
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. MATERIAIS E MÉTODOS: 
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1. Casuística: 

A população alvo foi constituída por crianças de 0 a 5 anos 

incompletos, residentes na área rural Brasileira. Foram analisadas até o 

momento 8.788 amostras eluídas de papel de filtro (eluatos) que 

correspondem a 10% das amostras não reagentes e todas as reagentes 

e/ou duvidosas no laboratório de Goiânia testadas pelos métodos de ELISA, 

IFI, de zonas rurais de 13 estados do Brasil, e retestadas no laboratório de 

referência com as mesmas metodologias e aplicado o Western Blotting 

(TESAcruzi) como confirmatório, onde obteve-se os seguintes resultados: 

 

Plano de amostragem: Em resumo, o plano de amostragem e tamanhos 

das amostras adotados pela FUNASA/FUNEPU para a realização do 

Inquérito foram esquematizados da seguinte maneira: 

- Estratificação do País por unidade federada (o Distrito Federal foi 

tomado como cidade-estado, merecendo, portanto, o mesmo 

tratamento dos demais estados). 

- Amostragem aleatória independente, em cada unidade federada, de 

municípios (conglomerados de primeiro estágio) e localidades 

(conglomerados de segundo estágio) dentro dos municípios 

selecionados para a mostra. 

- Uma vez selecionada uma dada localidade, todos os municípios 

existentes nessa localidade e todas as crianças de 0 a 5 anos 

incompletos existentes nesses domicílios foram elegíveis para fazer 

parte do estudo, desde que  pais ou responsáveis concordassem com 

a participação após terem tomado conhecimento detalhado dos 

objetivos e da metodologia do estudo e terem assinado um termo de 

consentimento (anexo 1). 

- O número final de unidades de análise, ou de elementos de estudo, 

isto é, crianças de 0 a 5 anos de idade é uma variável aleatória, isto é, 

não conhecida a priori com exatidão. Há assim uma conseqüência de 
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natureza inferencial: a proporção de soropositivos, ao final, não será 

uma proporção na acepção estatística, mas sim um estimador razão. 

-  

1.1 Amostras de sangue colhidas por punção digital em papel filtro:  

As amostras de sangue colhidas em papel de filtro Whatman nº04, 

provenientes de zonas rurais do Brasil, identificadas por código de barras, 

foram enviadas ao laboratório de referência do Instituto de Medicina Tropical 

de São Paulo, pelo laboratório do Instituto de Patologia Tropical/HC Goiás – 

Prof. Alejandro Ostermayer Luquetti, por via aérea, onde foram retestadas 

como forma de controle de qualidade 

No laboratório foram armazenadas em freezer -20ºC até o 

processamento para a realização dos testes. Para tanto, foram recortadas 

em área média de 1 cm2 e colocadas em tubos Eppendorff para a completa 

eluição do sangue com 175µl de PBS (solução salina tamponada com 

fosfatos 0,001M, pH 7,2) conforme a técnica de Souza e Camargo (1966), 

para uma diluição final correspondente a 1/20 de soro. O material eluído foi 

imediatamente utilizado. Eventuais sobras foram congeladas a –20ºC, para 

reteste ou novos estudos. 

 

1.2 Amostras de sangue colhidas por via venosa: 
As amostras de sangue, colhidas de crianças soro reagentes, 

parentes (mãe e pai) e contactantes foram processadas para separação do 

soro, enviado via aérea ao nosso laboratório em tubos capilares 

conservados com 50% de glicerina, para pesquisa de diferentes classes de 

imunoglobulinas e antígenos circulantes. Todas as amostras foram 

armazenadas a – 80ºC até o momento do uso. 

 

2- Aspectos éticos da Pesquisa: 
O projeto foi aprovado pelo comitê de ética para análise de Projetos 

de Pesquisa da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro (FMTM) e pela 

comissão de ética do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo (IMT/SP). 
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O material biológico utilizado foi devidamente estocado tomando-se 

os cuidados necessários para garantir a conservação, respeitando-se 

eticamente o anonimato dos pacientes envolvidos na pesquisa, assim como 

as informações obtidas a partir deles. 

