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RESUMO 

 

PEREIRA, L.B. Validação de kit imunocromatográfico rápido para detecção da doença 

de Chagas. 2018. 84 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

A doença de Chagas acomete entre 6 e 7 milhões de pessoas ao redor do mundo e 

acredita-se que a mesma seja responsável por 10.000 mortes/ano. A disponibilidade limitada 

de testes sorológicos sensíveis, específicos e rápidos para a doença dificulta o diagnóstico e o 

início precoce do tratamento em áreas endêmicas e não endêmicas. Neste estudo, realizou-se a 

validação de um teste imunocromatográfico rápido para detecção de anticorpos anti-T. cruzi 

da classe IgG (Imuno-Rápido Chagas, WAMA Diagnóstica). O desempenho do kit foi 

comparado ao de um kit comercial que utiliza a mesma metodologia (Comercial A) e às 

técnicas de ELISA e imunofluorescência indireta (IFI). Foram testadas 664 amostras de soro, 

as quais foram classificadas como reagentes e não reagentes considerando os resultados 

concordantes entre as metodologias de ELISA e IFI. O kit Imuno-Rápido Chagas apresentou 

sensibilidade de 98,5% e especificidade de 99,7%. Utilizando uma amostragem menor (n = 

395), o desempenho desse teste rápido foi comparado ao do kit Comercial A. Nesta análise, o 

kit Imuno-Rápido Chagas apresentou uma sensibilidade de 98,1% e especificidade de 99,6%, 

ao passo que os valores de sensibilidade e especificidade encontrados para o kit Comercial A 

foram 98,7% e 99,6%, respectivamente. Por utilizarem antígenos recombinantes em suas 

composições e serem realizados em uma única etapa, os testes imunocromatográficos 

apresentaram sensibilidade inferior aos testes sorológicos convencionais. O kit Imuno-Rápido 

Chagas apresentou sensibilidade inferior ao kit Comercial A, o que pode ser explicado pelo 

volume menor de amostra utilizado no primeiro kit e pela reatividade do antígeno 

recombinante impregnado nos testes. Quando comparado com a literatura, nota-se que o kit 

Imuno-Rápido Chagas apresentou desempenho similar ou superior ao de outros testes rápidos 

disponíveis no mercado (SÁNCHEZ-CAMARGO et al., 2014). A sensibilidade analítica do 

teste avaliado foi de 0,235 UI/mL, e o kit mostrou ser mais específico frente a amostras 

reagentes para leishmaniose tegumentar do que a técnica de IFI. O teste manteve seu bom 

funcionamento oito meses após sua fabricação e após ter sofrido estresse de temperatura. Os 

resultados desse estudo sugerem que o kit Imuno-Rápido Chagas é capaz de detectar 

anticorpos da classe IgG anti-T. cruzi, apresentando valores de sensibilidade e especificidade 

comparáveis aos de outros testes comerciais. Sendo assim, o kit pode ser utilizado para 

auxiliar no diagnóstico da fase crônica da doença de Chagas. 

Palavras-chave: Doença de Chagas; teste imunocromatográfico rápido; validação. 



 

ABSTRACT 

 

PEREIRA, L.B. Validation of a rapid immunochromatographic kit for diagnosis of 

Chagas disease. 2018. 84 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

Around 6 to 7 million people are infected by Chagas disease worldwide, and it is 

believed that this disease is responsible for 10,000 deaths/year. The lack of sensitive, specific 

and rapid serological tests for the disease hampers the diagnosis and the start of early 

treatment in endemic and non-endemic areas. This study validated a rapid 

immunocromatographic test for detection of IgG antibodies anti-T. cruzi (Imuno-Rápido 

Chagas, WAMA Diagnóstica). The kit’s performance was compared to a commercial kit that 

uses the same methodology (Comercial A), to ELISA and to Indirect Immunofluorescence 

technique (IFI). A total of 664 serum specimens were tested, which were classified as reactive 

or non-reactive according to concordant results between ELISA and IFI. The sensitivity and 

specificity of Imuno-Rápido Chagas kit were 98.5% and 99.7%, respectively. The 

performance of this rapid test was compared to Comercial A using a smaller sampling (n = 

395). At this analysis, the sensitivity and specificity of Imuno-Rápido Chagas kit were 98.1% 

and 99.6%, while the sensitivity and specificity of Comercial A kit were 98.7% and 99.6%, 

respectively. The immunochromatographic tests have shown lower sensitivity compared to 

conventional serological tests probably because they use recombinant antigens in their system 

and are performed in one-step. The Imuno-Rápido Chagas kit has shown lower sensitivity 

than Comercial A kit, which can be explained by the smaller amount of sample that is used in 

the first kit and by reactivity of the recombinant antigens used in the tests. Once compared to 

literature, Imuno-Rápido Chagas kit had the same or better performance than other 

commercial rapid tests available in the market (SÁNCHEZ-CAMARGO et al., 2014). The 

analytical sensitivity of the evaluated test in this study was 0.235 IU/mL, and the kit has 

shown a higher specificity than IFI regarding cutaneous leishmaniasis reactive samples. The 

test has maintained its good performance eight months after its manufacturing and after a 

temperature stress. The results of this study indicate that Imuno-Rápido Chagas kit is able to 

detect IgG antibodies anti-T. cruzi, showing sensitivity and specificity values comparable to 

other commercial tests. Therefore, the kit can be used to help on diagnosis of chronic phase of 

Chagas disease.  

Key words: Chagas disease; rapid immunocromatographic test; validation. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1  Testes de fluxo lateral para diagnóstico 

 

As tecnologias diagnósticas visam tanto o desenvolvimento contínuo de métodos 

altamente precisos, que requerem infraestrutura e uma abordagem centralizada, quanto o 

desenvolvimento de tecnologias menos precisas que possam ser utilizadas de forma 

descentralizada (point-of-care), necessitando de infraestrutura mínima para sua execução. Um 

exemplo dessa última tecnologia seria os testes rápidos para diagnóstico (O’FARRELL, 

2013). 

