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Um golpe na leptospirose
Novo teste diagnostica a doença em 15

minutos e com mais de 90% de precisão

Antônio Brotas

epois de uma década de
trabalho, pesquisadores
da Fundação Oswaldo
Cruz na Bahia apresenta-
ram o novo teste diagnós-

tico da leptospirose, capaz de oferecer
o resultado em apenas 15 minutos,
tempo bastante inferior a de outros
modelos que podem demorar até 15
dias. De fácil manuseio e com design
que lembra o de um cartão de crédi-
to, com 6,5 centímetro por 5,0 centí-
metro, o teste tem ainda a vantagem
de ampliar para 92% as chances de
diagnóstico correto.

“Em caso de suspeita da doença, o
médico no posto de saúde pode, com o
teste, eliminar a dúvida na hora, tratar o
paciente com o medicamento correto,
evitando que a doença caminhe para

uma forma mais grave, o que amplia a
sua morbidade e mortalidade”, defen-
de Mitermayer Galvão dos Reis, um dos
coordenadores do projeto.

O salto na qualidade e na  rapidez
dos resultados deve-se ao fato dos pes-
quisadores terem identificado o com-
ponente da bactéria Leptospira
interrogans (a proteína Lig) capaz de
estimular a produção de anticorpos nas
pessoas infectadas. A partir desta
descoberta foram produzidos in vitro
antígenos recombinantes, em parce-
ria com Biomanguinhos, que permiti-
ram a construção do teste. Visualmen-
te simples, já que basta apenas uma
gota de sangue, extraída do dedo do
paciente e depositada no aparelho,
para que a coloração rosa indique re-
sultado positivo, o teste esconde gran-
des esforços de pesquisa e avanços
tecnológicos para o país.

“Na verdade, o antígeno é o pon-
to central do teste, já que ele atrai o
anticorpo específico para a Leptospira,
e ao reagir, permite o diagnóstico”, ex-
plica Alan McBride, pesquisador visi-
tante da Fiocruz, que ao lado do tam-
bém pesquisador visitante, Albert Ko,
coordena a pesquisa. Os estudos, as
validações e o melhoramento do teste
foram desenvolvidos no Laboratório de
Patologia e Biologia Molecular (LPBM)
da Fiocruz, em parceria com as uni-
versidades de Cornell e da Califórnia.

Para que chegue ao mercado, o
teste diagnóstico irá passar por um pro-
cesso de validação em laboratórios
especializados das universidades fede-
rais do Ceará, Rio Grande do Norte e
na Fiocruz de Pernambuco, além da
possibilidade de ser também avaliado
nos 21 países ibero-americanos.

“Posteriormente, vamos submetê-
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Bairro Pau de Lima, em Salvador:
cenário de pesquisa sobre fatores da
pobreza relacionados à leptospirose

lo à avaliação da Agência de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) e esperamos que
o Ministério da Saúde possa distribuí-
lo para os postos de saúde de todo o
país no prazo de seis meses a um ano”,
acredita McBride.

Importância do diagnóstico

Os indivíduos com leptospirose apre-
sentam olhos amarelados, alterações
cardiovasculares, dificuldade respira-
tória, distúrbios neurológicos e disfunção
renal. O problema é que, nos primeiros
dias de infecção, a doença é facilmente
confundida com o dengue, a hepatite
e a gripe, pois têm sintomas parecidos
do tipo: febres, dores de cabeça e
musculares. A semelhança dos sintomas
dificulta o diagnóstico, tornando urgen-
te o surgimento do teste rápido, já que
a leptospirose, quando não diagnos-
ticada, pode progredir para formas
mais graves, inclusive com hemorragia
pulmonar, que geralmente leva 50%
dos pacientes a óbito em 48 horas.

“Em Salvador, em 1996, durante a
epidemia de dengue identificamos que
35% dos pacientes hospitalizados com
leptospirose tinham recebido diagnós-
tico de dengue”, conta Mitermayer.
O teste diagnóstico, na verdade, con-
clui uma etapa de um longo caminho
de pesquisa sobre a doença, através
do projeto História Natural da Leptos-
pirose.  Abrangente e multidisciplinar,
já que o trabalho envolve estudos de
biologia molecular, epidemiológicos,
biotecnologia, divulgação científica e
ação social, o projeto tem alcançado
resultados em vários aspectos.

Além do teste, a equipe dá passos
decisivos na produção de uma vacina.
Experimentos realizados em hamsters,
uma vez que os ratos não desenvol-

vem a doença, indicaram que os animais
não adoecem quando infectados pela
Leptospira que teve um trecho do seu
DNA, o gene Loa22, desativado. Os resul-
tados, que foram publicados na revista ci-
entífica PLoS Pathogens, estimulam a bus-
ca por uma vacina, segundo Ko.

Da favela às moléculas

Dados do Ministério da Saúde in-
dicam que foram notificados, em
2005, 2.698 casos de leptospirose,
com a morte de 301 pessoas, em
2005. São Paulo é o estado com mai-
or número de casos, com 575 confir-
mações. Na Bahia, foram 151 casos,
no mesmo período. A Secretária de
Saúde do Estado da Bahia (Sesab) re-
velou que somente no primeiro semes-
tre deste ano foram totalizados 89
casos no estado, com nove mortes.

A taxa de mortalidade das formas
severas da doença é de 15%. Os índi-
ces oficiais também apontam uma
mudança na caracterização da doen-
ça. Antes marcadamente rural, trans-
mitida principalmente pela urina do
rato, a leptospirose transformou-se num
problema de saúde pública das gran-
des metrópoles, atingindo principal-
mente suas áreas mais carentes. O

contato com água contaminada devi-
do as enchentes, a precariedade da
coleta de lixo e a falta de redes de es-
goto facilitam a proliferação dos ratos.

Atentos à apresentação contem-
porânea da doença e a seus deter-
minantes sócio-ambientais, os pes-
quisadores da Fiocruz também
envolveram os moradores do bairro de
Pau da Lima, em Salvador, no projeto,
de modo a levar informações que pos-
sam ajudar na prevenção e entender
de que forma os moradores estão se
contaminado e quais os fatores levam
ao desenvolvimento das formas gra-
ves da doença. Para isso, foram feitos
testes sorológicos, identificando quem
teve contato com o agente causador
da doença, e sucessivas entrevistas.

Composta de seis moradores da
comunidade e oito pesquisadores, a
equipe de campo acompanha um gru-
po controle para detectar que fatores
específicos ligados à pobreza têm re-
lação direta com a doença e a evolu-
ção para formas mais graves. “A pes-
quisa é de inclusão. Não podemos
resolver os problemas estruturais, mas
investimos na capacitação de membros
do bairro, que se transformam em
multiplicadores do conhecimento”,
afirma Mitermayer.
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