 
3. Metodologia: 
3.1 Reação de Imunofluorescência Indireta – IFI: 

 Formas epimastigotas de T.cruzi, obtidas comercialmente 

(BioMeriéux S.A®),  foram ressuspensas com H2O destilada, conforme 

instruções do fabricante. Os parasitos em suspensão foram fixados nas 

áreas delimitadas das lâminas de vidro, próprias para Imunofluorescência, 

por ação do calor (estufa 37ºC). As lâminas contendo os parasitos foram 

embaladas individualmente e em grupos de 10 com papel vegetal e 

alumínio, para preservar contra umidade, e estocadas a –20ºC. 

 

3.1.1 Amostras de soro: Para a realização dos testes, as amostras de soro 

foram pré-diluídas em PBS nas concentrações de 1/20 a 1/320 e 10µL de 

cada diluição foi depositada sobre as áreas das lâminas. 

Após incubação e lavagens, foi adicionado o conjugado fluorescente 

anti-IgG, humana, na diluição apropriada. Após nova incubação e lavagens, 

as lâminas foram montadas com glicerina tamponada e lamínulas e 

observadas à microscopia de fluorescência – Zeiss/West Germany, com 

objetiva de imersão a água e ocular 10X. 

 

3.1.2 Amostras de sangue eluidas de papel de filtro: Para a realização do 

teste nas amostras eluídas de papel de filtro foi realizado o mesmo 

procedimento que no caso das amostras de soro. Visto que as amostras já 

se encontravam em uma diluição de 1/20, partiu-se desta diluição inicial e 

foram feitas as diluições consecutivas 1/40, 1/80, 1/160 e 1/320 em PBS. 

A reação foi considerada positiva apresentando fluorescência verde 

brilhante, periférica ou por toda a superfície do tripanossoma. Atribuiu-se 

para os soros reagentes as diferentes diluições realizadas das amostras – 
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1/20, 1/40. 1/80, 1/160, 1/320, tendo-se como referência a reação de um 

soro controle reagente. A reação foi considerada negativa quando os 

tripanossomas apresentavam cor vermelha ou coloração verde fosca 

limitada ao corpo do parasito (ver foto anexo 2) 

 
 

3.2 TESTE IMUNOENZIMÁTICO- ELISA: 
Pesquisa de anticorpos IgG anti-T.cruzi: Para essa pesquisa foi 

utilizado reagente comercial – BIOELISA Cruzi ( BioMeriéux S.A®) segundo 

os seguintes procedimentos: 

 

3.2.1 Amostras de soro: As amostras de soro foram pré-diluídas em placas 

de microtitulação na concentração de 1/20 com a solução diluente. Em 

seguida transferiu-se 200 µL da mesma solução diluente para as placas  

sensibilizadas com  componentes antigênicos da forma epimastigota do 

T.cruzi previamente fixados às cavidades das placas, e acrescentou-se 20 

µL das amostras já diluídas a 1/20 obtendo-se uma diluição final de 1/200, 

utilizando-se como controle positivo duas cavidades com soro humano 

contendo IgG anti-T.cruzi e como controle negativo quatro cavidades com  

soro humano não reagente para anticorpos anti-T.cruzi. As amostras foram 

incubadas por 30 minutos a 37ºC e em seguida lavadas 6 vezes com PBS -

Tween. Após essa etapa, distribuiu-se 100µL do conjugado enzimático anti-

IgG humana em todas as cavidades. Nova incubação e lavagens foram 

realizadas do mesmo modo descrito anteriormente e em seguida adicionado 

em todas as cavidades 100 µL do reagente cromógeno preparado no 

momento do uso, onde foi dissolvida uma pastilha de OPD em 10 mL de 

solução diluente de OPD. Após a última incubação por 30 minutos a 37ºC 

interrompeu-se a reação pela adição de 50µl de Ácido Sulfúrico em todas as 

cavidades. A leitura da reação foi feita em espectofotômetro - Multiscan® 

MCC/340 - Titertek, utilizando filtro simples 492 nm, zerando o aparelho com 

a cavidade do branco.  
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A determinação do ponto de corte foi feita através da média das 

quatro absorbâncias do soro controle negativo e acrescida de 0,250 , o que 

corresponde a aproximadamente 0,3. Os resultados apresentando 

absorbância igual ou maior do valor limiar do ponto de corte foram 

considerados reagentes (ver foto anexo 2) 

 

3.2.2 AMOSTRAS DE SANGUE ELUIDAS DE PAPEL DE FILTRO: Com 

exceção da etapa de pré-diluição feita nas amostras de soro, as amostras 

eluídas em papel de filtro, que estavam em uma diluição inicial de 1/20, 

foram processadas da mesma maneira anteriormente descrita.  

