total (Leishmania major-like).
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3

MATERIAL E MÉTODOS

3.1

Casuística
Para a padronização dos testes sorológicos foram utilizadas amostras de soro

humano

provenientes

da

Teca

de

Soros

Humanos

do

Laboratório

de

Soroepidemiologia e Imunobiologia do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo
(IMT - SP).
Para avaliar a sensibilidade, foram utilizadas 66 amostras de soros de
indivíduos pacientes com LV e 68 amostras de pacientes com LT, cujo diagnóstico
foi confirmado por exame parasitológico positivo.
Para avaliar a especificidade, foram utilizadas 68 amostras de soros de
indivíduos sadios, sem relato de leishmaniose ou deslocamento para área endêmica.
Para avaliar o potencial de reatividade cruzada, foram utilizadas 213 amostras
de pacientes com outras patologias: Doença de Chagas (N=91); Histoplasmose
(N=4); Malária (N=14); Paracoccidioidomicose (N=22); Toxoplasmose (N=69) e
Tuberculose (N=13).
Para os ensaios clínicos, foram utilizadas 219 amostras de soro de pacientes
com LTA, cedidas pelo Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (CPqAM), Fundação
de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT - HVD), Instituto Evandro
Chagas (IEC) e Instituto de Infectologia Emílio Ribas (IIER). Essas amostras foram
obtidas de diferentes regiões onde as espécies de leishmânia estão presentes, sendo:
região Norte (Manaus - AM e Belém - PA), região Nordeste (Recife - PE) e região
Sudeste (São Paulo - SP). Foram utilizados para identificar as espécies infectantes:
anticorpos monoclonais (13) (amostras de Belém - PA), PCR-RFPL de Hsp70 (73,
74) (amostras de Manaus - AM) e schizodemas (75) (amostras de Recife - PE).
As 500 amostras empregadas estão devidamente identificadas e armazenadas
em freezer -20 ou -80°C.
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3.2

Aspectos éticos da pesquisa
O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo sob parecer n° 490.392 –
513/13 (ANEXO A).
Aos pacientes de quem foram colhidos sangue e material de raspagem da
borda da lesão, como procedimento de rotina de laboratório, foi perguntado se
queriam participar do projeto. Aos que aceitaram, após explicação dos objetivos do
projeto, foi solicitado que assinassem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(ANEXO B) para que uma amostra fosse submetida aos testes laboratoriais do
projeto.

3.3

Antígenos Recombinantes
Os antígenos recombinantes Lb8E e Lb6H, utilizados neste estudo foram

produzidos pelo IDRI (Instituto de Pesquisas de Doenças Infecciosas – Seattle,
Estados Unidos). Esses antígenos foram identificados durante o rastreio de L.
braziliensis na biblioteca de expressão genômica com soro de um paciente com LM
(76).
Para a amplificação por PCR, empregaram-se primers contendo sítio 5=
NdeI, seguido de resíduos que codificam região aminoterminal com cauda de seis
resíduos histidina (His6), e sítio 3= EcoRI, seguido de resíduos que codificam o
códon terminal. O produto de amplificação do PCR foi digerido com NdeI e EcoRI e
ligado ao vetor pET 17b e a seguir transformado em Escherichia coli BL-21 para
expressão da proteína (77).
O antígeno rLb8E foi purificado a partir da fração solúvel por cromatografia
de afinidade utilizando uma coluna de agarose Ni-NTA; rLb6H foi purificado a partir
dos corpos de inclusão insolúveis. As frações das proteínas foram purificadas e
analisadas por eletroforese em gel de poliacrilamida contendo dodecil sulfato de
sódio (SDS-PAGE). A concentração proteica foi avaliada de acordo com o método
do ácido bicinconínico (BCA) (Pierce, Rockford, IL).
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As figuras 6 e 7 mostram a análise do perfil eletroforético em SDS-PAGE dos
antígenos rLb8E e rLb6H, respectivamente.

Figura 6 - Perfil eletroforético em SDS-PAGE do antígeno Lb8E. Massa molecular =
18 kDa

Figura 7 - Perfil eletroforético em SDS-PAGE do antígeno Lb6H. Massa molecular =
79 kDa
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3.4

Antígeno L. major-like
O extrato total de promastigotas de L. major-like (MHO/BR/71/49) foi

preparado conforme descrito por Hoshino-Shimizu e colaboradores, com
modificações (78-80).

3.5

Padronização do teste imunoenzimático ELISA com antígenos rLb8E,

rLb6H e L. major-like
A padronização do teste ELISA com os antígenos recombinantes Lb8E e
Lb6H e o extrato total de promastigotas de L. major-like, foi realizada em placas de
poliestireno de meia área com fundo plano, sendo empregados soros padrão positivo
e padrão negativo.
As condições a seguir foram mantidas constantes:
a) Concentração do antígeno:


Antígenos recombinantes: 1 µg/mL



Antígeno total: 5 µg/mL

b) Placas sensibilizadas por 18 horas em câmara úmida a 4ºC
c) Lavagens com PBS-Tween 20, sendo três e/ou cinco vezes rápidas
d) Volume de 50 µL de cada diluição do soro
e) Emprego de um soro padrão positivo e quatro soros padrão negativo em todas as
placas
f) Incubação dos soros por 30 minutos a 37ºC em câmara úmida
g) Volume de 50 µL de conjugado anti-IgG humana-peroxidase
h) Incubação do conjugado em estufa a 37ºC por 30 minutos em câmara úmida
i) Volume de 50 µL do substrato
j) Volume de 25 µL da solução de interrupção da reação do cromógeno
As condições abaixo foram variadas a fim de escolher a que fornecia melhor
desempenho diagnóstico:
a) Bloqueio das placas: foram testadas condições sem bloqueio e com bloqueio de 2
horas com solução contendo leite desnatado a 5% (Molico, Nestlé, Brasil)
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b) Diluição das amostras e do conjugado: utilizou-se solução contendo leite
desnatado a 2% e 5%
c) Diluição das amostras: as amostras de soro humano foram aplicadas nas placas,
em duplicata e testadas nas diluições 1/50 e 1/100 (para antígenos recombinantes)
e 1/40; 1/80; 1/160; 1/320 e 1/640 (para antígeno total)
d) Conjugado: conjugado anti-IgG humana-peroxidase, produzido em cabra foi
testado nas diluições de 1/10.000, 1/20.000 e 1/30.000
e) Solução cromógena: foi utilizada a solução de tetrametilbenzidina (TMB),
incubando por 7 e 10 minutos à temperatura ambiente e interrupção da reação
com ácido sulfúrico (H2SO4) 2N.

