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1. RESULTADOS DAS AMOSTRAS DE SANGUE ELUÍDAS DE PAPEL DE 
FILTRO DAS CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS: 
 
1.1 GERAIS – Brasil: 
 
Na Tabela 2 apresentamos os resultados dos cálculos estimados obtidos 

nos laboratórios do IMT/SP e IPT/GO nas amostras de sangue digital 

enviadas para São Paulo. Discordâncias são mostradas entre os testes 

realizados em São Paulo e Goiás, tanto para a IFI como para o ELISA. Nos 

resultados do Western Blotting – TESAcruzi, 77 amostras reagentes das 

8.788 coletadas,  representam um dado importante que pode estar 

relacionado com o valor clínico do teste, uma vez que o TESAcruzi foi 

utilizado como confirmatório da patologia, o que significa que na 

amostragem feita, 77 são confirmados como chagásicos, obedecendo 

valores preditivos positivo  de 99,8% e negativo de 100% para o TESAcruzi. 

 

 

Tabela 2: Resultados obtidos nas amostras de eluatos de sangue colhidos 

em papel de filtro, nos testes de IFI e ELISA nos laboratórios do IMT/SP e 

IPT/GO, e no teste confirmatório TESAcruzi, nas diferentes regiões do Brasil. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESA cruzi IFI - SP IFI - GO ELISA -SP ELISA -GO
% (n) % (n) % (n) % (n) % (n)

reagentes
Nordeste 0,5%(30) 3,7%(213) 6,3%(363) 1,7%(96) 13%(746)
Norte 0 2,6%(15) 4,9%(28) 0,2%(1) 28,8%(165)
Centro-Oeste 0,6%(2) 0,3%(1) 1,3%(4) 0,3%(1) 6,3%(20)
Sul 3,2%(20) 3,8%(24) 4,6%(29) 2,2%(14) 13,7%(86)
Sudeste 1,6%(25) 3,9%(60) 5%(77) 3,5%(54) 7,4%(113)

Brasil (Total) 0,9%(77) 3,6%(313) 5,7%(501) 1,9%(166) 12,9%(1130)
não reagentes
Nordeste 99,5%(5718) 96,3%(5535) 93,7%(5385) 98,3%(5652) 87%(5002)
Norte 100%(572) 97,4%(557) 95,1%(544) 99,8%(571) 71,2%(407)
Centro-Oeste 99,4%(313) 99,7%(314) 98,7%(311) 99,7%(314) 93,7%(295)
Sul 96,8%(607) 96,2%(603) 95,4%(598) 97,8%(613) 86,3%(541)
Sudeste 98,4%(1501) 96,1%(1466) 95%(1449) 96,5%(1472) 92,6%(1413)

Brasil (Total) 99,1%(8711) 96,4%(8475) 94,3%(8287) 98,1%(8622) 87,1%(7658)
Total de amostras analisadas: 8.788
n - numero amostras
Total de amostras por região: Nordeste:5.748/ Norte:572/ Centro-Oeste:315/ Sul: 627/ Sudeste:1526 

Testes
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1.2 AVALIAÇÃO DO TESTE DE IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA NA 
SOROLOGIA DA DOENÇA DE CHAGAS EM AMOSTRAS DE SANGUE 
COLHIDAS EM PAPEL DE FILTRO. 
 

Das 8.788 amostras de eluatos testadas por IFI no laboratório do 

IMT/SP, 3,6% (313) amostras foram reagentes, considerando o ponto de 

corte na diluição de 1/40. Dessas amostras 0,8%(70) foram confirmadas pelo 

TESAcruzi e 2,8% (243) foram reagentes apenas na IFI, sendo consideradas 

falso-reagentes e 0,1% (7) foram reagentes apenas no TESAcruzi. A 

porcentagem de discordância entre os testes foi de 2,9%, o que dá uma 

classificação fraca através do coeficiente Kappa (Tabela 3). 

Das 5.748 amostras analisadas pelo laboratório de São Paulo da 

região nordeste - Alagoas (477), Bahia (2.673), Ceará (1.437), Paraíba 

(542), Pernambuco (220) e Sergipe (399) - 3,7% (213) foram reagentes por 

IFI, destas, 0,5% (29) foram confirmadas pelo TESAcruzi, 3,2% (184) foram 

reagentes apenas na IFI, sendo consideradas falso-positivas e apenas uma 

única amostra foi reagente apenas no TESAcruzi. A porcentagem de 

discordância entre os testes foi de 3,2%, classificada como fraca segundo o 

coeficiente Kappa (Tabela 3). 

Das 572 amostras de 3 estados da região norte - Tocantins (293), 

Roraima (20) e Pará (259) - testadas por IFI, 2,6% (15) foram reagentes e 

nenhuma foi confirmada pelo TESAcruzi . Neste caso, não se pode calcular 

o coeficiente Kappa quando em um dos métodos o n é igual a zero (Tabela 

3). 

Das 315 amostras de 3 estados da região Centro-Oeste do Brasil -

Goiás (178) , Mato Grosso do Sul (104) e Brasília (33) - analisadas por IFI no 

laboratório de SP 0,3% (1) foi reagente em ambos os testes, e 0,3% (1) foi 

reagente apenas no TESAcruzi, considerada como falso-negativa na IFI. A 

porcentagem de discordância entre os testes foi de 0,3%, sendo considerada 

substancial através do coeficiente Kappa. (Tabela 3). 
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Das 627 amostras da região Sul, todas pertencentes ao estado do Rio 

Grande do Sul, testadas por IFI, 3,8% (24) foram reagentes das quais 3,2% 

(20) foram confirmadas pelo TESAcruzi, e 0,6% (4) foram reagentes apenas 

na IFI sendo consideradas falso-positivas na IFI; não ocorreu nenhum caso 

de amostras falso-negativas na IFI. A porcentagem de discordância entre os 

testes foi de 0,6%, sendo considerada quase perfeita através do coeficiente 

Kappa (Tabela 3). 

