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Antígenos recombinantes vêm sendo desenvolvidos para melhorar o diagnóstico 
da leishmaniose visceral (LV) e inseridos em plataformas imunocromatográficas, 
visando facilitar a aplicação. Um dos antígenos, rK39, é utilizado em vários kits 
comerciais. Por iniciativa do Ministério da Saúde, validamos um dos kits, o 
Kalazar Detect (Inbios), em sangue total e saliva. Testamos amostras 
provenientes de Campo Grande/MS, Bauru/SP, Aracaju/SE, Natal/RN e São 
Paulo, sendo 145 de pacientes com LV (positivos por testes parasitológicos e/ou 
de aglutinação direta (DAT); 88 de controles sadios de área endêmica 
(assintomáticos com sorologia negativa para leishmanioses) e 23 com infecções 
com possível reatividade cruzada. Com amostras de sangue total, a sensibilidade 
foi similar à de amostras de soro, mas com a saliva, foi menor. As amostras de 
Natal, em comparação com as de outros Centros, apresentaram sensibilidade 
significativamente menor (qui-quadrado, p=0,036). Para analisar essa 
discrepância, testamos soros das mesmas localidades com outro kit, o IT-Leish 
(Bio-Rad). Avaliamos 256 amostras das mesmas localidades e obtivemos, 
respectivamente, com Kalazar Detect e IT-Leish, sensibilidade de 84,1% e 90,3% 
e especificidade de 92,8% e 96,4%. A concordância (índice Kappa) entre os 
resultados obtidos por ambos os testes rápidos foi de 0,839 em Campo Grande, 
de 0,868 em Bauru, de 0,744 em Aracaju e de 0,906 em Natal, variando entre boa 
e muito boa, com tendência de maior sensibilidade e especificidade do IT-Leish. 
Em relação a Natal, IT-Leish e DAT confirmaram a menor sensibilidade nessas 
amostras. 
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