3.6

Cálculo do Limiar de Reatividade (cut-off) e do Índice de Reatividade
Foram empregados dois procedimentos para cálculo do cut-off ou limiar de

reatividade (LR) dos testes ELISA-rLb8E, ELISA-rLb6H e ELISA-L. major-like e
para o cálculo do índice de reatividade (IR) de cada amostra.
a) Método da absorbância das amostras: Para determinação do cut-off dos testes
ELISA empregando cada um dos três antígenos estudados, foram construídas curvas
ROC (receiver operating characteristic) a partir das absorbâncias de 68 amostras de
pacientes com LT, 66 de pacientes com LV e 68 de indivíduos declarados sadios (81,
82). O IR foi calculado dividindo-se os valores da absorbância de cada amostra pelo
valor do cut-off. Foram consideradas reagentes as amostras que apresentavam IR ≥ 1.
O cálculo do IR foi realizado pela aplicação da seguinte equação:

b) Método da absorbância percentual do soro padrão positivo(83): Para a
construção das curvas ROC para a determinação do cut-off, os resultados das
amostras (68 amostras de pacientes com LT, 66 de pacientes com LV e 68 de
indivíduos declarados sadios) foram expressos como o valor da absorbância de cada
amostra dividido pelo valor da absorbância de um soro padrão positivo, multiplicado

32

por 100, e foi chamado de “absorbância percentual do padrão positivo”, e calculado
pela seguinte equação:

Com esses valores de “absorbância percentual do padrão positivo” foram
construídas curvas ROC para determinação do cut-off. Neste caso, o IR foi calculado
dividindo-se a “absorbância percentual do padrão positivo” de cada amostra pelo
valor do cut-off. Foram consideradas reagentes as amostras que apresentavam IR ≥ 1.
O cálculo do IR foi realizado pela aplicação da seguinte equação:

3.7

Testes analíticos
Os testes analíticos foram realizados utilizando os antígenos recombinantes e

amostras específicas para cada teste.

3.7.1

Sensibilidade e especificidade
Para o estudo da sensibilidade e especificidade foram utilizadas 68 amostras

de pacientes com LT, 66 de pacientes com LV e 68 de indivíduos clinicamente
sadios.
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3.7.2 Repetitividade
Para cada lote de rLb6H, foram ensaiadas, em uma mesma placa, 30
replicatas de uma amostra de soro positivo e 30 replicatas de uma amostra de soro
negativo, utilizando o mesmo conjunto de pipetas e o mesmo operador durante todo
o teste. Foi calculado o coeficiente de variação (CV):

3.7.3

Reprodutibilidade
Para cada lote de rLb6H, foram ensaiadas, por dia em uma mesma placa, 10

replicatas de uma amostra de soro positivo e 10 replicatas de uma amostra de soro
negativo. Esse ensaio foi repetido em cinco dias diferentes, variando os operadores e
as pipetas das reações. Foi calculado o CV.

3.7.4. Reação cruzada
Foram testadas amostras de soro humano com sorologia positiva para outras
doenças infecciosas, com o objetivo de avaliar possíveis reações cruzadas com
leishmaniose. As doenças testadas foram: doença de Chagas, Histoplasmose,
Paracoccidioidomicose, Malária, Toxoplasmose e Tuberculose.

3.8

Outros parâmetros


Acurácia:
(

)
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3.9



Likelihood ratio do resultado positivo:



Likelihood ratio do resultado negativo:



Eficiência:

Análise Estatística
Os níveis de significância dos testes empregados na análise estatística foram

fixados aceitando um erro tipo 1 de 5% (α=0,05).
Os resultados foram analisados utilizando os seguintes programas:
1 Graph Pad Prism 5 – construção das Curvas ROC, cálculos de sensibilidade,
especificidade, intervalos de confiança de 95% de probabilidade, likelihood ratio,
construção de gráficos;
2

Sigma Stat 3.5 – teste de Kruskal-Wallis, para comparação de três ou mais grupos
(dados não paramétricos), teste t de Student para comparação de dois grupos
(dados paramétricos), teste de correlação de Spearman;

3

Microsoft Office Excel 2016 – confecção de planilhas de dados, construção de
gráficos e tabelas, cálculo do coeficiente de variação.
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4

RESULTADOS

4.1

Pacientes
O estudo foi composto por 219 amostras de soro de pacientes com LTA,

havendo informações demográficas de 190 pacientes, sendo, 136 (63,1%) do sexo
masculino e 54 (24,6%) do sexo feminino. A faixa etária dos pacientes variou de 11 a
83 anos.
Em relação às espécies causadoras da infecção, 6 (2,7%) eram L. (L.)
amazonensis, 115 (52,5%) eram L. (V.) braziliensis, 96 (43,8%) eram L. (L.)
guyanensis e 2 (0,9%) eram L. (V.) shawi. A tabela 1 sintetiza os dados referentes ao
perfil demográfico dos sujeitos do estudo.

