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Uma forma mais segura
para o diagnóstico da filariose

Paula Lourenço

s médicos que trabalham no SUS podem
receber uma melhor orientação para o di-
agnóstico das diferentes formas clínicas da
filariose linfática (infecção provocada pelo
parasita Wuchereria bancrofti), sem limitar

os pacientes ao teste utilizado pelo sistema público de
saúde – o da gota espessa (GE), que tem grande proba-
bilidade de dar resultado falso negativo -, nem onerar
os cofres públicos, aplicando apenas técnicas sofistica-
das de laboratório. Estudo do Centro de Pesquisas Aggeu
Magalhães (CPqAM), que conta com o Serviço Nacional
de Referência em Filariose (SNRF), sugere uma combi-
nação de testes de diagnóstico que pode ser usada em
áreas endêmicas da filaríase.

Levando em consideração a rapidez e a alta sen-
sibilidade, o estudo avaliou os principais testes de
diagnóstico da filariose linfática (GE, filtração, cartão
ICT, Og4C3 e ulta-som), apontando vantagens e des-
vantagens, para que os gestores apliquem as melho-
res opções de detecção do W.bancrofti nas formas
clínicas da doença em indivíduos sem sintomas, com

A pesquisa avaliou os principais testes de diagnóstico da filariose linfática e apontou vantagens e desvantagens
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sintomas agudos (linfagite filarial,
linfagite reticular aguda – popu-
larmente conhecida como erisi-
pela) e com manifestações
crônicas (hidrocele, quilocele,
linfoescroto, quilúria, adenopatia
e linfedema – chamada também
de elefantíase).

O responsável pelo traba-
lho, o biomédico Abraham Ro-
cha, diz que um indivíduo
endêmico deve ser submetido a
três ferramentas: Og4C3, cartão
ICT e ultra-som. “Com relação
aos pacientes que apresentam
linfedema, as ferramentas ideais
são as de pesquisa de antígeno,
ou seja, o Og4C3 e o cartão ICT,
porque, por gota espessa, o re-
sultado daria falso negativo”. Para
os portadores de hidrocele, a re-
comendação é para os testes
Og4C3, cartão ICT e ultra-som.
“A hidrocele pode ter origem
traumática”.

A filariose provoca formas
de apresentação desfigurantes
(hidrocele e elefantíase). Uma fer-
ramenta de diagnóstico isolada-
mente não tem condições de con-
ferir, com 100% de certeza, se o
paciente está infectado, por isso
a necessidade da combinação.

Vantagens e

desvantagens

No diagnóstico da gota espessa,
exame que coleta sangue da pes-
soa entre as 23h e 1h (horário
em que o parasita se encontra
em maior densidade na corrente
sanguínea), Rocha verificou que
existem resultados falsos negati-
vos nos testes aplicados em áre-
as de baixa parasitemia – onde
os habitantes infectados apresen-
tam, por mililitro de sangue, me-
nos de 60 microfilárias (embrião
resultante do acasalamento dos
vermes adultos W. bancrofti).

“Para a GE ter uma sensibi-
lidade de 100%, é necessário que
o indivíduo apresente uma para-
sitemia de 100 microfilárias por
mililitro. Com isso, fica de fora
quem apresenta baixa parasite-
mia”. A gota espessa sai em con-
ta por custar, em média, US$ 0,30.
“É muito barato para o sistema
de saúde, mas é falho”.

A técnica de filtração, que
usa o sangue venoso do pacien-
te para obter a sorologia, é apon-
tada como o teste de ouro, por-
que trabalha com até 16 mililitros
de sangue, deixando o diagnós-
tico perto da realidade. E a coleta
do sangue pode ser feita a qual-
quer hora. Devido à confiabili-
dade, os pesquisadores a usam
para diagnóstico, acompanha-
mento do paciente e verificação
da cura. Mas é necessário usar
membranas importadas, que
saem por US$ 1,80.

Feito com pouco sangue
(100 microlitros), o teste do car-
tão ICT (imunocromatografia, téc-
nica de separação de componen-
tes) tem as vantagens de poder
ser feito a qualquer hora e dar
resultado em dez minutos. Isso
ocorre porque tem como base a
pesquisa de antígenos do verme,
que circulam 24 horas na corren-
te sanguínea. A ferramenta tem
o diferencial de detectar apenas
um verme (macho ou fêmea) em
70% dos indivíduos, diferente-
mente da gota espessa e da fil-
tração, que só detectam quando
há o macho e a fêmea.

“O fator limitante do cartão
ICT é que pode dar resultado fal-
so negativo em indivíduos
amicrofilarêmicos portadores de
vermes adultos, que não ficam
circulando na corrente sanguínea
periférica”. Cada cartão sai por
uma média de US$ 3, sem in-
cluir a mão-de-obra. “Apesar do

preço, creio que a relação custo-
benefício compensa, porque ra-
pidamente se faz um levantamen-
to epidemiológico, sem precisar
de trabalho laboratorial”.

Em outro teste de antígeno,
chamado Kit Og4C3, foi consta-
tado que a sensibilidade para
identificar apenas um verme
adulto na pessoa infectada é se-
melhante à do ICT. “Ele conse-
gue detectar um só verme adulto
em 70% dos indivíduos, confor-
me conseguimos validar pela pri-
meira vez”. Cada um custa, em
média, US$ 3. “Sem contar a mão-
de-obra, já que o teste trabalha
com o sangue venoso do paci-
ente, precisando fazer a sorologia
e garantir o aparato laboratorial”.

Usado pela primeira vez no
mundo como ferramenta para o
diagnóstico da filariose, o ultra-
som vem sendo empregado com
eficácia. “O diagnóstico por ima-
gem é possível porque o movi-
mento da filária nos vasos linfáti-
cos é único”. Como prova da
eficiência, ele aponta um levan-
tamento feito pelo CPqAM com
100 residentes de áreas endêmi-
cas, que se submeteram à gota
espessa, apresentando resultados
negativos. Posteriormente, passa-
ram pelo teste da filtração, apa-
recendo 27 resultados positivos,
e, finalmente, pelo ultra-som, que
detectou mais dez infectados.

O ultra-som é indicado para
identificar casos de pacientes
amicrofilarêmicos. Detectado o
verme, a pessoa pode se sub-
meter a uma cirurgia para retirar.
“Mas é mais fácil fazer uma
tomografia computadorizada no
SUS que um ultra-som (embora
este seja mais barato), pois exis-
te uma grande demanda de paci-
entes graves que precisam do
exame. E a pessoa com filariose
é basicamente sã”.