Das 1.526 amostras da região sudeste do Brasil, todas pertencentes 

ao estado de Minas Gerais, testadas por IFI no laboratório de SP, 3,9% (60) 

foram reagentes e destas, 1,3% (20) foram confirmadas pelo TESAcruzi e 

2,6% (40) foram reagentes apenas na IFI, sendo consideradas falso-

positivas; e 0,3% (5) foram reagentes apenas no TESAcruzi, sendo 

consideradas falso-negativas na IFI. O grau de discordância entre os testes 

foi de 2,9%, sendo classificado como moderado através do coeficiente 

Kappa (Tabela 3). 
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Tabela 3: Comparação dos resultados obtidos no laboratório do IMT/SP 

entre os testes de IFI e TESAcruzi . 

Teste TESA cruzi Teste IFI IgG SP 
reagente %(n) não reagente %(n) total %(n) 

reagente %(n) 0,8 % (70) 2,8 % (243) 3,6 % (313) 
não reagente %(n) 0,1 % (7) 96,4 % (8.468) 96,4 % (8.475) Brasil 

total %(n) 0,9 % (77) 99,1 % (8.711) 100 % (8.788) 
Porcentagem de concordância 97,2%   
Porcentagem de discordância 2,9% classificação** 

Coeficiente de Kappa 0,350 fraca 
reagente %(n) 0,5 % (29) 3,2 % (184) 3,7 % (213) 

não reagente %(n) 0 % (1) 96,3 % (5.534) 96,3 % (5.535) Região Nordeste 

total %(n) 0,5 % (30) 99,5 % (5.718) 100 % (5.748) 
Porcentagem de concordância 96,8%   
Porcentagem de discordância 3,2% classificação** 

Coeficiente de Kappa 0,232 fraca 
reagente %(n) 0 % (0) 2,6 % (15) 2,6 % (15) 

não reagente %(n) 0 % (0) 97,4 % (557) 97,4 % (557) Região Norte 

total %(n) 0 % (0) 100 % (572) 100 % (572) 
Porcentagem de concordância 97,4%   
Porcentagem de discordância 2,6% classificação** 

Coeficiente de Kappa     
reagente %(n) 0,3% (1) 0% (0) 0,3 % (1) 

não reagente %(n) 0,3 % (1) 99,4 % (313) 99,7 % (314) 
Região Centro-Oeste total %(n) 0,6% (2) 99,4 % (313) 100 % (315) 

Porcentagem de concordância 99,7%   
Porcentagem de discordância 0,3% classificação** 

Coeficiente de Kappa 0,665 substancial 
reagente %(n) 3,2 % (20) 0,6 % (4) 3,8 % (24) 

não reagente %(n) 0 % (0) 96,2 % (603) 96,2 % (603) Região Sul 

total %(n) 3,2 % (20) 96,8 % (607) 100 % (627) 
Porcentagem de concordância 99,4%   
Porcentagem de discordância 0,6% classificação** 

Coeficiente de Kappa 0,906 quase perfeita 
reagente %(n) 1,3 % (20) 2,6 % (40) 3,9 % (60) 

não reagente %(n) 0,3 % (5) 95,7 % (1.461) 96,1 % (1.466) Região Sudeste 

total %(n) 1,6 % (25) 98,4 % (1.501) 100 % (1.526) 
Porcentagem de concordância 97,0%   
Porcentagem de discordância 2,9% classificação** 

Coeficiente de Kappa 0,458 moderada 
** classificação da concordância obtida pelo coeficiente de Kappa  
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Na tabela 4 apresentamos os resultados de concordância do teste de 

IF entre os laboratórios de São Paulo e Goiás para as diferentes regiões do 

Brasil e para o total de amostras estudadas. Por ser um laboratório de 

triagem, observou-se maior positividade no laboratório de Goiás, 5,7% 

contra 3,6% em São Paulo. Embora a discrepância seja elevada, obteve-se 

uma concordância moderada na análise geral. As maiores discrepâncias 

foram observadas para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Quando comparamos os resultados das amostras da região Nordeste 

obtidos nos laboratórios de Goiânia e São Paulo por IFI, observou-se que há 

um maior número de amostras reagentes nos resultados do laboratório de 

GO -6,3% (363) – do que nos resultados obtidos no laboratório de SP – 

3,7% (213), e apenas 2,2% (129) dos resultados foram concordantes, o que 

leva a um percentual de discordância entre os testes de 5,6%, com uma 

classificação moderada segundo o coeficiente Kappa. 

Quando comparamos os resultados das amostras da região Norte 

obtidos nos laboratórios de Goiânia e São Paulo verificou-se um maior índice 

de amostras reagentes no laboratório de GO -4,9% (28) - enquanto apenas 

2,6%(15) das amostras foram reagentes no laboratório de SP, das quais 

apenas 1% (6) das amostras foram concordantes, levando a uma 

porcentagem de discordância entre os testes de 5,4%, tendo uma 

classificação fraca através do coeficiente Kappa. 

 Quando comparamos o resultado de IFI na região CO obtidos 

nos laboratórios de Goiânia e São Paulo, observou-se um maior número de 

amostras reagentes no laboratório de GO –1,3% (4)- e apenas 0,3% (1) foi 

reagente no laboratório de São Paulo, onde 0,3% (1) foram reagentes em 

ambos laboratórios, o que revela uma porcentagem de discordância entre os 

testes de 1,0% classificado como fraca através do coeficiente Kappa.

 Quando comparamos os resultados da região Sul, obtidos nos 

laboratórios de SP e GO, observou-se que houve um número um pouco 

maior de amostras reagentes no laboratório de GO – 4,6% (29) – do que no 

laboratório de SP -3,8%. Apenas 0,2% (1) das amostras foram reagentes 
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apenas no laboratório de SP, o que confere uma porcentagem de 

discordância entre os testes de 1,2%, sendo classificada como quase 

perfeita através do coeficiente Kappa (Tabela 4). 

