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Introdução

Um estimado de 120 milhões de pessoas estão 
infectadas pela Filariose Linfática (FL) no mundo. O 
Programa de Eliminação da Filariose Linfática (PEFL) 
necessita de um método diagnóstico sensível, 
específico e conveniente para detectar a endemicidade 
da FL que pode ser usada para mapear áreas endêmicas 
(>1% da população infectada) para inclusão no 
programa [1] e a Dietilcarbamazina (DEC) apesar de 
em algumas ocasiões não ter uma ação definitiva sobre 
a parasitose em um único ciclo de tratamento, sendo 
necessários 4 a 6 ciclos de tratamentos, ainda é a droga 
de escolha de vários programas de tratamento, 
responsável por metas da interrupção da transmissão 
[2,3].

Devido às técnicas parasitológicas, de pesquisa de 
microfilárias (MF) em amostras sanguínea não ser tão 
convenientes, por levar em consideração a 
periodicidade do verme (23:00 as 01:00 da manhã)
[4,5] destacamos a grande vantagem dos testes 
antigênicos em detectar antígeno circulante filarial 
(ACF) a qualquer hora, tanto diurno como noturno, 
sendo constante a concentração de antígeno no soro ao 
longo do dia [6,7,8]. Entretanto deve-se enfatizar que a 
pesquisa de ACF pode não ser uma ferramenta 
esclarecedora como diagnóstico no seguimento pós 
tratamento, tanto individual, quanto em comunidade 
(tratamento em massa).

Assim direcionamos este trabalho para realizar a 
cinética de ACF pelas ferramentas diagnósticas 
antigênicas ICT-AD12 (ICT) e Og4C3-ELISA 
(Og4C3) para caracterizar a redução qualitativamente e 
quantitativamente, respectivamente, do ACF, e uma 
comparação dessas técnicas e avaliar a efetividade das 
doses utilizadas para cada técnica.

Material e métodos

A.Desenho do estudo

Foram selecionados pacientes portadores de MF, 
tratados por DEC, nas duas doses: 6mg/Kg/12 dias 
(OMS) e 6mg/Kg/Dose única (D.U.), acompanhados 
pelas técnicas, ICT e Og4C3, nos tempos de 1 mês, 6 
meses e 1 ano (1º, 2º e 3º respectivamente) após o 
tratamento.
B.Fonte de dados

Este estudo teve como fonte os prontuários do 
arquivo do ambulatório do Centro de Pesquisas Aggeu 
Magalhães/ Fundação Oswaldo Cruz - PE (FIOCRUZ-
PE) que faz atendimento de pacientes com suspeita de 
filariose, encaminhados de diversos hospitais ou 
laboratórios do Brasil.

E todas as amostras sorológicas para a realização das 
técnicas antigênicas pertenciam ao banco de amostras 
biológicas do FIOCRUZ-PE.

Resultados e Discussão

Foram encontrados 16 pacientes, 10 deles da dose 
OMS e 6 deles da D.U., a média de idade foi de 24 
anos, quanto ao gênero, 5 do feminino e 11 do 
masculino. Em relação à cinética do ACF, a densidade 
média da Unidade de Antígeno (U.A.) foi para as doses 
OMS/D.U., do pré tratamento em relação aos 1º, 2º e 3º 
acompanhamentos, respectivamente de: 17834,4 / 
24182,7; 14561,4 / 13177,3; 7015,4 / 9356,3; 
7368,1/7902,2 (Fig. 1) e apresentaram uma redução um 
tanto quanto significativa da U.A, mas não negativaram 
(valor negativo ≤ 128 U.A.), nas diferentes doses, 
sendo na dose OMS mais expressiva, devido a 
significância do p<0,05 nos tempos de 6 meses e 1 ano, 
já na dose D.U., apenas chegando próximo do valor de 
significância, no tempo de 1 ano, com p=0,055 (Tabela 
1 e 2), discordando com os achados de Nancy Malla et 
al. [9], quanto ao ACF, que não encontrou diferenças 
significantes no acompanhamento de ACF no tempo de 
1 ano. Na comparação das técnicas quanto a 
significância da negativação, após 1 ano do tratamento, 



o ICT p=0,88 e o Og4C3 p=1, indicando como vários 
autores que a técnica do Og4C3 apresenta maior 
capacidade em detectar os indivíduos infectados [8]. A 
relação na efetividade de negativação de positivos das 
doses OMS e D.U. respectivamente para as técnicas 
são: no ICT de 10% e 0% (Fig. 2A), no Og4C3 0% de 
efetividade para ambas as doses (Fig. 2B).

Então se observa que a queda do ACF diminui mais 
lentamente em pacientes tratados pela dose OMS, no 
tempo de 1 ano. O teste do Og4C3 se comporta de 
forma similar ao teste do cartão ICT. Concluindo que a
DEC, em ambas as doses, não alcança uma efetividade 
de valor <1% em pacientes avaliados pelas técnicas 
antigênicas, no tempo de 1 ano, comprova-se que o 
tempo de 4 a 6 ciclos anuais de tratamento deve ser 
mantido e monitorados.
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Tabela 1. Significância na redução de U.A. em diferentes períodos de tempo: avaliação pré versus pós tratamento (D.U.).

Acompanhamento Nº total /
nº positivos (%)

Contagem média de U. A. (DP)

Pré 6 / 6 (100) 24182,75 (13015,38)

1 mês 6 / 6 (100) 13177,20 (7236,98)

6 meses 6 / 6 (100) 9356,20 (11885,40)

1 ano 6 / 6 (100) 7902,24 (12179,64)

ANOVA seguida do procedimento de Dunnett para múltipla comparação 
usando pré tratamento como controle

Valor de p > 0,05 – Pré vs 1 mês, 6 meses, 1 ano*

* Valor de p para Pré vs 1 ano = 0,055

Tabela 2. Significância na redução de U.A. em diferentes períodos de tempo: avaliação pré versus pós tratamento (OMS).

Acompanhamento
Nº total /

nº positivos (%)
Contagem média de U.A. (DP)

Pré 11 / 10 (90,9) 17833,29 (11966,12)

1 mês 11 / 10 (90,9) 14561,44 (10431,21)

6 meses 11 / 10 (90,9) 7015,31 (5323,01)

1 ano 11 / 10 (90,9) 7368,19 (9722,44)

ANOVA seguida do procedimento de Dunnett para múltipla comparação usando 
pré tratamento como controle

Valor de p > 0,05 – Pré vs 1 mês;   p < 0,05 – Pré vs  6 meses, 1 ano



Figura 1: Cinética de Antígeno Circulante Filarial, em média da U.A versus acompanhamento.

Figura 2. Relação das doses utilizadas nos pacientes positivos para OG4C3 (A) e ICT (B) versus o acompanhamento.