Considerando que os testes rápidos para diagnóstico apresentam baixo custo de 

fabricação, são portáteis e de fácil execução, o desenvolvimento e a comercialização desses 

testes são bem intensos hoje. Existem diferentes formatos de testes rápidos para diagnósticos, 

tais como dispositivos de imunoconcentração, testes baseados em aglutinação, baseados em 

imunocromatografia e de fase sólida (BRANSON, 2003; ROSEN, 2008; KOCZULA; 

GALLOTTA, 2016).  

Os testes de fluxo lateral são um formato de teste rápido fundamentados no método 

imunocromatográfico. Esses testes são utilizados para detecção e/ou quantificação de analitos 

em misturas complexas, e os resultados são obtidos entre 5 e 30 minutos. Os testes 

imunocromatográficos rápidos são importantes para efeitos diagnósticos, tais como infecção 

ou contaminação por certos patógenos, medicamentos, drogas de abuso, metabólitos e 

hormônios. Além dos diagnósticos clínicos, os testes de fluxo lateral são aplicados na 

veterinária, agricultura, indústria de alimentos, segurança e qualidade ambiental, ensaios 

industriais e diagnóstico molecular (O’FARRELL, 2009; POSTHUMA-TRUMPIE; KORF; 

VAN AMERONGEN, 2009). 

Os baixos custos para desenvolvimento e a facilidade de produção desses testes tem 

resultado na expansão de sua aplicação em vários setores nos quais testes rápidos são 

requisitados. Os testes de fluxo lateral são amplamente utilizados em hospitais, consultórios 

médicos e laboratórios clínicos para detecções quantitativas e qualitativas de antígenos e 

anticorpos específicos, como também de produtos de amplificação gênica. Uma variedade de 

amostras biológicas pode ser testada utilizando os testes de fluxo lateral, incluindo soro, 

plasma, sangue total, urina, saliva, suor, e outros fluidos (KOCZULA; GALLOTTA, 2016). 

Tradicionalmente, os testes imunocromatográficos rápidos são compostos por uma 

variedade de membranas, as quais são impregnadas com reagentes secos. As membranas são 
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sobrepostas umas sobre as outras e montadas sobre um cartão plástico para melhorar a 

estabilidade e facilitar o manuseio. A interação entre os diversos componentes determinará o 

desempenho e o correto funcionamento do teste (O’FARRELL, 2009; SHARMA et al., 2015).  

A composição básica de um teste rápido pode ser visualizada na figura 1: 

 

 

Como apresentado na figura 1, a amostra é aplicada em uma extremidade da tira, 

denominada base de amostra, a qual é impregnada com soluções tamponantes e surfactantes 

que tornam a amostra compatível com o restante do teste. A base de amostra garante que o 

analito presente na amostra será capaz de se ligar aos reagentes de captura do conjugado e na 

membrana. A amostra tratada migra para a base do conjugado, na qual o reagente de detecção 

está imobilizado. O reagente de detecção ou conjugado é um complexo formado por 

anticorpos ou antígenos ligados a partículas capazes de gerar um sinal, como por exemplo 

ouro coloidal, esferas de látex coloridas e partículas fluorescentes. A amostra solubiliza o 

conjugado seco e o analito presente na amostra interage com o conjugado, formando um 

complexo que migra para a próxima seção da tira, a matriz reacional. A matriz reacional 

consiste em uma membrana hidrofóbica porosa de nitrocelulose ou acetato de celulose, na 

qual anticorpos anti-analito ou antígenos são imobilizados em linhas (bandas teste e controle). 

A função dessas bandas é reagir com o complexo conjugado-analito. O reconhecimento do 

analito da amostra resulta em resposta apropriada na banda teste, ao passo que o aparecimento 

da banda controle garante a funcionalidade do teste. O excesso de reagentes flui ao longo do 

teste pela força de capilaridade do material da tira e, para manter o fluxo em uma única 

Base de amostra 

Base do conjugado 

Banda controle 
Base absorvente 

Banda teste 
Membrana de nitrocelulose 

Suporte plástico 

(card) 

Figura 1 - Desenho esquemático de um teste rápido.  

Fonte: Adaptado de O’FARELL (2013). 
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direção, a base absorvente é acrescentada ao final da tira. O papel desta última base é absorver 

o excesso de reagentes e prevenir refluxo do líquido. O resultado, representado pela presença 

ou ausência da banda teste, pode ser visualizado a olho nu ou com o uso de um leitor. Para 

que múltiplos analitos sejam testados simultaneamente sob as mesmas condições, bandas teste 

contendo anticorpos ou antígenos específicos a diferentes analitos podem ser imobilizados na 

mesma tira teste (KOCZULA; GALLOTTA, 2016; SHARMA et al., 2015). 

Podem ser distinguidos dois formatos de testes de fluxo lateral: direto (sanduíche) e 

competitivo. O formato sanduíche é utilizado para analitos com alto peso molecular com 

múltiplos determinantes antigênicos. Este formato pode ser utilizado para detecção de 

anticorpo ou antígeno. No caso de detecção de antígeno, um conjugado contendo um 

anticorpo específico para o antígeno é aplicado na base do conjugado e outro anticorpo 

específico para o antígeno é aplicado na banda teste. Assim, o antígeno presente na amostra 

interage com o conjugado e esse complexo se liga aos anticorpos impregnados na área teste da 

membrana reacional. Por outro lado, para detecção de anticorpo, utiliza-se um conjugado 

contendo um antígeno reconhecido pelo anticorpo e outro antígeno na banda teste. Os 

resultados obtidos pelo formato sanduíche são presença da banda teste (resultado positivo), ou 

ausência da mesma (resultado negativo) (O’FARRELL, 2009; POSTHUMA-TRUMPIE; 

KORF; VAN AMERONGEN, 2009; SAJID; KAWDE; DAUD, 2014; KOCZULA; 

GALLOTTA, 2016). 