4.2

Análise dos antígenos recombinantes Lb8E e Lb6H
Os antígenos recombinantes Lb8E e Lb6H foram derivados de L. (V.)

braziliensis, apresentando 152 e 657 aminoácidos, respectivamente. Na tabela 2,
observa-se que os antígenos possuem >90% de identidade na sequência de
aminoácidos com L. infantum, agente causador da LV no Brasil, e com L. major,
agente causador da LC. Os dados de homologia indicam a conservação de Lb8E e
Lb6H entre as espécies de leishmânia. A identidade foi reduzida no protozoário
Trypanosoma cruzi, agente causador da doença de Chagas.
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Tabela 1 - Dados demográficos dos pacientes com LT
Espécie infectante1

Sexo2

Idade (anos)

Duração da Doença (meses)
3

M

F

Mediana

Min-max

L. amazonensis (N=6)

6

0

34

9–44

L. braziliensis (N= 115)

59

40

33

L. guyanensis (N=96)

71

14

Desconhecido

-

-

-

L. shawi (N=2)
1

2

3

Mediana

Apresentação Clínica

Min-max

Cutânea

Mucosa

Não identificada

96

1,47–300

6

0

0

13–78

3

0,03–672

65

34

15

Desconhecido

Desconhecido

Desconhecido

96

0

0

-

-

-

2

-

-

N – número de amostras, M – masculino; F= feminino, Min-max – mínimo-máximo

37

Tabela 2 - Conservação de aminoácidos entre espécies de protozoários
Lb8E
Espécie

Lb6H

aa (N)

aa (C)

aa (Inc)

% (I)

aa (N)

aa (C)

aa (Inc)

% (I)

L. braziliensis

152

-

-

-

657

-

-

-

L. infantum

152

140

12

92

653

606

51

92

L. major

152

140

12

93

654

608

49

93

T. cruzi

147

120

32

85

657

560

97

85

N – Número, C – compatível, Inc – incompatível, I – identidade

4.3

Padronização do teste imunoenzimático ELISA
Foram testados vários parâmetros experimentais para definir a melhor

condição para a realização do teste ELISA utilizando os antígenos recombinantes e o
antígeno total. Para verificar se os antígenos seriam reconhecidos pelo soro dos
pacientes com LTA um teste inicial foi realizado.
Verificamos que os melhores resultados obtidos foram com: soro diluído
1/100 (antígenos recombinantes), 1/160 (antígeno total) e conjugado 1/20.000 (todos
os antígenos). Em relação ao diluente das amostras e conjugado, observaram-se
melhores resultados com PBS Tween Leite 2% para todos os antígenos. O melhor
tempo de incubação com o cromógeno (TMB), para todos os antígenos, foi de 7
minutos.
A partir destas definições foram testados os soros positivos, negativos e de
indivíduos com outras doenças para que se pudesse calcular a sensibilidade e
especificidade do teste ELISA para diagnóstico da LTA.
Na tabela 3, encontram-se as condições de teste selecionadas após a
padronização empregada para cada antígeno.
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Tabela 3 - Parâmetros específicos empregados para cada um dos antígenos
Lb8E e Lb6H

L. major-like

Diluição das amostras

1
PBS Tween Leite
2%
1/100

5
PBS Tween Leite
2%
1/160

Diluição do conjugado

1/20.000

1/20.000

7

7

Concentração do antígeno (µg/mL)
Diluente da amostra e do conjugado

Tempo de cromógeno (minutos)

4.4

Protocolo final do ELISA-Lb8E, ELISA-Lb6H e ELISA-L. major-like
Placas de poliestireno Costar High Binding 3690, de meia área (Corning

Incorporated, New York, EUA) foram sensibilizadas com 50 µL/poço dos antígenos
rLb8E e rLb8E diluídos a 1 µg/mL e do antígeno total de L. major-like diluído a 5
µg/mL em tampão/bicarbonato 0,06 M, pH 9,6.

Após a sensibilização, as placas

foram incubadas overnight a 4ºC, em câmara úmida e depois foram lavadas três
vezes com solução salina tamponada com fosfato (PBS) 0,01 M, pH 7,2 contendo
Tween 20 (Polyoxyethylene-sorbitan monolaurate, Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA)
(PBS-T).
O bloqueio foi realizado com 125 µL/poço de PBS-T contendo leite
desnatado a 5% (PBS-T-L 5%). As placas foram incubadas a 37ºC por 2 horas em
câmara úmida e lavadas três vezes com PBS-T.
As amostras foram diluídas a 1/100 (para os antígenos recombinantes) ou
1/160 (para o antígeno total de L. major-like), em PBS-T-L 2%, aplicadas nas placas
em duplicata (50 µL/poço) e incubadas a 37°C em câmara úmida durante 30 minutos.
Após esta incubação as placas foram lavadas por cinco vezes com PBS-T.
O conjugado anti-IgG humana-peroxidase (Calbiochem, La Jolla, CA, EUA)
foi diluído a 1/20.000 em PBS-T-L 2% (50 µL/poço) e posteriormente foi incubado a
37ºC em câmara úmida por 30 minutos. Após esta incubação as placas foram lavadas
por cinco vezes com PBS-T.
Para a revelação da reação, foram adicionados 50 µL/poço do cromógeno
TMB (Tetrametilbenzidina) (Novex-Life Technologies, Carlsbad, CA, EUA),
incubando-se por 7 minutos ao abrigo da luz e temperatura ambiente. A reação foi
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interrompida pela adição de 25 µL/poço de H2SO4 2N. As absorbâncias foram
medidas em leitor de ELISA (Multiskan GO, Thermo Scientific, Finland) a 450 nm.

4.5

Cálculo do cut-off e avaliação dos testes ELISA
A partir dos valores de absorbância das 68 amostras positivas de LT, 66

amostras positivas de LV e 68 de indivíduos saudáveis foram construídas curvas
ROC, para determinar o cut-off para cada antígeno.
As figuras 8 e 9 mostram as curvas ROC dos antígenos rLb8E e Lb6H,
respectivamente, construídas a partir das absorbâncias de amostras de soro de
indivíduos normais e com LV e LT.
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Figura 8 - Curvas ROC construídas a partir das absorbâncias de amostras positivas
para leishmaniose e amostras negativas, utilizando o antígeno recombinante Lb8E
(a) 66 positivas para LV e 66 negativas, (b) 68 positivas para LT e 68 negativas
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Figura 9 - Curvas ROC construídas a partir das absorbâncias de amostras positivas
para leishmaniose e amostras negativas, utilizando o antígeno recombinante Lb6H
(a) 66 positivas para LV e 66 negativas, (b) 68 positivas para LT e 68 negativas