Quando comparamos os resultados da região Sudeste obtidos na IFI 

entre os laboratórios de GO e SP, observou-se que houve uma porcentagem 

um pouco maior de amostras reagentes nos resultados de GO – 5% (77) – 

do que no laboratório de SP – 3,9% (60), das quais 2,6 % (40) foram 

reagentes apenas no laboratório de São Paulo, o que confere uma 

porcentagem de discordância entre os testes de 3,7%, sendo considerada 

como moderada através do coeficiente Kappa (Tabela 4). 
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Tabela 4: Comparação dos resultados obtidos nos laboratórios do IMT/SP e 

Goiânia no teste te IFI e seus índices de concordância. 

 

 

reagente %(n) não reagente %(n) total %(n)
reagente %(n) 2,3 % (199) 3,4 % (302) 5,7 % (501)

não reagente %(n) 1,3 % (114) 93 % (8.173) 94,3 % (8.287)
total %(n) 3,6 % (313) 96,4 % (8.475) 100 % (8.788)

classificação**
moderada

reagente %(n) 2,2 % (129) 4,1 % (234) 6,3 % (363)
não reagente %(n) 1,5 % (84) 92,2 % (5.301) 93,7 % (5.385)

total %(n) 3,7 % (213) 96,3 % (5.535) 100 % (5.748)

classificação**
moderada

reagente %(n) 1 % (6) 3,8 % (22) 4,9 % (28)
não reagente %(n) 1,6 % (9) 93,5 % (535) 95,1 % (544)

total %(n) 2,6 % (15) 97,4 % (557) 100 % (572)

classificação**
fraca

reagente %(n) 0,3 % (1) 1 % (3) 1,3 % (4)
não reagente %(n) 0 % (0) 98,7 % (311) 98,7 % (311)

total %(n) 0,3 % (1) 99,7 % (314) 100 % (315)

classificação**
fraca

reagente %(n) 3,7 % (23) 1 % (6) 4,6 % (29)
não reagente %(n) 0,2 % (1) 95,2 % (597) 95,4 % (598)

total %(n) 3,8 % (24) 96,2 % (603) 100 % (627)

classificação**
quase perfeita

reagente %(n) 2,6 % (40) 2,4 % (37) 5 % (77)
não reagente %(n) 1,3 % (20) 93,6 % (1.429) 95 % (1.449)

total %(n) 3,9 % (60) 96,1 % (1.466) 100 % (1.526)

classificação**
moderada

** classificação da concordancia obtida pelo coeficiente de Kappa

Coeficiente de Kappa 0,421

Porcentagem de concordancia
Porcentagem de discordancia

Coeficiente de Kappa

Porcentagem de concordancia 94,4%
Porcentagem de discordancia 5,6%

Região Norte

Porcentagem de concordancia 94,5%

Teste IFI  IgG GO

Brasil

0,466

Teste IFI  IgG SP

95,3%
4,7%

Região Nordeste

Porcentagem de discordancia 5,4%
Coeficiente de Kappa 0,254

Região Centro-

Oeste
Porcentagem de concordancia 99,0%
Porcentagem de discordancia 1,0%

Região Sul

Porcentagem de concordancia 98,9%

Coeficiente de Kappa 0,397

Porcentagem de discordancia 1,2%
Coeficiente de Kappa 0,862

Coeficiente de Kappa 0,565

Região Sudeste

Porcentagem de concordancia 96,2%
Porcentagem de discordancia 3,7%
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1.3 AVALIAÇÃO DO TESTE IMUNOENZIMÁTICO – ELISA – NA 
SOROLOGIA DA DOENÇA DE CHAGAS EM AMOSTRAS DE SANGUE 
COLHIDAS EM PAPEL DE FILTRO. 
 

Das 8.788 amostras de eluatos testadas por ELISA no laboratório do 

IMT/SP, 1,9% (166) foram reagentes, onde 0,6% (56) foram confirmadas 

pelo TESAcruzi e 3% (110) foram reagentes apenas no ELISA, sendo 

consideradas falso-positivas e 21 amostras de sangue, (0,2%) foram 

reagentes apenas no TESAcruzi. A porcentagem de discordância entre os 

testes foi de 1,5%, o que dá uma classificação moderada através do 

coeficiente Kappa (Tabela 5). 

Das 5.748 amostras analisadas por ELISA na região do Nordeste do 

Brasil, 1,7% (96) das amostras foram reagentes, entre as quais 0,3% (20) 

foram confirmadas pelo TESAcruzi, 1,3% (76) foram reagentes apenas por 

ELISA, sendo consideradas como falso-positivas, e 0,2% (10) foram 

reagentes apenas no TESAcruzi. O percentual de discordância entre os 

testes foi de 1,5%, tendo uma classificação fraca segundo o coeficiente 

Kappa (Tabela 5). 

Das 572 amostras analisadas na região norte, apenas 0,2% (1) foi 

positiva no teste de ELISA, porém a mesma não foi confirmada pelo 

TESAcruzi, o que representa uma amostra falso-positiva. (Tabela 5). 

Das 315 amostras da região Centro-Oeste analisadas por ELISA, 

0,3% (1) foi reagente no ELISA e confirmada pelo TESAcruzi e 0,3% (1) foi 

reagente apenas no TESAcruzi, sendo considerada como falso-negativa no 

ELISA. A porcentagem de discordância entre os testes foi de 0,3%, o que 

confere uma classificação substancial através do coeficiente Kappa (Tabela 

5). 

Das 627 amostras analisadas por ELISA da região Sul, 2,2% (14) 

foram reagentes, destas 1,9% (12) foram confirmadas pelo TESAcruzi e 

apenas 0,3% (2) foram reagentes apenas no ELISA, sendo consideradas 

como falso-positivas neste teste e 1,3% (8) foram reagentes apenas no 
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TESAcruzi, sendo consideradas falso-negativas no ELISA. A porcentagem 

de discordância entre os testes foi de 1,6%, o que confere uma classificação 

substancial, através do coeficiente Kappa (Tabela 5). 