Já o formato competitivo é utilizado para compostos de baixo peso molecular, os quais 

não podem se ligar a dois anticorpos simultaneamente. Nesse tipo de teste, o analito bloqueia 

os sítios de ligação dos anticorpos ou antígenos impregnados como banda teste, impedindo a 

interação entre eles e o conjugado. Sendo assim, um resultado positivo é indicado pela 

ausência de banda teste, ao passo que o aparecimento da banda teste indica um resultado 

negativo. O formato competitivo também pode detectar antígeno ou anticorpo. Para detecção 

de antígeno, utiliza-se um conjugado contendo um anticorpo específico para o antígeno e o 

mesmo antígeno a ser detectado é aplicado na banda teste. Assim, o antígeno presente na 

amostra e o da banda teste competem pelo mesmo conjugado. No caso de detecção de 

anticorpo, um antígeno conjugado é aplicado na base do conjugado e um anticorpo que 

reconheça especificamente o antígeno é aplicado na banda teste. Após aplicação da amostra, o 

analito e o conjugado competem pela ligação ao anticorpo da banda teste (O’FARRELL, 

2009; POSTHUMA-TRUMPIE; KORF; VAN AMERONGEN, 2009; SAJID; KAWDE; 

DAUD, 2014; KOCZULA; GALLOTTA, 2016). 
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Em 2015, o mercado de testes de fluxo lateral foi estimado em US$ 4,56 bilhões. Com 

uma taxa de crescimento anual de 8,3%, o mercado deve crescer para US$ 6,78 bilhões até 

2020 (MARKETSANDMARKETS, 2016).  

O segmento de testes de fluxo lateral na área médica é geralmente visto como o mais 

lucrativo porque globalmente existe uma demanda muito alta para descentralização dos testes 

diagnósticos. Ao analisar os dados de 2010, os testes de fluxo lateral utilizados na área médica 

geraram US$ 2.990 milhões de receita e representaram 89% do mercado mundial de testes 

rápidos (ROSEN, 2009).  

Com o aprimoramento e desenvolvimento da técnica, atualmente os testes de fluxo 

lateral apresentam alta sensibilidade e especificidade, com desempenho comparável ao teste 

imunoenzimático (ELISA, do inglês “enzyme linked immunossorbent assay”). Os testes 

rápidos apresentam vantagens em relação à técnica de ELISA, como seu baixo custo (tanto de 

produção quanto de venda), boa estabilidade, portabilidade, a possibilidade do uso de 

diferentes tipos de amostras e o transporte e armazenamento dos kits poder ser realizado em 

temperatura ambiente (PONCE et al., 2005; BRASIL MS, 2007; O’FARRELL, 2007; 

SHARMA et al., 2015). 

Além dessas vantagens, os testes de fluxo lateral são realizados em única etapa e 

apresentam resultados fáceis de serem interpretados, dispensando a necessidade de 

profissionais especializados para realização do teste. Assim, esses testes permitem o 

diagnóstico de populações localizadas em áreas de difícil acesso, nas quais a infraestrutura 

laboratorial é mínima ou inexistente. Além disso, o uso dessa técnica reduz a sobrecarga dos 

laboratórios centrais, diminuindo também as despesas relacionadas ao transporte de amostras 

e encaminhamento dos resultados aos laboratórios (PONCE et al., 2005; BRASIL MS, 2007; 

O’FARRELL, 2007). 

Outra característica muito importante dos testes imunocromatográficos rápidos que 

favorece sua ampla utilização é a obtenção dos resultados em poucos minutos. Vários 

programas de saúde brasileiros têm utilizado esses testes, permitindo que no mesmo 

atendimento o paciente realize o teste, tenha conhecimento do resultado, inicie a terapêutica e 

receba as orientações necessárias. Algumas populações como trabalhadores itinerantes, 

profissionais do sexo, usuários de drogas ilícitas e moradores em locais de difícil acesso ao 

sistema de saúde puderam ser triadas para certas doenças infeciosas graças ao uso dos testes 

de fluxo lateral (BRASIL MS, 2007; POSTHUMA-TRUMPIE; KORF; VAN 

AMERONGEN, 2009). 
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1.2  Doença de Chagas 

 

A doença de Chagas, conhecida como tripanossomíase americana, é uma das 

consequências da infecção humana causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi. 

Estima-se que cerca de 6 a 7 milhões de pessoas estejam infectadas pelo parasita ao redor do 

mundo, principalmente em 21 países da América Latina. Acredita-se que a doença seja 

responsável por aproximadamente 10.000 mortes/ano (BRASIL MS, 2009; WHO, 2010, 

2015, 2017). 

Estima-se que menos de 1% da população infectada esteja em tratamento, de acordo 

com um cálculo realizado a partir dos dados de pessoas portadoras de Chagas e da demanda 

anual de medicamentos contra a doença (DRUG FOR NEGLECTED DISEASES 

INITIATIVE, 2013). 

Segundo LEE e colaboradores (2013), o gasto mundial médio com tratamento de um 

paciente chagásico crônico mais o custo de perda produtiva é igual a US$ 4.660/ano. Dos 

países da América Latina, o Brasil apresenta os maiores custos relacionados à assistência 

médica para esse tipo de paciente - mais de US$ 129 milhões por ano. Além disso, o Brasil 

apresenta também o maior custo de perda de produtividade anual da América Latina – 

superior a US$ 1,7 bilhões.  

A transmissão humana da doença geralmente acontece através das fezes/urina dos 

triatomíneos infectados, popularmente conhecidos como “barbeiros”. Esses insetos vivem 

principalmente em áreas rurais, e se adaptaram a ambientes domésticos rústicos, sendo 

encontrados em rachaduras de paredes e tetos de palha. Os triatomíneos se alimentam de 

sangue de mamíferos, incluindo humanos (BRASIL MS, 2009; BERN, 2015; WHO, 2015). 