As figuras 10 e 11 mostram as curvas ROC dos antígenos rLb8E e rLb6H,
respectivamente, construídas a partir dos valores da “absorbância percentual do
padrão positivo”, calculados para as amostras de soro de indivíduos normais e com
LV e LT.
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Figura 10 - Curvas ROC construídas a partir dos valores da “absorbância percentual
do padrão positivo”, calculados para as amostras positivas para leishmaniose e
amostras negativas, utilizando o antígeno recombinante Lb8E
(a) 66 positivas para LV e 66 negativas, (b) 68 positivas para LT e 68 negativas
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Figura 11 - Curvas ROC construídas a partir dos valores da “absorbância percentual
do padrão positivo”, calculados para as amostras positivas para leishmaniose e
amostras negativas, utilizando o antígeno recombinante Lb6H
(a) 66 positivas para LV e 66 negativas, (b) 68 positivas para LT e 68 negativas

A figura 12 mostra a curva ROC do antígeno total de L. major-like,
construída a partir dos valores da “absorbância percentual do padrão positivo”,
calculados para as amostras de soro de indivíduos normais e positivas para
leishmaniose tegumentar.
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Figura 12 - Curva ROC construída a partir dos valores da “absorbância percentual
do padrão positivo”, calculados para as 68 amostras positivas para leishmaniose
tegumentar e 68 amostras negativas, utilizando o antígeno total de L. major-like
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Na tabela 4, encontram-se os valores do cut-off e os parâmetros de
desempenho do teste ELISA com os antígenos rLb8E, rLb6H e L. major-like.
Empregando amostras de LT e controles negativos, o ELISA-rLb8E
apresentou sensibilidade e especificidade de 83,3%, considerando o cut-off de 36,52.
Já o ELISA-rLb6H mostrou uma melhor performance, detectando 100,0% das
amostras de pacientes com LT, com especificidade de 98,5%, em controles
negativos, considerando o cut-off de 16,02. Essa sensibilidade foi superior à obtida
no ELISA-L. major-like, que detectou anticorpos em 91,2% dos casos de LT, com
especificidade de 95,6% em controles negativos, considerando o cut-off de 10,00.
Da mesma forma, foi avaliado o desempenho do ELISA-rLb8E e ELISArLb6H em amostras de soros de pacientes com LV e indivíduos saudáveis. Com
ELISA-rLb8E, a sensibilidade foi 95,4% e a especificidade foi 92,4%, considerando
o cut-off de 39,13. Empregando ELISA-rLb6H, a sensibilidade foi 89,4% e a
especificidade foi 95,3%, considerando o cut-off de 6,13.
Os valores de sensibilidade e especificidade citados acima foram obtidos a
partir da construção de curvas ROC utilizando os valores da “absorbância percentual
do padrão positivo”, calculados para as amostras de soro de indivíduos normais e
positivas para LT ou LV.
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Tabela 4 - Desempenho dos antígenos frente às amostras empregadas na construção das curvas ROC, considerando diferentes cut-offs
Pos - N
LV
66

LT
68

Neg - N

Antígenos
Lb8E

66

68

LV
66

Lb6H
66

LT
68

68

Cut-off
0,112
0,104
39,13*
0,115
0,135
36,52*
0,177
6,13*
0,196
0,293
16,02*
24,03
10,00*

S% (IC 95%)
89,4(79,4-95,6)
95,4(87,3-99,0)
95,4(87,3-99,0)
80,9(69,5-89,4)
77,9(66,2-87,1)
83,3(72,1-91,4)
89,4(79,4-95,6)
89,4(79,4-95,6)
100,0(94,7-100,0)
100,0(94,7-100,0)
100,0(94,7-100,0)
100,0(94,7-100,0)
91,2(81,8-96,7)

E% (IC 95%)
93,9(85,2-98,3)
92,4(83,2-97,5)
92,4(83,2-97,5)
86,1(75,3-93,5)
93,8(85,0-98,3)
83,3(72,1-91,4)
95,3(86,9-99,0)
95,3(86,9-99,0)
98,5(92,1-100,0)
100,0(94,7-100,00)
98,5(92,1-100,0)
100,0(94,7-100,0)
95,6(87,6-99,1)

J
83,3
87,9
87,9
67,0
71,8
66,7
84,7
84,7
98,5
100,0
98,5
100,0
86,8

A
89,0%
91,2%
93,2%
81,6%
86,0%
83,3%
92,3%
92,3%
99,3%
100,0%
99,3%
100,0%
91,2%

LR +
14,75
12,60
12,60
5,83
12,68
5,00
19,05
19,05
68,02
I
68,02
I
20,67

LR 0,11
0,05
0,05
0,22
0,23
0,20
0,11
0,11
0
0
0
0
0,10

E
91,7
94,0
94,0
83,5
86,0
83,3
92,3
92,3
99,3
100,0
99,3
100,0
93,4

LT
L. major-like
68
68
Pos – amostras positivas empregadas no cálculo do cut-off; Neg – amostras negativas empregadas no cálculo do cut-off; N – número de amostras
S% – sensibilidade; E% – especificidade; IC 95% – intervalo de confiança de 95% de probabilidade; J – índice de Younden; A – acurácia; LR + - likelihood ratio
positivo; LR - – likelihood ratio negativo; E – eficiência; I – infinito
LV – leishmaniose visceral, LT – leishmaniose tegumentar
* - Cut-off escolhido
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4.6