Das 1.526 amostras da região Sudeste testadas por ELISA, 3,5% (54) 

foram reagentes, destas 1,5% (23) foram confirmadas pelo TESAcruzi e 

apenas 0,1% (2) foram positivas apenas no TESAcruzi, sendo consideradas 

falso-negativas no ELISA. A porcentagem de discordância entre os testes foi 

de 2,1%, sendo considerada como moderada através do coeficiente Kappa 

(Tabela 5). 
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Tabela 5: Comparação dos resultados obtidos no laboratório do IMT/SP 

entre os testes de ELISA e TESAcruzi . 
 

reagente %(n) não reagente %(n) total %(n)
reagente %(n) 0,6 % (56) 1,3 % (110) 1,9 % (166)

não reagente %(n) 0,2 % (21) 97,9 % (8.601) 98,1 % (8.622)
total %(n) 0,9 % (77) 99,1 % (8.711) 100 % (8.788)

classificação**
moderada

reagente %(n) 0,3 % (20) 1,3 % (76) 1,7 % (96)
não reagente %(n) 0,2 % (10) 98,2 % (5.642) 98,3 % (5.652)

total %(n) 0,5 % (30) 99,5 % (5.718) 100 % (5.748)

classificação**
fraca

reagente %(n) 0 % (0) 0,2 % (1) 0,2 % (1)
não reagente %(n) 0 % (0) 99,8 % (571) 99,8 % (571)

total %(n) 0 % (0) 100 % (572) 100 % (572)

classificação**

reagente %(n) 0,3 % (1) 0 % (0) 0,3 % (1)
não reagente %(n) 0,3 % (1) 99,4 % (313) 99,7 % (314)

total %(n) 0,6 % (2) 99,4 % (313) 100 % (315)

classificação**
substancial

reagente %(n) 1,9 % (12) 0,3 % (2) 2,2 % (14)
não reagente %(n) 1,3 % (8) 96,5 % (605) 97,8 % (613)

total %(n) 3,2 % (20) 96,8 % (607) 100 % (627)

classificação**
substancial

reagente %(n) 1,5 % (23) 2 % (31) 3,5 % (54)
não reagente %(n) 0,1 % (2) 96,3 % (1.470) 96,5 % (1.472)

total %(n) 1,6 % (25) 98,4 % (1.501) 100 % (1.526)

classificação**
moderada

** classificação da concordancia obtida pelo coeficiente de Kappa

98,5%
1,5%

98,5%

Porcentagem de concordancia
Porcentagem de discordancia

Coeficiente de Kappa

1,5%Porcentagem de discordancia
Coeficiente de Kappa

0,454

0,312

Região Nordeste

Porcentagem de concordancia

Teste ELISA  IgG SP

Brasil

Região Norte

Porcentagem de concordancia 99,8%
Porcentagem de discordancia 0,2%

Região Centro-

Oeste
Porcentagem de concordancia 99,7%

Coeficiente de Kappa

Porcentagem de discordancia 0,3%
Coeficiente de Kappa 0,665

Região Sul

Porcentagem de concordancia 98,4%
Porcentagem de discordancia 1,6%

Teste TESA cruzi

Porcentagem de discordancia 2,1%
Coeficiente de Kappa 0,573

Região Sudeste

Porcentagem de concordancia 97,8%

Coeficiente de Kappa 0,698

 
 

 

 

 Na tabela 6 apresentamos os resultados do ELISA obtidos nos 

laboratórios de IMT/SP e Goiás. 

Quando se compararam os resultados gerais obtidos no teste ELISA, 

nos laboratórios de São Paulo e Goiânia verificou-se uma grande diferença 

nos índices de amostras reagentes, onde 12,9% (1.130) das amostras foram 

reagentes em GO e apenas 1,95 % (166) das amostras foram reagentes em 
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SP. A porcentagem de discordância entre os testes chegou a 12,8%, tendo 

uma classificação ligeira através do coeficiente Kappa. 

Quando se compararam os resultados da região Nordeste, no  ELISA 

obtidos nos dois laboratórios citados, observou-se que há um número muito 

maior de amostras reagentes nos resultados de GO – 13% (746) – do que 

nos resultados de SP – 1,7% (96), onde 0,8% (48) das amostras foram 

concordantes, o que revela uma porcentagem de discordância entre os 

testes de 12,9%, classificada como ligeira segundo o coeficiente Kappa. 

Quando se compararam os resultados da região Norte obtidos nos 

laboratório de Goiânia e São Paulo, verificou-se que há um maior índice 

amostras reagentes nos resultados de GO – 28,8%(165) – em relação ao 

laboratório de SP – 0,2% (1) , o que leva a uma alta porcentagem de 

discordância entre os testes de 29%, tendo uma classificação ligeira  através 

do coeficiente Kappa. 

Quando se compararam os resultados de ELISA da região Centro-

Oeste obtidos entre os laboratórios de Goiânia e São Paulo observou-se um 

número muito maior de amostras reagentes no laboratório de Goiânia – 

6,3% (20) – do que no laboratório de São Paulo – 0,3% (1), e a porcentagem 

de discordância entre os teste foi de 6,0%, classificada como ligeira através 

do coeficiente Kappa. 

Quando se compararam os resultados da região Sul, obtidos no 

ELISA entre os laboratórios de SP e GO, observou-se que houve um número 

muito maior de amostras reagentes no laboratório de GO – 13,7% (86) do 

que no laboratório de São Paulo -2,2% (14) e apenas 2,1% (13) foram 

concordantes, o que confere uma porcentagem de discordância entre os 

testes de 11,8%, sendo classificada como fraca segundo o coeficiente 

Kappa. 

