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Testes
rápidos para
diagnóstico

IMUNOBIOLÓGICOS

Parceria com grupo norte-americano prevê
kits para Aids, leishmaniose e leptospirose
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Edilene Lopes

Fiocruz assinou três novos
contratos de transferên-
cia de tecnologia com a
empresa norte-america-
na Chembio Diagnostics.

Os contratos se referem à produção de
dois novos testes rápidos para diagnós-
tico (leptospirose e leishmaniose cani-
na), além de imunoblot rápido para
confirmação sorológica da infecção
pelo HIV. De acordo com o gerente do
Programa de Reativos para Diagnósti-
cos do Instituto de Tecnologia em Imu-
nobiológicos (Biomanguinhos) da Fio-
cruz, Antonio Ferreira, a previsão é de
que seja dobrada a produção atual de
testes rápidos fornecidos ao Ministério
da Saúde (MS) - de um milhão/ano
para cerca de dois milhões/ano.

Os três novos produtos utilizam a
plataforma tecnológica conhecida como
DPP (dual path platform), que permite
um resultado com mais sensibilidade
sem prejudicar o desempenho relacio-
nado à especificidade. Biomanguinhos
vai fornecer os produtos para o MS, que
atualmente não dispõe de testes rápi-
dos de leishmaniose canina e leptos-
pirose. Com este dois novos produtos o
MS terá uma melhoria significativa nas
ações de controle das duas enfermida-
des. A transferência de tecnologia do
imunoblot rápido para confirmação
sorológica da infecção pelo HIV vai re-
duzir os custos do ministério.

“A tecnologia DPP é uma evolução
tecnológica importante na área de teste
rápido e se constituirá em uma impor-
tante plataforma tecnológica na área de
reativos para diagnóstico. Sem dúvida,
a concepção do teste que permite o di-
agnóstico em poucos minutos, seja no
campo ou ambulatórios, será um instru-
mento de enorme valor para a saúde
pública. A Chembio tem sido uma par-
ceira importante nesta área e esperamos
solidificar ainda mais a aliança
tecnológica para desenvolvimento e ofer-
ta de novos produtos”, explica o diretor
de Biomanguinhos, Akira Homma.

“No caso do diagnóstico do HIV, a
instrução do Ministério da Saúde indica
a utilização de dois testes rápidos para
identificar a doença. Normalmente, são

usados o teste Elisa ou outros testes
convencionais. Quando há divergência
de resultados, é necessário fazer uma
confirmação do diagnóstico e o imuno-
blot será usado para esta confirmação.
O produto é uma patente recente da
Chembio, depositada em 2006, e trará
uma economia de, pelo menos, quatro
vezes em relação aos produtos simila-
res utilizados hoje nos serviços de saúde
do país”, afirma Ferreira.

O processo de transferência de tec-
nologia terá duração de dois anos. A
partir da assinatura do contrato, a pro-
dução do imunoblot rápido será inicia-
da e começarão os estudos multi-
cêntricos para os outros dois produtos.

A

Teste rápido que utiliza plataforma DPP (dual path platform)

A perspectiva é de que os três produ-
tos comecem a ser oferecidos à rede
pública ainda no segundo semestre de
2008. Prevê-se que sejam produzidos,
anualmente, entre 500 e 750 mil tes-
tes de leishmaniose canina; entre 70 e
100 mil de leptospirose e entre 10 e
30 mil testes de imunoblot rápido. Bio-
manguinhos utilizará as instalações já
existentes, construídas a partir de in-
vestimentos do MS. Os três acordos de
transferência de tecnologia prevêem
etapas que incluem o envio de docu-
mentação técnica, treinamentos, visi-
tas das equipes de trabalho de Bioman-
guinhos à Chembio e das equipes da
empresa ao Instituto.

É uma tecnologia inovadora de
imunoensaio cromatográfico para
testes de diagnóstico rápido - com
resultados em até 20 minutos - que
pode ser aplicada a uma grande va-
riedade de doenças. Esta tecnologia
oferece algumas vantagens sobre os
ensaios convencionais de lateral
flow (LF), como: um nível de sensi-
bilidade de 10 a 50 vezes maior; uso

de volumes mínimos de amostra e
adaptação a diferentes tipos de flui-
dos corporais como sangue, soro,
plasma, saliva, urina etc. A tecno-
logia DPP também tem um procedi-
mento mais fácil para o usuário e
ainda permitirá o desenvolvimento
de multi-testes, uma vez que é pos-
sível incluir até cinco alvos de teste
na mesma reação.

Tecnologia DPP (dual path platform)
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