Reatividade de rLb6H em pacientes com LT causada por diferentes

espécies de leishmânia
Como o objetivo do estudo é o diagnóstico da LT, a partir deste ponto
utilizamos apenas o rLb6H, que havia fornecido melhor desempenho diagnóstico.
Tendo demonstrado que os anticorpos contra rLb6H estavam presentes nos
soros de pacientes com LT, investigamos a reatividade em amostras de pacientes cuja
espécie infectante de leishmânia havia sido definida. Os anticorpos anti-Lb6H foram
detectados em todos os casos de LT (IC 95%, 98,3-100,0), causados por L. (L.)
amazonensis, L. (V.). braziliensis e L. (V.) guyanensis. As duas amostras de pacientes
com L. (V.) shawi, foram fortemente reativas, apresentando alto índice de reatividade
(IR = 13,1 e 9,2), conforme mostra a Figura 13.
A magnitude da resposta aos antígenos variou, dependendo das espécies
infectantes; os pacientes infectados por L. (V.) guyanensis (mediana IR=3,6)
apresentaram níveis mais baixos de anticorpos do que os pacientes infectados com L.
(L.) amazonensis (mediana IR=7,7) e L. (V.) braziliensis (mediana IR=4,5) (KruskalWallis, p=0,0003). Com o antígeno total L. major-like, foram detectadas níveis mais
elevados em pacientes infectados com L. (L.) amazonensis (mediana IR=12,9) do que
com L. (V.) braziliensis (mediana IR=5,5) ou L. (V.) guyanensis (mediana IR=4,7)
(Kruskal-Wallis, p=0,0088).
Quando as respostas ao antígeno rLb6H foram comparadas com as respostas
ao antígeno total L. major-like, demonstrou-se mais uma vez que o antígeno
recombinante era mais reativo com soros de pacientes com LT do que o antígeno
total. Os anticorpos anti-L. major-like foram detectados em apenas 90,9% (IC 95%,
86,3-94,0) dos soros de pacientes com LT (Figura 13).
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Figura 13 - Distribuição dos Índices de Reatividade das amostras de leishmaniose
tegumentar estudadas no teste ELISA, empregando o antígeno recombinante Lb6H
(a) e o antígeno total de L. major-like (b), considerando os cut-offs calculados a partir
dos valores da “absorbância percentual do padrão positivo”, das amostras de soro
de indivíduos sadios e com LT, empregadas na construção das curvas ROC
La – Leishmania amazonensis; Lb – Leishmania braziliensis; Lg – Leishmania
guyanensis, Ls - Leishmania shawi

4.7

Análise da reatividade cruzada
Após analisar a sensibilidade dos antígenos com soros de pacientes com LT,

foi verificado se o antígeno rLb6H e o antígeno total L. major-like apresentavam
reação cruzada com outras patologias, conforme mostra a tabela 5.

Tabela 5 - Positividade do teste ELISA frente a 213 amostras de pacientes com parasitológico positivo
para outras doenças infecciosas
ELISA-rLb6H
Doença

N

ELISA-L. major-like

Reatividade (%)

IC 95%

Reatividade (%)

IC 95%

Doença de Chagas

91

17 (18,7)

12,0–27,9

69 (75,8)

66,1–83,5

Histoplasmose

4

0 (0,0)

0,0–49,0

2 (50,0)

15,0–85,0

Malária

14

0 (0,0)

0,0–21,1

6 (42,9)

21,4–67,4

Paracoccidioidomicose

22

0 (0,0)

0,0–14,9

4 (18,2)

7,3–38,5

Toxoplasmose

69

0 (0,0)

0,0–5,3

15 (21,7)

13,6–32,8

Tuberculose

13

0 (0,0)

0,0–22,8

3 (23,1)

8,2–50,3

Total

213

17 (8,0)

5,0–12,4

99 (46,7)

39,9–53,2

IC 95% – Intervalo de confiança de 95% de probabilidade, N – número de amostras
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Avaliando a especificidade do ELISA-rLb6H frente a amostras de pacientes
com outras doenças infecciosas, das 91 amostras de pacientes com Doença de
Chagas, 74 (81,3%) estavam abaixo do limiar de reatividade e 17 (18,7%) reagiram
fracamente com IR variando de 1,0 a 2,2. Esses resultados contrastam com os
obtidos no ELISA-L. major-like, em que 75,8% das amostras de doença de Chagas
foram positivas. Além disso, pelo menos duas amostras de cada uma das outras
doenças avaliadas possuíam foram reagentes ao antígeno total, conforme mostra a
Figura 14.
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Figura 14 - Distribuição dos Índices de Reatividade das 213 amostras de outras
doenças no teste ELISA empregando o antígeno recombinante Lb6H (a) e antígeno
total L. major-like (b), considerando os cut-offs calculados a partir dos valores da
“absorbância percentual do padrão positivo”, das amostras de soro de indivíduos
sadios e com LT, empregadas na construção das curvas ROC
CH–Doença
de
Chagas;
HIS–Histoplasmose;
MAL–Malária;
PB–
Paracoccidioidomicose; TOXO–Toxoplasmose; TB–Tuberculose

4.8

Repetitividade
A figura 15 mostra a distribuição dos valores de IR da amostra positiva para LV,

para LT e amostra negativa, utilizadas no estudo de repetitividade do teste ELISA com o
antígeno recombinante Lb6H.
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Figura 15 - Distribuição dos índices de reatividade de amostra positiva para LT, para
LV e amostra negativa, com o antígeno recombinante Lb6H, em estudo de
repetitividade

As amostras positivas foram reagentes em todas as replicatas e a média dos
IR da amostra positiva de LT foi significativamente maior que a de LV (Teste t,
p<0,0001).
Observaram-se CV (Tabela 6) bem baixos para as amostras de LT e de LV. A
amostra negativa apresentou CV mais elevado devido à baixa reatividade observada
em todas as replicatas, tendo os IRs baixos, variando entre 0,01 e 0,02. Ainda assim,
foi bem menor que o admissível (20%) (84).

Tabela 6 - Coeficiente de variação das amostras positivas e negativa no estudo de repetitividade e
média dos índices de reatividade das amostras positivas e negativa

Amostra
LV
LT
Negativa

CV
0,70%
0,60%
7,80%

LV – leishmaniose visceral, LT – leishmaniose tegumentar
CV – Coeficiente de variação

Média
1,21
3,20
0,02
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4.9

Reprodutibilidade
Para a avalição da reprodutibilidade, as amostras positivas e negativa foram

avaliadas em 5 dias diferentes alterando os operadores e as pipetas das reações,
empregando o antígeno recombinante Lb6H. A figura 16 está representando o
resultado desta avaliação e a tabela 7 traz os coeficientes de variação.