Em geral, ao picarem os mamíferos, esses insetos defecam após o repasto, eliminando 

formas infectantes de tripomastigotas que penetram pelo orifício da picada ou pelo ato de 

coçar. Durante o ciclo de vida, o parasita T. cruzi assume diferentes formas de 

desenvolvimento, alternando entre hospedeiros vertebrados e insetos vetores. Ao picar o 

mamífero, o triatomíneo libera tripomastigotas metacíclicas nas fezes, as quais infectam o 

hospedeiro e invadem suas células, onde se transformam em amastigotas, que se multiplicam 

no ambiente intracelular. As formas amastigotas se transformam em tripomastigotas, que 

rompem as células e atingem a corrente sanguínea, podendo infectar novas células ou 

permanecer na corrente sanguínea, infectando o inseto no momento da picada. No inseto, a 

forma tripomastigota sanguínea evolui para duas formas replicativas, epimastigotas e 

esferomastigotas, que proliferam, e quando alcançam o reto, se diferenciam na forma 
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infectante tripomastigota metacíclica, completando o ciclo de vida. As formas amastigotas 

intracelulares podem persistir dormentes no organismo do hospedeiro por décadas, escondidas 

em células musculares sem causar danos significativos aos tecidos. O ciclo de vida do T. cruzi 

pode ser visualizado na figura 2. (TEIXEIRA; NASCIMENTO; STURM, 2006; RASSI JR.; 

RASSI; REZENDE, 2012; MARTINS-MELO et al., 2014).  

Além da transmissão vetorial, a doença de Chagas também pode ser transmitida via 

transfusão sanguínea, transplacentária (congênita) e oral (ingestão de alimentos e bebidas 

contaminados pelo parasita). Outros mecanismos de transmissão menos comuns envolvem 

manejo de animais infectados, transplante de órgãos sólidos, acidentes de laboratório e leite 

materno (BRASIL MS, 2009; WHO, 2015; CHATELAIN, 2017).  

Por milhares de anos, a doença de Chagas esteve restrita principalmente a América 

Latina, onde era endêmica. Nas últimas décadas, devido ao intenso fluxo migratório de 

pessoas infectadas de áreas endêmicas para áreas não endêmicas, associado a mudanças na 

distribuição ecogeográfica dos insetos vetores, a doença de Chagas tem sido detectada em 

países como Canadá, Estados Unidos, Austrália, Itália, Suíça, Espanha e França. Em áreas não 

endêmicas, as principais formas de transmissão do T. cruzi são a rota congênita, transfusões 

de sangue e/ou transplante de órgãos contaminados pelo parasita. Como medidas para conter a 

transmissão da doença, alguns países realizam testes sorológicos para doença de Chagas 

durante o pré-natal e nos recém-nascidos (com acompanhamento até um ano de idade), além 

de incluírem esses testes como rotina da análise de bolsas de sangue (WHO, 2010, 2015; 

DRUG FOR NEGLECTED DISEASES INITIATIVE, 2013; BERN, 2015; BALOUZ, 

AGÜERO, BUSCAGLIA, 2017). 
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Figura 2 – Desenho esquemático do ciclo de vida do parasita T. cruzi  
 

 

 

 

 

 

Através de estudos bioquímicos, biológicos e biomoleculares, notou-se que os isolados 

de T. cruzi eram muito heterogêneos, o que pode explicar as manifestações clínicas variadas 

da doença de Chagas e as diferenças de morbidade e mortalidade dependendo da região 

geográfica. De acordo com suas características (área endêmica, resistência a medicamentos, 

por exemplo), os parasitas foram classificados em seis grupos: TcI, TcII, TcIII, TcIV, TcV e 

TcVI. O subtipo T. cruzi II, por exemplo, está associado ao ciclo doméstico e é endêmico dos 

países da América do Sul, como Brasil e Argentina (RASSI JR, RASSI, MARIN-NETO, 

2010; WHO, 2011; ZINGALES et al., 2012).   

A doença de Chagas se manifesta em duas fases: a fase aguda e a fase crônica.  

A fase aguda dura aproximadamente dois meses e apresenta alta parasitemia 

sanguínea. De acordo com a região anatômica de entrada do parasita no corpo, o indivíduo 

pode apresentar uma lesão de pele (chagoma) ou inchaço arroxeado em uma das pálpebras 

Figura 2 - Ciclo de vida do parasita Trypanosoma cruzi. 

Fonte: Adaptado de CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ([200-?]). 
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(sinal de Romaña) com as glândulas linfáticas locais inchadas e febre por várias semanas. 

Nessa fase, a maioria dos casos é assintomática ou apresenta sintomas inespecíficos, como dor 

de cabeça, palidez, dor muscular, dificuldade em respirar, tosse, aumento do fígado, entre 

outros. Na fase aguda, os sintomas podem desaparecer espontaneamente e evoluir para a fase 

crônica, ou avançar para formas agudas graves que podem levar ao óbito. A doença é mais 

severa em crianças menores de 2 anos, idosos, imunossuprimidos ou em indivíduos infectados 

por um número muito alto de parasitas, como em surtos de origem alimentar (BRASIL MS, 

2009; WHO, 2010). 

Por outro lado, na fase crônica, a maioria dos parasitas se encontra dentro de tecidos 

alvo, como o coração e músculos digestivos. Durante esse período, diferentes formas clínicas 

podem ser observadas: indeterminada ou forma assintomática (mais comum; encontrada logo 

após a fase aguda e é observada ao longo da vida da maioria dos pacientes); forma cardíaca 

(ocorre em até 30% dos pacientes; desordens no sistema de condução elétrico cardíaco, 

arritmia, problemas no músculo cardíaco e embolismos); forma de lesões digestivas (aumento 

do esôfago e cólon); e forma mista (cardíaca e digestiva; acomete até 10% dos pacientes) 

(BRASIL MS, 2009; WHO, 2010). 

Durante a fase aguda, o parasita se prolifera ativamente e invade vários tipos celulares 

do hospedeiro. O sistema imune do indivíduo é então ativado, reduzindo significativamente a 

concentração de parasita circulante e controlando, por consequência, a infecção. Essa resposta 

imunológica se caracteriza pela produção de células T CD4+ e CD8+, com consequente 

liberação de citocinas (como interferon gama), além da produção de anticorpos específicos 

contra o parasita.  Provavelmente respostas semelhantes a essa são necessárias para manter o 

parasita sob controle durante a fase crônica da infecção (TARLETON, 2003; CHATELAIN, 

2017). 