Quando se compararam os resultados da região Sudeste, obtidos nos 

laboratórios de SP e GO, observou-se que houve um maior número de 

amostras reagentes no laboratório de GO -7,4% (113) – do que no 

laboratório de SP – 3,5% (54), e apenas 2,2% (33) das amostras foram 

concordantes em ambos laboratórios, o que confere uma porcentagem de 
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reagente %(n) não reagente %(n) total %(n)
reagente %(n) 0,9 % (83) 11,9 % (1.047) 12,9 % (1.130)

não reagente %(n) 0,9 % (83) 86,2 % (7.575) 87,1 % (7.658)
total %(n) 1,9 % (166) 98,1 % (8.622) 100 % (8.788)

classificação**
ligeira

reagente %(n) 0,8 % (48) 12,1 % (698) 13 % (746)
não reagente %(n) 0,8 % (48) 86,2 % (4.954) 87 % (5.002)

total %(n) 1,7 % (96) 98,3 % (5.652) 100 % (5.748)

classificação**
ligeira

reagente %(n) 0 % (0) 28,8 % (165) 28,8 % (165)
não reagente %(n) 0,2 % (1) 71 % (406) 71,2 % (407)

total %(n) 0,2 % (1) 99,8 % (571) 100 % (572)

classificação**
ligeira

reagente %(n) 0,3 % (1) 6 % (19) 6,3 % (20)
não reagente %(n) 0 % (0) 93,7 % (295) 93,7 % (295)

total %(n) 0,3 % (1) 99,7 % (314) 100 % (315)

classificação**
ligeira

reagente %(n) 2,1 % (13) 11,6 % (73) 13,7 % (86)
não reagente %(n) 0,2 % (1) 86,1 % (540) 86,3 % (541)

total %(n) 2,2 % (14) 97,8 % (613) 100 % (627)

classificação**
fraca

reagente %(n) 1,4 % (21) 6 % (92) 7,4 % (113)
não reagente %(n) 2,2 % (33) 90,4 % (1.380) 92,6 % (1.413)

total %(n) 3,5 % (54) 96,5 % (1.472) 100 % (1.526)

classificação**
fraca

** classificação da concordancia obtida pelo coeficiente de Kappa

87,0%

Teste ELISA  IgG GO

Brasil

0,098

Teste ELISA  IgG SP

87,1%
12,8%

Porcentagem de concordancia
Porcentagem de discordancia

Coeficiente de Kappa

Região Norte

Porcentagem de concordancia

Região Nordeste

Porcentagem de concordancia

71,0%

Porcentagem de discordancia 12,9%
Coeficiente de Kappa 0,087

Porcentagem de discordancia 29,0%
Coeficiente de Kappa 0,003

Região Centro-

Oeste
Porcentagem de concordancia 94,0%
Porcentagem de discordancia 6,0%

Região Sul

Porcentagem de concordancia 88,2%

Coeficiente de Kappa 0,090

Porcentagem de discordancia 11,8%
Coeficiente de Kappa 0,230

Coeficiente de Kappa 0,214

Região Sudeste

Porcentagem de concordancia 91,8%
Porcentagem de discordancia 8,2%

discordância entre os testes de 8,2%, sendo classificada como fraca 

segundo o coeficiente Kappa. 

 

Tabela 6: Comparação dos resultados obtidos nos laboratórios do IMT/SP e 

Goiânia no teste de ELISA e seus índices de concordância.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

71

 

1.4 COMPARAÇÃO ENTRE OS TESTES IFI E ELISA REALIZADOS NO 
LABORATÓRIO DO IMT/SP. 
 

Na tabela 7, comparamos os resultados obtidos nos testes 

convencionais. Tendo o ELISA como referência, observou-se que houve um 

maior número de resultados reagentes no teste de IFI - 3,6% (313), onde  

apenas 0,8% (67) destas foram concordantes no ELISA, e 2,8%(246) foram 

reagentes apenas na IFI e 1,1% (99) apenas no ELISA. A porcentagem de 

discordância entre os testes foi de 3,9%, sendo classificada como fraca 

segundo o teste Kappa. 

Quando se compararam os resultados obtidos nos testes 

convencionais na região Nordeste, tendo o ELISA como referência, 

observou-se que houve um maior número de resultados reagentes na IFI –

3,7% (213) do que no ELISA – 1,7% (96), onde 0,5% (30) destas  foi 

concordante no ELISA, 2,6% (15) foram reagentes apenas na IFI e 1,1% 

(66) foram reagentes apenas no ELISA. A porcentagem de discordância 

entre os testes foi de 4,3% sendo classificada como ligeira segundo o teste 

Kappa. 

Quando se compararam os resultados obtidos nos testes 

convencionais nas amostras da região Norte, tendo o ELISA como 

referência, observou-se que houve um maior número de resultados 

reagentes na IFI - 2,6% (15) -do que no ELISA –0,2% (1), não ocorrendo 

nenhum caso de amostras concordantes. A porcentagem de discordância 

entre os testes foi de 2,8% sendo classificada como pobre segundo o teste 

Kappa. 

Quando se compararam os resultados da região Centro-Oeste obtidos 

nos testes convencionais, tendo o ELISA como referência, observou-se que 

não houve diferença significativa entre os testes, apenas 0,3% (1) amostra 

foi reagente na IFI e no ELISA A porcentagem de discordância entre os 

testes foi classificada como quase perfeita segundo o teste Kappa. 

Quando se compararam os resultados da região Sul obtidos nos 

testes convencionais, tendo o ELISA como referência, observou-se um uma 
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pequena porcentagem a mais de amostras positivas na IFI – 3,85 (24) do 

que no ELISA –2,2% (14), onde todas as amostras foram concordantes com 

a IFI. A porcentagem de discordância entre os testes foi classificada como 

substancial segundo o teste Kappa. 