Lb6H - LT

Lb6H - LV
5

Índice de Reatividade

Índice de Reatividade

4
3
2
1

(a) 0

4
3
2
1

(b) 0
Dia 1

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

Dia 1

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

Amostra negativa
Índice de Reatividade

0.002
Dia 1

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

0.000
-0.002
-0.004
-0.006
-0.008

(c) -0.010

Figura 16 - Distribuição dos índices de reatividade de amostras de LV (a), LT (b) e
amostra negativa (c), para o antígeno recombinante Lb6H, em estudo de
reprodutibilidade
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As amostras positivas foram reagentes em todas as replicatas e a mediana dos
IR da amostra positiva de LT foi significativamente maior que a de LV (Teste t,
p<0,0001).
Observaram-se CV (Tabela 7) bem baixos para as amostras de LT e de LV. A
amostra negativa apresentou baixa reatividade em todas as replicatas, tendo os IRs
muito baixos. Por esse motivo não se calculou o CV da amostra negativa.

Tabela 7 - Coeficiente de variação das amostras positivas no estudo de reprodutibilidade e médias dos
índices de reatividade das amostras positivas e negativa

Amostra
LV
LT
Negativa

CV
1,65%
3,54%
NC

Média
1,21
3,15
0,02

LV – leishmaniose visceral, LT – leishmaniose tegumentar, NC – não calculado
CV – Coeficiente de variação
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5

DISCUSSÃO
O diagnóstico das leishmanioses é realizado considerando os aspectos

clínicos, epidemiológicos e laboratoriais. As suas variadas manifestações clínicas se
assemelham com sinais e sintomas de outras doenças, fungos e infecções por
micobactérias, dificultando o diagnóstico (85).
Vários métodos têm sido utilizados para o diagnóstico laboratorial da
leishmaniose tegumentar (LT), incluindo investigação direta da presença do parasito
e testes de imunodetecção. Apesar da detecção do parasito ser considerada o padrão
ouro do diagnóstico das leishmanioses, os vários métodos para esse fim apresentam,
em geral, problemas relacionados à sua sensibilidade, especialmente em lesões mais
antigas onde os parasitos são escassos (33). Devido a isso, recorre-se a testes
indiretos. Tanto a reação de hipersensibilidade tardia a antígenos de leishmânia (teste
de Montenegro), como a sorologia antileishmânia são testes indiretos para detecção
de infecções por leishmânia, detectando-se a resposta ou o produto da resposta imune
(86, 87).
A utilização do diagnóstico por teste de Montenegro é limitado, pois indica
não só infecção atual, mas também uma infecção anterior. Neste contexto, a
avaliação da resposta imune humoral na LT tem sido geralmente abordada por testes
sorológicos e os mais utilizados atualmente são IFI, ELISA e western blot, mas
também apresentam problemas relacionados à sua sensibilidade e/ou especificidade,
de acordo com os antígenos empregados (88).
De um modo geral, os ensaios sorológicos para leishmaniose cutânea são
limitados devido à baixa sensibilidade; portanto, não são considerados para uso em
diagnóstico de rotina. Em algumas instituições, os ensaios sorológicos utilizam
derivados de promastigotas de leishmânia produzidos in house; um impedimento é a
cultura de algumas espécies, tal como L. (V.) braziliensis (89-91). A preocupação em
relação à utilização do antígeno total em testes ELISA refere-se ao comportamento
de cepas de leishmânia em diferentes meios de cultura. Estudos mostram que pode
ocorrer expressão de diferentes epítopos antigênicos quando os parasitos são
cultivados em meios com formulações diferentes (92-95).
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Por isso, é fundamental dispor de testes com antígenos padronizados, com
reprodutibilidade e possibilidade de produção em larga escala para um diagnóstico
correto e rápido (45, 96).
Uma alternativa pode ser a utilização de antígenos recombinantes que, além
de não necessitar do crescimento do parasito, tem vantagens, tais como uma
produção mais padronizada e uniforme. Nas últimas décadas, um número crescente
de proteínas recombinantes foi descrito como candidatas para o diagnóstico de
leishmaniose. Embora existam várias técnicas disponíveis, nenhuma ainda apresenta
100% de sensibilidade e especificidade (97-101).
A proteína de choque térmico (HSP) 60 de L. major (68) e Hsp 70 de L.
braziliensis (69) foram clonados e os produtos testados usando amostras de
leishmaniose cutânea e mucocutânea da Colômbia com resultados promissores.
Nosso laboratório, ao longo dos anos, vem trabalhando no desenvolvimento do
diagnóstico

sorológico

utilizando

antígenos

recombinantes.

Os

estudos

demonstraram uma alta sensibilidade e especificidade com amostras de LT e LV em
teste ELISA utilizando o antígeno rHsp83 de Leishmania infantum (72). O antígeno
recombinante apresentava grande potencial para detecção de anticorpos para auxiliar
no diagnóstico de LT, possibilitando seu uso como antígeno para teste ELISA para
leishmanioses em geral e especificamente em leishmaniose tegumentar, independente
da espécie causadora. No entanto, o antígeno rHsp83 apresentou instabilidade e
degradação, impedindo a padronização de um método de diagnóstico.
Um antígeno ideal para o diagnóstico da leishmaniose deve identificar todos
os pacientes, com mínimo possível de reatividade cruzada (102-104).
Neste estudo, foram testados em ensaios imunoenzimáticos os antígenos
recombinantes Lb8E e Lb6H, derivados de Leishmania (V.) braziliensis em soros de
pacientes com leishmaniose. Embora ambos os antígenos apresentassem um
desempenho muito bom (alta sensibilidade e especificidade para a infecção por
leishmânia), testes iniciais indicaram que rLb6H teve uma maior capacidade para
reagir com anticorpos do soro de pacientes com LT.
A reatividade do antígeno rLb6H com amostras de soro de pacientes com LV
não constitui necessariamente um problema importante para o diagnóstico e
tratamento de doentes com LT, uma vez que as apresentações clínicas de LV e LT
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são

tipicamente

distintas.