A maioria dos indivíduos gera respostas efetivas durante a fase aguda e assim 

controlam a infecção. Todavia, falhas no controle do processo infeccioso nesse ponto, ou a 

perda de habilidade em manter essas respostas nas fases seguintes da infecção, resultam em 

altos níveis de parasita circulante e risco de morte (TARLETON, 2003; CHATELAIN, 2017). 

Todos os pacientes chagásicos crônicos apresentam uma concentração de parasita, 

porém apenas uma porcentagem desses desenvolvem a forma sintomática da doença. Para 

tentar elucidar tal questão, Tarleton (2003) propôs um modelo relacionando a severidade da 

doença e a concentração de parasita ao longo do tempo (Figura 3). Como já comentado, a fase 

aguda da doença é caracterizada por uma alta carga parasitária (destacado em verde), a qual é 

reduzida a níveis baixos/indetectáveis com a ativação da resposta imunológica. A doença 
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evolui então para a fase crônica, sendo que a severidade da mesma depende do tempo desde o 

início da infecção e da eficácia do sistema imune do hospedeiro. Cerca de 30 a 40% dos 

pacientes chagásicos na fase crônica apresentam manifestações clínicas, como cardiopatia e 

megacólon; o restante dos pacientes permanece assintomático (forma indeterminada da 

doença) (TARLETON, 2003; CHATELAIN, 2017). 

 

Apenas duas drogas estão disponíveis para o tratamento da doença de Chagas – 

benznidazol e nifurtimox. Ambas são consideradas eficientes na fase aguda, em alguns casos 

no início da fase crônica e na prevenção da transmissão congênita em crianças nascidas de 

mães infectadas que foram tratadas antes da gravidez. Devido a toxicidade dos medicamentos, 

o tratamento é contraindicado durante a gravidez. Dentre os efeitos colaterais das drogas estão 

insuficiências renal e hepática, dermatite e efeitos gastrointestinais, como náusea e vômito 

(BRASIL, 2009; FABBRO et al, 2014; BERN, 2015; PORRÁS et al, 2015). 

 

1.3  Diagnóstico da doença de Chagas 

 

Fase aguda 

O diagnóstico da doença de Chagas nessa fase pode ser parasitológico, sorológico ou 

molecular. 
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Figura 3 - Modelo proposto por Tarleton (2003) para explicar a progressão da doença de Chagas 

em diferentes indivíduos infectados. 

Fonte: Adaptado de CHATELAIN (2017). 
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Durante a fase aguda da doença de Chagas, um grande número de parasitas está 

presente no sangue periférico e pode ser detectado por testes parasitológicos diretos. As 

preparações de lâminas coradas de gota espessa ou esfregaços permitem a observação de 

características morfológicas do T. cruzi, diferenciando-o de outros parasitas (WHO, 2002; 

BRASIL MS, 2009; GOMES; LORENA; LUQUETTI, 2009).  

Caso os exames direto de sangue fresco apresentem resultados negativos, mas 

suspeita-se que o paciente esteja na fase aguda da doença, é recomendado a realização de 

testes de concentração (microhematócrito ou teste de Strout). Nos casos sintomáticos com 

duração maior que trinta dias, para testes diretos negativos, testes de concentração devem ser 

a primeira escolha, visto que a parasitemia começa a declinar nessa fase (WHO, 2002; 

BRASIL MS, 2005; GOMES; LORENA; LUQUETTI, 2009). 

No caso dos exames sorológicos, realiza-se a busca por anticorpos anti-T. cruzi da 

classe IgM, particularmente quando associada a alterações clínicas e epidemiológicas 

sugestivas. A dificuldade para a realização de testes sorológicos em pacientes na fase aguda se 

deve à falta de testes comerciais registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) e de controles positivos para IgM. Alguns laboratórios utilizam os testes de 

imunofluorescência indireta com pesquisa de IgM (IFI-IgM), Western Blot (WB) e, 

eventualmente, ELISA-IgM (BRASIL MS, 2005). 

A fase aguda da doença de Chagas pode ser diagnosticada pela técnica molecular 

reação em cadeia da polimerase (PCR, em inglês), a qual apresenta sensibilidade dependente 

da parasitemia do paciente. Segundo o Ministério da Saúde (2009), o diagnóstico molecular 

da doença de Chagas por meio da PCR é realizado apenas por centros colaboradores em 

caráter experimental, até que os protocolos sejam definidos e os procedimentos operacionais 

padronizados (WHO, 2002).  

  

Fase crônica 

A fase crônica da doença de Chagas é caracterizada por níveis de parasitas circulantes 

inferiores ao limite de detecção microscópica e também pelo aparecimento de anticorpos anti-

T. cruzi da classe IgG. O diagnóstico nessa fase é baseado primeiramente em testes 

convencionais sorológicos como hemaglutinação indireta (HAI), imunofluorescência indireta 

(IFI) e ensaios imunoenzimáticos (ELISA), e em métodos parasitológicos indiretos 

(xenodiagnóstico e hemocultura). Apesar de altamente específicos, esses testes 

parasitológicos apresentam baixa sensibilidade, tornando o diagnóstico durante a fase crônica 

essencialmente sorológico (GOMES; LORENA; LUQUETTI, 2009).  
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Na maioria dos testes convencionais, uma mistura complexa de antígenos do parasita 

(HAI e ELISA) ou o parasita inteiro (IFI) são utilizados. Isso aumenta a probabilidade de 

detecção da infecção, mesmo quando a concentração de anticorpos é baixa. Apesar de 

altamente sensíveis, a especificidade desses testes é baixa pois resultados falso-positivos 

podem ocorrer devido a reações cruzadas antigênicas entre T. cruzi e outros parasitas, 

principalmente os tripanosomatídeos como Leishmania spp. e Trypanosoma rangeli. Esses 

protozoários podem apresentar muitas similaridades genéticas com os antígenos de T.cruzi e 

os pacientes acometidos por esses parasitas podem apresentar anticorpos que reconheçam 

epítopos dos antígenos utilizados nos testes sorológicos para doença de Chagas (WHO, 2002; 

GOMES; LORENA; LUQUETTI, 2009; PEREIRA et al, 2012; DUARTE et al, 2014). 