Quando se compararam os resultados da região Sudeste obtidos nos 

testes convencionais, tendo o ELISA como referência, observou-se que não 

houve diferença entre os teste, já que 3,9% (60) das amostras foram 

positivas na IFI e 3,5% (54) foram positivas no ELISA, dessas, 1,4% (22) 

foram concordantes. A porcentagem de discordância entre os testes foi 

classificada como fraca segundo o teste Kappa. 
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Tabela 7: Combinação binária de resultados obtidos nas amostras de 

eluatos de sangue nos testes IFI e ELISA realizados no laboratório de 

IMT/SP e suas razões de concordância através do coeficiente Kappa. 

 

 

Teste ELISA IgG SP Brasil reagente %(n) não reagente %(n) total %(n) 
reagente %(n) 0,8 % (67) 2,8 % (246) 3,6 % (313) 

não reagente %(n) 1,1 % (99) 95,3 % (8.376) 96,4 % (8.475) Teste IFI  IgG SP 
total %(n) 1,9 % (166) 98,1 % (8.622) 100 % (8.788) 

Porcentagem de concordancia 96,1%   
Porcentagem de discordancia 3,9% classificação 

Coeficiente de Kappa 0,262 fraca 
Teste EIA  IgG SP Região Nordeste reagente %(n) não reagente %(n) total %(n) 

reagente %(n) 0,5 % (30) 3,2 % (183) 3,7 % (213) 
não reagente %(n) 1,1 % (66) 95,1 % (5.469) 96,3 % (5.535) Teste IFI  IgG SP 

total %(n) 1,7 % (96) 98,3 % (5.652) 100 % (5.748) 
Porcentagem de concordancia 95,6%   
Porcentagem de discordancia 4,3% classificação 

Coeficiente de Kappa 0,175 ligeira 
Teste EIA  IgG SP Região Norte reagente %(n) não reagente %(n) total %(n) 

reagente %(n) 0 % (0) 2,6 % (15) 2,6 % (15) 
não reagente %(n) 0,2 % (1) 97,2 % (556) 97,4 % (557) Teste IFI  IgG SP 

total %(n) 0,2 % (1) 99,8 % (571) 100 % (572) 
Porcentagem de concordancia 97,2%   
Porcentagem de discordancia 2,8% classificação 

Coeficiente de Kappa 0,003 pobre 
Teste EIA  IgG SP Região Centro-Oeste reagente %(n) não reagente %(n) total %(n) 

reagente %(n) 0,3 % (1) 0 % (0) 0,3 % (1) 
não reagente %(n) 0 % (0) 99,7 % (314) 99,7 % (314) Teste IFI  IgG SP 

total %(n) 0,3 % (1) 99,7 % (314) 100 % (315) 
Porcentagem de concordancia 100,0%   
Porcentagem de discordancia 0,0% classificação 

Coeficiente de Kappa 1,000 quase prefeita
Teste EIA  IgG SP Região Sul reagente %(n) não reagente %(n) total %(n) 

reagente %(n) 2,2 % (14) 1,6 % (10) 3,8 % (24) 
não reagente %(n) 0 % (0) 96,2 % (603) 96,2 % (603) Teste IFI  IgG SP 

total %(n) 2,2 % (14) 97,8 % (613) 100 % (627) 
Porcentagem de concordancia 98,4%   
Porcentagem de discordancia 1,6% classificação 

Coeficiente de Kappa 0,729 substancial 
Teste EIA  IgG SP Região Sudeste reagente %(n) não reagente %(n) total %(n) 

reagente %(n) 1,4 % (22) 2,5 % (38) 3,9 % (60) 
não reagente %(n) 2,1 % (32) 94 % (1.434) 96,1 % (1.466) Teste IFI  IgG SP 

total %(n) 3,5 % (54) 96,5 % (1.472) 100 % (1.526) 
Porcentagem de concordancia 95,4%   
Porcentagem de discordancia 4,6% classificação 

Coeficiente de Kappa 0,362 fraca 
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1.5 ANÁLISE DAS AMOSTRAS DE SANGUE ELUIDAS DE PAPEL DE 
FILTRO REAGENTES NO LABORATÓRIO DO IMT/SP 
 
Foi possível analisar o comportamento das amostras reagentes no 

laboratório do IMT/SP frente às diferentes diluições utilizadas na reação de 

IFI e nas diferentes densidades óticas (D.O) obtidas na reação de ELISA, e 

compará-las com os resultados obtidos no teste TESAcruzi, onde verificou-

se inicialmente que no teste de IFI, a maioria das amostras foram reagentes 

na diluição de 1/40, e no teste de ELISA, com D.O na faixa entre 0,3 a 0,59 

(Tabela 8). 

 

Tabela 8: Resultados das amostras de eluatos reagentes no Brasil e regiões, 

nos testes IFI, ELISA e TESAcruzi suas diferentes titulações e D.Os 

encontradas no laboratório do IMT/SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordeste Norte Centro-Oeste Sul Sudeste
TESA cruzi

0,9% (77) 0,5% (30) 0,0% (0) 0,6% (2) 3,2% (20) 1,6% (25)
IFI - SP

3,6% (313) 3,7% (213) 2,6% (15) 0,3% (1) 3,8% (24) 3,9% (60)

frequencia de reagentes (n)
1 / 40 72,2% (226) 79,3% (169) 86,7% (13) 0 12,5% (3) 68,3% (41)
1 / 80 10,2% (32) 9,4% (20) 13,3% (2) 0 12,5% (3) 11,7% (7)

1 / 160 7,3% (23) 3,8% (8) 0 0 29,2% (7) 13,3% (8)
1 / 320 10,2% (32) 7,5% (16) 0 100% (1) 45,8% (11) 6,7% (4)

total 100% (313) 100% (213) 100% (15) 100% (1) 100% (24) 100% (60)
ELISA - SP

1,9% (166) 1,7% (96) 0,2% (1) 0,3% (1) 2,2% (14) 3,5% (54)

frequencia de reagentes (n)
0,3 a 0,59 76,5% (127) 83,3% (80) 100% (1) 100% (1) 50% (7) 70,4% (38)
0,6 a 0,89 15,7% (26) 12,5% (12) 0 0 42,9% (6) 14,8% (8)
0,9 a 1,19 5,4% (9) 3,1% (3) 0 0 7,1% (1) 9,3% (5)

maior que 1,2 2,4% (4) 1% (1) 0 0 0 5,6% (3)
total 100% (166) 100% (96) 100% (1) 100% (1) 100% (14) 100% (54)