Todavia,

podem

ocorrer

casos

de

coinfecção

HIV/Leishmania que podem ter manifestações incomuns (105), mas uma resposta de
anticorpos positiva nesta situação pode levar à utilização de métodos de detecção
direta para a verificação das espécies de leishmânia que infectam.
A maioria dos estudos sorológicos sobre a leishmaniose é desenvolvida para
LV, uma vez que a imunidade humoral é geralmente exacerbada em pacientes
infectados com espécies viscerotrópicas de leishmânia (106).
No presente estudo, o rLb6H apresentou ótimos valores de sensibilidade e
especificidade, obtendo-se 100,00% e 98,53%, respectivamente, para a detecção de
anticorpos em soros de pacientes com LT e indivíduos sadios. Além disso, o grupo
estudado consistiu-se de amostras de pacientes com LT de diferentes regiões
endêmicas do Brasil, causadas pelas espécies prevalentes na região. A LT
predominou entre indivíduos do sexo masculino; estes índices estão de acordo com
dados do Ministério da Saúde de que 74% dos casos da doença ocorrem entre
homens e que a maioria da população afetada é adulta (12).
As variações das espécies de leishmânia podem trazer diferenças de
sensibilidade e especificidade dos testes. Esta questão foi abordada em um estudo
que utilizou teste com preparações do antígeno de L. (L.) amazonensis, apresentando
baixa sensibilidade utilizando amostras de pacientes infectados por L. (V.)
guyanensis e L. (V.) braziliensis, mostrando sensibilidade por reação de IFI de 79,6%
e 71,7% e por ELISA de 98,2% e 85,0%, respectivamente. Além disso, para ambos
os testes os títulos com amostras de pacientes infectados com L. (V.) guyanensis
foram significativamente mais baixos do que com as amostras de pacientes
infectados com L. (V.) braziliensis (67).
Vale ressaltar que em nosso estudo, a reatividade com rLb6H foi maior com
amostras de pacientes infectados com L. (L.) amazonensis, seguidos por aqueles
infectados com L. (L.) braziliensis, em seguida, L. (V.) guyanensis. Portanto, nossos
dados sugerem que a quantidade de anticorpo em circulação pode ser dependente das
espécies de leishmânia envolvidas.
Nos casos de sorologia positiva, os títulos médios são significativamente mais
elevados nos pacientes que apresentam lesões múltiplas, refletindo a maior
antigenicidade induzida pelo maior número de parasitos. Após o tratamento e cura,
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os títulos tendem a cair ou desaparecer em alguns meses (107, 108). Esses dados
sugerem variações de níveis de anticorpos antileishmânia dependentes das
apresentações clínicas da doença (109), mas no presente estudo, os dados disponíveis
não nos permitiram abordar esse aspecto.
Embora nossos dados também indiquem que os níveis de reatividade
variaram consideravelmente entre os grupos de pacientes quando a duração da
doença foi mais longa, o resultado do teste de correlação de Spearman (r=0,052,
p=0,7192), não detectou correlação significativa.
Analisando as reações cruzadas obtidas no presente trabalho percebe-se que
Trypanosoma cruzi é o agente que apresentou maior reatividade no teste com
antígeno total L. major-like no ELISA. Alguns estudos relatam que a utilização do
antígeno total limita a especificidade propiciando reações cruzadas com outros
tripanossomatídeos (110, 111). O estudo com soros de outras doenças com o rLb6H
indicou que a proteína recombinante fornece maior especificidade para soros de LT,
comparado com antígeno total L. major-like. Nossos resultados mostraram que o
antígeno rLb6H apresentou reação cruzada apenas com uma minoria de soros de
pacientes com doença de Chagas, representando 18,7%, porém exibiram respostas de
baixo nível. Este fato pode ser justificado pelo elevado grau de homologia do
antígeno rLb6H entre L. braziliensis e T. cruzi, porém não se pode excluir a
possibilidade de que os pacientes de Chagas fossem também infectados com
leishmânia.
De modo geral, o rLb6H apresentou melhor desempenho entre os antígenos.
É importante ressaltar a necessidade de produção de novos testes ELISA para o
diagnóstico da LT, pelo fato da escassez de estudos direcionados para esta forma da
doença. A maior parte dos estudos relacionados à detecção da leishmaniose visa o
diagnóstico da LV, tanto da forma humana quanto canina. Na forma canina, observase que a sensibilidade e especificidade encontradas utilizando-se antígenos
recombinantes em teste ELISA foram respectivamente 100% e 98% (112), 88 e 95%
(113), 76 a 100% e 90 a 97% (114) e 75 e 90% (115). Na LV humana a sensibilidade
e especificidade foram de 100% e 100% (116), 76 a 100% e 90 a 97% (114), 81% e
100% (117).
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O teste ELISA possui vantagens na aplicação em imunodiagnóstico da
leishmaniose, pois apresenta versatilidade, por seus resultados não serem
dependentes do observador e pode ser adaptado à automação, permitindo seu
emprego em larga escala (118). A obtenção de antígenos recombinantes para
diagnóstico das doenças infecciosas e parasitárias é promissor já que proporcionam
reprodutibilidade dos testes.
Nossos dados demonstram que o antígeno rLb6H apresentou alta
sensibilidade e especificidade quando testado com amostras de pacientes com LT e
baixa reatividade cruzada com soro de pacientes com doença de Chagas, o que o
torna alvo promissor para o diagnóstico da leishmaniose tegumentar. A investigação
futura do antígeno rLb6H em outras metodologias sorológicas torna-se interessante.
Visando à realização de diagnósticos em locais com poucos recursos, testes
imunocromatográficos poderiam ser realizados, tendo como vantagens, o simples
manuseio e o resultado fornecido em pouco tempo, além de fácil interpretação. Dessa
forma o antígeno recombinante seria impregnado em membranas, caso os anticorpos
antileishmânia fossem presentes nas amostras, se ligariam ao conjugado que por sua
vez, correria pela membrana ligando ao antígeno, determinando o surgimento de uma
banda.
Os resultados verificados neste estudo demonstram a importância desse novo
antígeno recombinante para o diagnóstico da leishmaniose, visando dar um passo à
frente nesse contexto.
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6

CONCLUSÃO

a)

Utilizando-se o antígeno recombinante Lb6H foi padronizado o teste

imunoenzimático ELISA (ELISA-rLb6H) para a pesquisa de anticorpos IgG na
leishmaniose

tegumentar

americana

(LTA),

que

apresentou

sensibilidade,

especificidade e acurácia adequados para o diagnóstico sorológico, mostrando-se
superior que o antígeno recombinante Lb8E;

b)