De acordo com as orientações da Organização Mundial da Saúde (2007) e do 

Ministério da Saúde (2009), o diagnóstico durante a fase crônica deve ser realizado pelo uso 

de um teste com alta sensibilidade (ELISA com antígeno total ou frações semi-purificadas do 

parasita, IFI ou HAI) em paralelo com outro teste que apresente alta especificidade (ELISA, 

utilizando antígenos recombinantes específicos de T. cruzi). Caso os resultados não 

concordem, o diagnóstico é considerado inconclusivo. Nestes casos, as amostras devem ser 

testadas novamente pelos mesmos métodos. Caso a discrepância de resultados persista, o 

Ministério da Saúde recomenda que as amostras com resultados inconclusivos persistentes 

sejam enviadas a laboratórios de referência, onde serão testadas utilizando outros testes 

sorológicos e métodos mais complexos, como Western blot (WHO 2007; BRASIL MS 2009; 

GOMES; LORENA; LUQUETTI, 2009).   

Os testes convencionais citados acima requerem equipamentos de laboratório, recursos 

humanos treinados para realização dos testes, geladeira para armazenamento dos kits e os 

resultados podem demorar vários dias, de modo que são necessárias pelo menos duas visitas 

do paciente ao centro de saúde para ser diagnosticado. Além disso, esses testes não são ideais 

para a triagem de um grande número de amostras, como ocorre em levantamentos 

epidemiológicos (VERANI et al., 2009; REITHINGER et al., 2010; EGÜEZ et al, 2017).  

Existem testes sorológicos não-convencionais que auxiliam no diagnóstico da doença 

de Chagas. Eles utilizam proteínas recombinantes, antígenos purificados, ou peptídeos 

sintéticos. Esses reagentes foram desenvolvidos com o intuito de aumentar a especificidade do 

diagnóstico sorológico e evitar reações cruzadas com outras doenças parasitárias como 

leishmaniose. Nesses testes, o antígeno é imobilizado em matrizes diferentes, como tiras 

testes e partículas magnéticas (do inglês, beads). Apesar desses testes apresentarem alta 
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especificidade, a sensibilidade geralmente é menor que a sorologia convencional (WHO, 

2002).  

As principais vantagens dos testes não-convencionais são a simplicidade (teste 

realizado em uma única etapa) e o curto período de tempo necessário para a execução e leitura 

do resultado (WHO, 2002). 

Dentre os testes não convencionais, encontram-se os testes de fluxo lateral baseados 

no uso de antígenos recombinantes, os quais têm sido desenvolvidos com o intuito de oferecer 

uma técnica diagnóstica precisa e simples. Os testes imunocromatográficos rápidos não 

necessitam de equipamentos elétricos, podem ser armazenados em temperatura ambiente, 

fornecem os resultados em poucos minutos e podem ser realizados por qualquer pessoa 

capacitada que tenha recebido treinamento. Essas características são fundamentais para 

implantação de testes em regiões remotas, onde o acesso de agentes de saúde é difícil e o 

suprimento de energia elétrica pode ser instável ou inexistente (VERANI et al., 2009; 

REITHINGER et al., 2010; EGÜEZ et al., 2017).  

Além disso, um teste diagnóstico rápido, sensível e específico para detectar a doença 

de Chagas seria muito importante para levantamentos epidemiológicos e campanhas de 

intervenção, como também para monitoramento durante os surtos. Os resultados podem ser 

lidos rapidamente e as medidas de controle podem ser implementadas in situ (VERANI et al., 

2009; REITHINGER et al., 2010).  

Sendo assim, este trabalho teve por objetivo validar um kit imunocromatográfico 

rápido para diagnóstico da doença de Chagas, desenvolvido e produzido pela empresa 

WAMA Diagnóstica (São Carlos-SP). O desempenho do kit foi comparado ao desempenho de 

um teste rápido comercial, a um teste ELISA e a um teste de IFI. 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo geral 

O objetivo do trabalho foi realizar a validação de um teste de fluxo lateral para 

detecção de anticorpos anti-T. cruzi da classe IgG desenvolvido pela empresa WAMA 

Diagnóstica, denominado Imuno-Rápido Chagas. 

 

Objetivos específicos 

- Avaliar parâmetros de desempenho do kit como sensibilidade e especificidade 

clínicas, e comparar os resultados obtidos com um teste de ELISA, um teste de 

imunofluorescência indireta e um kit imunocromatográfico rápido para detecção de anticorpos 

anti-T. cruzi disponível no mercado;  

- Determinar a sensibilidade analítica do kit Imuno-Rápido Chagas; 

- Realizar a análise de interferentes do kit Imuno-Rápido Chagas frente a amostras 

reagentes para leishmaniose e toxoplasmose; 

- Realizar testes de reprodutibilidade e repetibilidade do kit, além da análise do 

desempenho do teste ao longo do tempo, por meio da avaliação da estabilidade em tempo real e 

acelerada. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1  Casuística: O teste rápido avaliado foi produzido pela empresa WAMA 

Diagnóstica (São Carlos – SP). 

Foram analisadas 654 amostras de soro, sendo 198 pertencentes ao Programa de 

Controle Externo de Sorologia – Programa Nacional de Controle de Qualidade (PNCQ) e o 

restante amostras pertencentes à soroteca da empresa ou doadas por laboratórios. As amostras 

foram testadas com o teste Imuno-Rápido Chagas para pesquisa de anticorpos anti-T.cruzi e 

algumas delas com um kit comercial disponível no mercado que utiliza a mesma metodologia. 

Em paralelo, as amostras foram testadas pelos métodos ELISA e imunofluorescência indireta.  