D.O - Densidade Otica

% reagente (n)
D.O 

Brasil Regiões do Brasil
Testes

% reagente (n)

% reagente (n)
Título 
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1.6 ANÁLISE DAS AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTES NO 
TESACRUZI/ CÁLCULOS ESTIMADOS 
 

A partir da análise detalhada das 77 amostras reagentes no 

TESAcruzi, foi observado que a maioria das amostras (35,1%) tiveram títulos 

de 1/320 no teste de IFI, e as D.O na faixa entre 0,3 e 0,59 (Tabela 9). 

 
 
Tabela 9: Distribuição de resultados obtidos no laboratório do IMT/SP nas 

amostras de eluatos de sangue reagentes pelo TESAcruzi com suas 

respectivas titulações e D.Os nos testes de IFI e ELISA. 

TESA cruzi
reagente 

IFI - SP
título 

frequencia  (n)
% não reagente (n) 9,1% (7)

1 / 40 20,8% (16)
1 / 80 11,7% (9)

1 / 160 20,8% (16)
1 / 320 37,6% (29)

total 100% (77)
ELISA - SP

DO
frequencia  (n)

% não reagente (n) 27,3% (21)
0,3 a 0,59 35,1% (27)
0,6 a 0,89 20,7% (16)
0,9 a 1,19 11,7% (9)

maior que 1,2 5,2% (4)
total 100% (77)

Testes

 
 
 
 
1.7 SOROLOGIA CONVENCIONAL X TESACRUZI 
 

Na sorologia convencional, obteve-se um total de 313 amostras 

(3,6%) reagentes no teste de IFI e 166 amostras (1,9%) reagentes no ELISA, 

e no teste confirmatório TESAcruzi, 77 (0,9%) amostras reagentes.  
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Quando se utilizou a associação das duas metodologias 

convencionais, como era exigido anteriormente em bancos de sangue  

através da portaria 1376 de 1993, (até 2003) observou-se que apenas 67 

amostras foram reagentes em ambos os testes, o que significa uma perca de 

10 amostras, ou seja, 10 amostras seriam consideradas negativas, quando 

na realidade seriam falso-negativas. Isto não significa que o TESA detectou 

casos a mais, pois essas 10 amostras que foram negativas na associação 

das duas metodologias, foram positivas em uma das metotologias 

convencionais (gráfico 1). 
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entre os resultados obtidos na sorologia convencional , no TESAcruzi na 

associação das duas metodologias convencionais. 

 
2. AMOSTRAS DE SORO DE CRIANÇAS E CONTACTANTES 
 

Foram analisadas 325 amostras de soro que correspondem aos  

resultados reagentes nos eluatos de sangue das crianças, seus pais e 

contactantes, pelos métodos de ELISA, IFI e Western Blotting - TESAcruzi, 

foram estudados  5 estados,: Minas Gerais (134 amostras), Bahia (134 
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amostras), Alagoas (13 amostras), Rio Grande do Sul (41 amostras) e 

Paraíba (03 amostras), onde obteve-se os seguintes resultados: 

 

Das 325 amostras de soros analisadas,16,9% foram reagentes no 

ELISA, 19,1% na IFI e 17,5 % foram reagentes pelo teste confirmatório 

TESAcruzi. 

 
Tabela 10: Resultados obtidos nos testes de IFI, ELISA e TESAcruzi 

realizados no laboratório do IMT/SP e nas amostras de seus pais e 

contactantes. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Das 57 amostras de soro reagentes, confirmadas pelo TESAcruzi, foi 

possível verificar que 45,2% (28) foram reagentes pela IFI na diluição de 

1/320, 22,6% (14) , foram reagentes na diluição de 1/640, 19,4 % (12) na 

diluição de 1/160 , 8,1% na diluição de 1/40 e apenas 4,8 (3) na diluição de 

1/80 (Tabela 11). 

TESA cruzi IFI ELISA
% (n) % (n) % (n)

reagentes
Nordeste 14%(21) 16%(24) 13,3%(20)
Norte 0 0 0
Centro-Oeste 0 0 0
Sul 70,7%(29) 75,6%(31) 70,7%(29)
Sudeste 5,2%(7) 5,2%(7) 4,5%(6)

Brasil (Total) 17,5%(57) 19,1%(62) 16,9%(55)
não reagentes
Nordeste 86%(129) 84%(126) 86,7%(130)
Norte 0 0 0
Centro-Oeste 0 0 0
Sul 29,3%(12) 24,4%(10) 29,3%(12)
Sudeste 94,8%(127) 94,8%(127) 95,5%(128)

Brasil (Total) 82,5%(268) 80,9%(263) 83,1%(270)
n - numero amostras
Total de amostras testadas:325

Testes - soro
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 Observando-se as D.Os das amostras reagentes, foi possível verificar 

que 50,9% (28) das amostras foram reagentes com absorbâncias igual ou 

superior a duas vezes o ponto de corte admitido (0,3 ) ou seja, na faixa entre 

0,6 a 0,89; 21,8% (12) foram reagentes na faixa de 0,3 a 0,59, 16,4% (9) 

foram reagentes na faixa de 0,9 a 1,19 e apenas 5% (1) foram reagentes na 

faixa maior que 1,2 (Tabela 11). 

 
 
Tabela 11: Resultados das amostras de soros reagentes no Brasil e regiões, 

nos testes IFI, ELISA e TESAcruzi; suas diferentes titulações e D.Os 

encontradas no laboratório do IMT/SP. 