Por apresentar excelente desempenho em soros de pacientes com LT

causadas pelas espécies prevalentes de leishmânia em diferentes regiões, o teste
ELISA-rLb6H mostrou que poderá ser utilizado no diagnóstico da LT em todo o
Brasil;

c)

O teste ELISA-rLb6H apresentou mínima reatividade em amostras de

soros de pacientes com outras doenças infecciosas;

d)

A reprodutibilidade e repetitividade dos resultados do teste ELISA-

rLb6H foi compatível com os valores desejados para o diagnóstico sorológico;

e)

Devido à baixa reatividade em pacientes com doença de Chagas, o

teste ELISA-rLb6H será de grande utilidade para o diagnóstico da LTA, mesmo em
regiões onde coexistam ambas as infecções.
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3. DURAÇÃO DA PESQUISA: 2 (dois) anos

Estas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste
estudo que irá avaliar o teste sorológico com antígenos novos para diagnóstico de
leishmaniose tegumentar humana.
Para que o (a) senhor (a) seja completamente informado sobre o estudo, objetivos e
os as finalidades e os procedimentos que serão realizados durante o seu
desenvolvimento, apresentamos para seu conhecimento este termo. Por favor, faça
quaisquer perguntas e tire todas as dúvidas que tiver antes de concordar em participar
deste estudo.
Desenho do estudo e objetivos. A leishmaniose tegumentar americana é uma
doença infecciosa, causada por diferentes tipos (espécies) do parasito conhecido
como Leishmania, que provoca úlceras na pele e mucosas. Nos casos mais graves,
pode ocorrer perfurações no nariz ou no céu da boca ou ter lesões espalhadas em
várias partes da pele. Para fazer o tratamento, é muito importante a confirmação do
diagnóstico. Para diagnosticar a doença é realizdo, atualmente, a reação de
Montenegro na pele ou é retirado material da ferida (biópsia ou esfregaço) para
encontrar o parasito. Esses exames são demorados para se ter os resultados que nem
sempre confirmam o diagnóstico. Pode-se fazer um teste com o sangue, com o soro.
Esse tipo de exame conhecido como sorologia é considerado pouco útil, porque a
reação não é positiva em muitos casos. Neste estudo, vamos utilizar reagentes
diferentes para melhorar esse teste sorológico, para confirmar o diagnóstico de
leishmaniose tegumentar causada por diferentes tipos do parasito. O teste sorológico
melhorado pode ajudar na confirmação do diagnóstico e, desta forma, iniciar seu
tratamento de forma mais rápida. Para este estudo, a sua contribuição, voluntária,
será fornecendo um pouco de sague para este teste sorológico.
Descrição dos procedimentos que serão realizados. O (A) senhor (a), para fazer o
diagnóstico, provavelmente, fará os testes que são feitos em todos os pacientes. O
médico retirará uma amostra da lesão de pele para achar o parasito, pedirá para fazer
a reação de Montenegro na pele e vários exames de sangue. Para este estudo novo,
além dos exames de sangue que já são feitos normalmente, faremos outro, o teste
sorológico utilizando reagentes diferentes.
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Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados. O (A) senhor (a),
para o diagnóstico, provavelmente, fará os testes que são feitos em todos os
pacientes. O médico retirará uma amostra da lesão de pele, um pequeno pedaço
depois de anestesiado para achar o parasito. Será feita a reação de Montenegro,
injetando na pele um antígeno, com uma seringa pequena e que vai ser visto o
resultado na pele, dois ou três dias depois. Serão pedidos vários exames de sangue
que será retirado da veia periférica por punção. O sangue para este estudo pode ser
colhido junto com os outros exames ou separadamente, mas a quantidade não será
superior a 5 mililitros.
Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos. A coleta de
sangue pode causar dor no momento da picada por agulha e pode deixar pequeno
hematoma, mancha, no local. A retirada do material da lesão pode causar dor na hora
da injeção da anestesia e ocorrer um pequeno sangramento. A reação de Montenegro
pode causar dor na hora da injeção do antígeno.
Benefícios para o participante. Não terá um benefício direto para o paciente porque
vamos estudar a reação com novos reagentes. Como acreditamos que o teste
sorológico será melhorado para diagnosticar leishmaniose tegumentar, no final do
estudo, pode trazer benefícios para outros pacientes com a mesma doença.
Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, o (a) senhor (a) terá acesso aos
profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O
principal investigador é a Drª. Hiro Goto que pode ser encontrada na Av. Dr. Enéas
Carvalho de Aguiar, nº470/500, 4ºandar, sala 3, telefone (11) 3061-7023. Se o (a)
senhor (a) tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Av. Dr. Arnaldo, 455 – Instituto
Oscar Freire – 2º andar– tel: (11) 3061-8004, FAX: (11) 3061-8004 – e-mail:
cep.fm@usp.br
Garantia de retirada de consentimento. É garantida a liberdade da retirada de
consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem qualquer
prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição.
Direito de confidencialidade. As informações obtidas serão analisadas em conjunto
com outros pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente.
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Direito de ser mantido atualizado. Tem direito de ser mantido atualizado sobre os
resultados parciais das pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que
sejam do conhecimento dos pesquisadores.
Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer
fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação
financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela
será absorvida pelo orçamento da pesquisa.
Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado para
esta pesquisa. O material, o soro residual, será armazenado em repositório para
quando surjam estudos para melhorar o diagnóstico e tratamento da leishmaniose
tegumentar. Quando for utilizar para outro estudo, o (a) senhor (a) será consultado
(a) para consentimento para o uso do material coletado e armazenado para novos
estudos.

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que
foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Diagnóstico sorológico de
leishmaniose tegumentar causada por espécies diferentes de Leishmania”.
Eu discuti com a Drª. Hiro Goto sobre a minha decisão em participar nesse estudo.
Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a
serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de
despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário.
Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou
prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu
atendimento neste Serviço.

____________________________________
Assinatura do paciente/representante legal

Data ____/____/____
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____________________________________
Assinatura da testemunha

Data ____/____/____

Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semianalfabetos ou
portadores de deficiência auditiva ou visual.

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e
Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo.

____________________________________
Assinatura do Responsável pelo
estudo

Data ____/____/____