Aspectos Éticos: O uso das amostras foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) em Seres Humanos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo (HC-FMRP/USP) em 29 de agosto de 2016, sob 

Protocolo CAAE n° 58899316.5.0000.5440. As amostras de soro utilizadas foram 

previamente coletadas e codificadas pelo laboratório clínico de forma que a identidade dos 

pacientes não foi revelada à pesquisadora. Dessa forma, aprovou-se a dispensa do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

 

 3.2  Testes com o kit Imuno-Rápido Chagas 

As amostras de soro foram testadas de acordo com o procedimento descrito a seguir. 

Foram pipetados 10 µl de soro na cavidade da amostra da placa-teste. Em seguida, foram 

adicionadas quatro gotas da solução diluente e os testes foram incubados por 20 minutos em 

temperatura ambiente. A leitura dos resultados foi realizada pela observação das bandas 

formadas. O teste foi considerado positivo quando houve a formação de duas bandas, banda 

controle e banda teste; negativo quando houve a formação apenas da banda controle. 
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3.3   Testes com kit imunocromatográfico disponível no mercado 

As amostras de soro foram testadas em paralelo com um kit imunocromatográfico 

comercial disponível no mercado (denominado neste trabalho como Comercial A), seguindo 

as recomendações do fabricante. 

Foram pipetados 100 µl de soro à cavidade de amostra da placa-teste. Em seguida, os 

testes foram incubados por 15 minutos em temperatura ambiente. A leitura dos resultados foi 

realizada pela observação das bandas formadas. O teste foi considerado positivo quando 

houve a formação de duas bandas, banda controle e banda teste; negativo quando houve a 

formação apenas da banda controle. 

 

3.4  Testes com a técnica de ELISA 

 

As amostras de soro foram testadas também com a técnica de ELISA utilizando o kit 

GOLD ELISA CHAGAS (REM). 

As amostras diluídas foram incubadas em poços de uma microplaca impregnados com 

uma combinação de antígeno recombinante e antígenos lisados purificados obtidos da forma 

epimastigota do parasita Trypanosoma cruzi. Os anticorpos específicos anti-T. cruzi presentes 

Resultado 

positivo 

Resultado 

negativo 

Figura 4 - Exemplos de resultados do teste. À esquerda, exemplo 

de um resultado positivo. À direita, exemplo de um resultado 

negativo. 

Fonte: Própria autora. 
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no soro se ligam a esses antígenos. O excesso de amostra foi removido através de uma 

lavagem dos poços e o conjugado enzimático (anticorpos monoclonais de camundongo anti-

IgG e anti-IgM humana marcados com peroxidase) foi adicionado à reação. O conjugado 

reagiu com os anticorpos humanos anti-Trypanosoma cruzi ligados aos antígenos da placa na 

etapa anterior. O excesso de conjugado foi retirado com novo procedimento de lavagem. 

Adicionou-se então o substrato cromogênico e por fim, a reação enzimática foi interrompida 

pela adição de um reagente bloqueador. A absorbância das reações foi medida com uma 

leitora padrão de microplacas de ELISA em comprimento de onda de 450 nm (GOLD ELISA 

CHAGAS, 2013). 

 

3.5  Testes com a técnica de Imunofluorescência Indireta (IFI) 

 

As amostras de soro também foram testadas com a técnica de imunofluorescência 

indireta utilizando o kit IMUNO-CON CHAGAS (WAMA Diagnóstica).  

As amostras de soro diluídas foram incubadas em lâminas de microscopia para 

fluorescência contendo parasitas fixados. Os anticorpos anti-Trypanosoma cruzi presentes no 

soro ligaram-se aos antígenos fixados na lâmina, e as proteínas não ligadas do soro foram 

removidas através de processos de lavagens. Por fim adicionou-se uma antigamaglobulina 

conjugada com isotiocianato de fluoresceína para revelar as amostras reagentes. Para leitura 

da reação, utilizou-se microscópio para fluorescência modelo CBA (marca Olympus) 

(IMUNO-CON CHAGAS, 2013). 

3.6  Análise estatística diagnóstica 

Com base nos resultados obtidos nas etapas anteriores, os dados foram analisados 

utilizando cálculos estatísticos diagnósticos considerando um intervalo de confiança (IC) 

igual a 95%. Os parâmetros calculados foram sensibilidade, especificidade, valor preditivo 

positivo, valor preditivo negativo, coeficiente de Youden, prevalência aparente e prevalência 

real dos kits Imuno-Rápido Chagas e Comercial A. Por fim, o coeficiente kappa (k) foi 

calculado para avaliar o nível de concordância entre os testes imunocromatográficos rápidos. 

Os conceitos foram definidos como: 

- Sensibilidade: capacidade que o kit avaliado apresenta de detectar as amostras 

verdadeiramente positivas, ou seja, de diagnosticar corretamente as amostras contendo 

anticorpos IgG anti-T. cruzi; 
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- Especificidade: capacidade que o kit avaliado apresenta de detectar as amostras 

verdadeiramente negativas, ou seja, de diagnosticar corretamente as amostras que não 

apresentam anticorpos IgG anti-T. cruzi;  

- Valor preditivo positivo (VPP): probabilidade de uma amostra avaliada e com 

resultado positivo ser realmente de um paciente portador de anticorpos anti-T. cruzi; 

- Valor preditivo negativo (VPN): probabilidade de uma amostra avaliada e com 

resultado negativo ser realmente de um paciente sadio. 

- Coeficiente de Youden: avalia o poder discriminativo de um teste diagnóstico 

considerando a soma de seus erros de classificação (sensibilidade e especificidade). O teste 

ideal apresenta valor do índice de Youden igual a um, ao passo que o teste com menor 

acurácia diagnóstica apresenta valor desse índice próximo a zero (YOUDEN, 1950; KLEIN, 

COSTA, 1987).  

- Prevalência aparente: número de amostras consideradas reagentes pelo teste 

imunocromatográfico dividido pela amostragem real. 

- Prevalência real: número de amostras contendo anticorpos anti-T.cruzi (segundo 

ELISA ou IFI) dividido pela amostragem total.  