 
 

Nordeste Norte Centro-Oeste Sul Sudeste
TESA cruzi

17,5% (57) 14,0% (21) 0,0% (0) 0,0% (0) 70,7% (29) 5,2% (7)
IFI 

19,1% (62) 16,0% (24) 0,0% (0) 0,0% (0) 75,8% (31) 5,2% (7)

frequencia de reagentes (n)
1 / 40 8,1% (5) 16,7% (4) 0 0 14,3% (1)
1 / 80 4,8% (3) 8,3% (2) 0 0 3,2% (1)

1 / 160 19,4% (12) 12,5% (3) 0 0 22,6% (7) 28,6% (2)
1 / 320 45,2% (28) 62,5% (15) 0 0 29% (9) 57,1% (4)
1 / 640 22,6% (14) 0 0 0 45,2% (14)

total 100% (62) 100% (24) 0 0 100% (31) 100% (7)
ELISA

16,9% (55) 13,3% (20) 0,0% (0) 0,0% (0) 70,7% (29) 4,5% (6)

frequencia de reagentes (n)
0,3 a 0,59 21,8% (12) 25% (5) 0 0 20,7% (6) 16,7% (1)
0,6 a 0,89 50,9% (28) 40% (8) 0 0 58,6% (17) 50% (3)
0,9 a 1,19 16,4% (9) 30% (6) 0 0 6,9% (2) 16,7% (1)

maior que 1,2 10,9% (6) 5% (1) 0 0 13,8% (4) 16,7% (1)
total 100% (55) 100% (20) 0 0 100% (29) 100% (6)

n- nº de amostras reagente
D.O - Densidade Otica

% reagente (n)
Título 

% reagente (n)
D.O 

Brasil Regiões do Brasil
Testes - soro

% reagente (n)

 
 
 
 
2.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS NO TESTE DE IFI NAS 
AMOSTRAS DE SORO. 
 

Das 325 amostras de soros testadas por IFI, 19,1% (62) amostras 

foram reagentes, considerando o ponto de corte na diluição de 1/40. Dessas 
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amostras 1,8% (6) foram reagentes apenas na IFI, sendo consideradas 

falso-reagentes, e 17,2%(56) foram confirmadas pelo TESAcruzi,  0,3% (1) 

foram  reagentes apenas no TESAcruzi, o que levou a uma porcentagem de 

discordância entre os testes foi de 2,1%, o que confere  uma classificação 

quase perfeita através do coeficiente Kappa (Tabela 12). 

 

 

Tabela 12: Combinação binária da análise dos resultados do laboratório do 

IMT/SP dos testes de IFI e Western Blotting nas amostras soros do Brasil e 

suas razões de concordância através do coeficiente Kappa. 

 

reagente %(n) não reagente %(n) total %(n)
reagente %(n) 17,2 % (56) 1,8 % (6) 19,1 % (62)

não reagente %(n) 0,3 % (1) 80,6 % (262) 80,9 % (263)
total %(n) 17,5 % (57) 82,5 % (268) 100 % (325)

classificação**
quase perfeita

Teste IFI  IgG 

Brasil - soro

0,928

Teste TESA cruzi

97,8%
2,1%

Porcentagem de concordancia
Porcentagem de discordancia

Coeficiente de Kappa  
 

 

 

2.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS NO ELISA: 
 

Das 325 amostras de soros testadas por ELISA no laboratório do 

IMT/SP, 16,9% (55) foram reagentes, e todas foram confirmadas pelo 

TESAcruzi, e apenas 0,2% (2) foram reagentes apenas no TEScruzi, 

consideradas como falso negativas pelo ELISA, levando a uma porcentagem 

de discordância entre os testes de 0,6%, o que dá uma classificação quase 

perfeita através do coeficiente Kappa (Tabela 12). 
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Tabela 13: Combinação binária da análise dos resultados do laboratório do 

IMT/SP dos testes de ELISA e Western Blotting nas amostras soro do Brasil 

e suas razões de concordância através do coeficiente Kappa. 

 

reagente %(n) não reagente %(n) total %(n)
reagente %(n) 16,9 % (55) 0 % (0) 16,9 % (55)

não reagente %(n) 0,6 % (2) 82,5 % (268) 83,1 % (270)
total %(n) 17,5 % (57) 82,5 % (268) 100 % (325)

classificação**
quase perfeita

Teste ELISA  IgG 

Brasil - soro

0,978

Teste TESA cruzi

99,4%
0,6%

Porcentagem de concordancia
Porcentagem de discordancia

Coeficiente de Kappa  
 

 

2.3 COMPARAÇÃO ENTRE OS TESTES NO LABORATÓRIO DO IMT/SP: 
 

Quando se compararam os resultados obtidos nos testes 

convencionais, tendo o ELISA como referência, observou-se que houve um 

maior número de resultados reagentes no teste de IFI – 19,1% (62), onde  

16,9% (55) destas  foram concordantes no ELISA, e 2,2%(7) foram 

reagentes apenas na IFI e  nenhuma amostra foi reagentes apenas no 

ELISA, levando a uma  porcentagem de discordância entre os testes foi de 

2,2%, sendo classificada como quase perfeito teste Kappa (Tabela 13). 

 

 

Tabela 14: Combinação binária entre os resultados obtidos de eluatos entre 

os testes convencionais no laboratório do IMT/SP e suas razões de 

concordância através do coeficiente Kappa. 

 

Teste EILISA  IgG Teste IFI  IgG 
reagente %(n) não reagente %(n) total %(n) 

reagente %(n) 16,9 % (55) 2,2 % (7) 19,1 % (62) 
não reagente %(n) 0 % (0) 80,9 % (263) 80,9 % (263) Brasil - soro 

total %(n) 16,9 % (55) 83,1 % (270) 100 % (325) 
Porcentagem de concordância 97,8%   
Porcentagem de discordância 2,2% classificação** 

Coeficiente de Kappa 0,927 quase perfeita
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