 

 

3.3 WESTERN BLOTTING: CONFIRMATÓRIO DA INFECÇÃO 
CHAGÁSICA 

As amostras de soro ou eluatos de papel de filtro com resultados 

reagentes ou duvidosos no laboratório de referência do IMT/SP foram 

processadas por Western Blotting, com antígenos de secreção e excreção – 

TESA, de formas tripomastigotas de T.cruzi, TESAcruzi (BioMeriéux S.A). 

 

3.3.1 Amostras de soro: Fitas de nitrocelulose contendo TESA foram 

preparadas por eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de SDS-

PAGE seguida de transferência eletroforética para membranas de 

nitrocelulose. Inicialmente as fitas foram incubadas com 1 mL do diluente 

durante 1 minuto para  a umidificação completa, após isso, acrescentou-se 

10µL dos soros dos pacientes e incubou-se por 2 horas em agitador tipo 

gangorra. Após esse período de incubação, aspirou-se o conteúdo de cada 

canaleta e realizou-se 2 breves lavagens com 1 mL do tampão de lavagem 

com aspiração entre as etapas, e depois mais 3 lavagens durante 5 minutos 

cada uma com a mesma quantidade de tampão. Em seguida, adicionou-se 1 

mL do conjugado anti-IgG humano peroxidase na diluição de uso, incubou-

se por 1 hora ,  e novas lavagens foram feitas como descrito anteriormente.  

Na última etapa, foi adicionado em cada amostra 1 mL de solução 
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cromógena preparada no momento do uso, misturando  1 parte da solução 

cromógena - composta de 4-cloro-α-naphtol, metanol e H2O2 30 volumes -  

em 5 partes de diluente, incubou-se no agitador  tipo gangorra por 10 

minutos ao abrigo de luz , aspirou-se o conteúdo de cada canaleta,  em 

seguida as tiras foram lavadas com duas breves lavagens com água 

destilada para interromper o desenvolvimento de cor.  

As fitas foram transferidas para um papel filtro e secas ao ar livre. A 

interpretação dos resultados só pode ser realizada até que as fitas 

estivessem completamente secas. A reação foi considerada positiva na 

presença de bandas na região de Massa Molecular 120-200 kDa, e negativa 

com a ausência dessa bandas. Qualquer reação fora dessa região foi 

considerada inespecífica para a doença de Chagas (ver foto anexo 2). 

 

3.3.2 Amostras de sangue eluidas de papel de filtro: No caso das 

amostras de sangue eluídas de papel de filtro foi utilizado 50µL do eluato 

diluído em 650µL do tampão diluente de amostras, conferindo uma diluição 

final de aproximadamente 1/260. As etapas da reação foram realizadas da 

mesma forma que descrita nas amostras de soro. 

 

 

 

 

3.4 Método estatístico: 
 

A comparação entre testes foi feita pela concordância de seus 

resultados positivos e negativos, esta avaliada pelo coeficiente de Kappa 

(cujos valores variam entre 0 e 1, sendo o valor 0 denotando discordância 

total e o valor 1 concordância total), da proporção de resultados 

concordantes 

Os dados foram tabulados em planilha Excel e analisados pelos 

programas SPSS versão 10.0 e Statistica versão 4.2 

COEFICIENTE. DE KAPPA – mede a concordância entre dois testes 
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       Coeficiente Kappa                        força de  concordância 
            <0,00                                   pobre 

    0,00 – 0,20                                  ligeira 

    0,21 – 0,40                                  fraca 

    0,41 – 0,60                                 moderada 

   0,61 – 0,80                                  substancial 

   0,81 – 1.00                                quase perfeita 

 

Apesar destas divisões serem claramente arbitrarias, servem como 

referência (LANDIS; KOCH,1997).  