Os intervalos de confiança para a sensibilidade, especificidade, coeficiente de Youden, 

prevalência real e prevalência aparente foram calculados segundo método apresentado por 

Fleiss, Levin e Paik (2003). Por sua vez, os intervalos de confiança para os valores preditivos 

foram obtidos de acordo com Mercaldo, Lau e Zhou (2007).  

Os parâmetros acima definidos foram calculados utilizando as fórmulas abaixo.  

 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (%) =  
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (%) =  
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 (%) =  
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
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𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 (%) =
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑌𝑜𝑢𝑑𝑒𝑛 (%) = 1 − (𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 + 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒) 

 

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 (%) =
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 (%) =
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

O coeficiente kappa foi calculado segundo método descrito por Cohen (1960) e 

considerou-se um intervalo de confiança de 95%.  

 

3.7  Controle de qualidade do kit Imuno-Rápido Chagas 

 

3.7.1  Análise da sensibilidade analítica do kit Imuno-Rápido Chagas  

De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 206 de 2006, a 

sensibilidade analítica de um teste é definida como a menor quantidade ou grau que se pode 

detectar em uma reação. No caso do teste imunocromatográfico rápido avaliado neste estudo, 

a sensibilidade analítica do kit é a menor concentração de anticorpos anti-T. cruzi que pode 

ser detectada pelo teste (BRASIL, 2006). 

Como a linhagem T. cruzi II é endêmica no Brasil, optou-se por adquirir um padrão 

internacional quantificado para anticorpos anti-T. cruzi II em plasma humano (NIBSC code 

09/186). Para análise da sensibilidade analítica, foram realizadas diluições seriadas desse 

material (1; 0,5; 0,25; 0,125; 0,0625; 0,03125; 0,015625 UI/mL) em plasma não reagente e as 

mesmas foram testadas em oito réplicas. Em seguida, calculou-se a sensibilidade analítica do 

kit utilizando a análise Probit e um intervalo de confiança de 95%.  
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3.7.2  Teste de reprodutibilidade 

Para avaliar se o kit é capaz de reproduzir os mesmos resultados quando testado sob 

diferentes condições (operador, lote e dias diferentes) utilizando-se as mesmas amostras, 

realiza-se o teste de reprodutibilidade (ANDRADE; ZICKER, 1997; CAMARGO, 2015). 

Selecionamos dez amostras de soro reagentes e dez amostras de soro não reagentes 

para Chagas e as testamos utilizando três lotes diferentes do kit. Os lotes foram testados em 

dias diferentes. 

 

3.7.3  Teste de repetibilidade 

O objetivo do teste de repetibilidade é avaliar se o kit desenvolvido repete seus 

resultados quando testado repetidamente sob as mesmas condições (mesmo dia, mesmo 

operador, e mesmas amostras) (CAMARGO, 2015). 

Selecionamos dez amostras de soro reagentes e dez amostras de soro não reagentes 

para Chagas e as testamos com o mesmo lote do kit, mesmo operador e mesmo dia, sendo 

realizadas três repetições de cada teste. 

 

3.7.4  Análise de estabilidade em tempo real e acelerada 

 

3.7.4.1  Estabilidade acelerada 

Para realizar o teste de estabilidade acelerada, o kit é submetido a altas temperaturas 

para acelerar sua degradação até que o desempenho do mesmo atinja limites inaceitáveis. A 

degradação do produto submetido ao estresse de temperatura é comparada à degradação do 

produto armazenado em condições ideais, sendo possível estabelecer uma correlação entre 

ambas que indicará o prazo de validade do kit. Espera-se uma queda na reatividade das 

amostras com a perda da estabilidade do teste (MENEGHISSE, 2007; CAMARGO, 2015).  

Como são raros estudos de estabilidade específicos para kits diagnósticos e não 

existem normativas bem estabelecidas, os testes de estabilidade acelerada são realizados com 

base no conhecimento do produto e na experiência de outros fabricantes do setor 

(MENEGHISSE, 2007; CAMARGO, 2015). 

Para avaliar a estabilidade acelerada do kit Imuno-Rápido Chagas, foram colocados 15 

testes em uma estufa a 56
o
C por um período de três dias, e o tampão diluente permaneceu 

nessa temperatura por sete dias. Foram retirados diariamente cinco testes da estufa, e após os 
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sete dias de incubação do tampão, os testes foram realizados. Os resultados foram comparados 

com um kit armazenado em condições ideais.   

 

3.7.4.2  Estabilidade em tempo real  

Um kit armazenado em condições ideais foi testado de acordo com as instruções de 

uso utilizando-se três amostras de soro reagentes e três amostras de soro não reagentes. Os 

testes foram realizados bimestralmente desde a data de fabricação do produto, sendo avaliados 

dois parâmetros: a funcionalidade do teste e a perda da estabilidade do mesmo. 

 

3.8  Análise de reação cruzada 

A fim de avaliar se algumas patologias interferem nos resultados do kit Imuno-Rápido 

Chagas, foram testadas 27 amostras sabidamente negativas para doença de Chagas, sendo 

vinte sabidamente positivas para leishmaniose tegumentar americana e sete sabidamente 

positivas para anticorpos anti-toxoplasmose da classe IgG.  

As amostras também foram testadas utilizando a técnica de imunofluorescência 

indireta para analisar se essas patologias interferem igualmente entre as duas técnicas.   

Para essa análise, selecionaram-se amostras reagentes para leishmaniose pois a reação 

cruzada entre essa patologia e os testes sorológicos para detecção a doença de Chagas é bem 

estabelecida (PEREIRA et al, 2012).  

Nessa análise também foram incluídas amostras reagentes para toxoplasmose visto que 

grande parte da população mundial já teve contato com o parasita Toxoplasma gondii e por 

serem requisitados exames sorológicos para toxoplasmose durante o pré-natal de gestantes. 

(GALVÁN-RAMÍREZ et al, 1998; BRANCO, ARAÚJO, FALAVIGNA-GUILHERME, 

2012). 
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4. RESULTADOS  

 

4.1  Validação do teste 

 

4.1.1.  Testes realizados com a técnica de ELISA  

As amostras foram testadas utilizando a técnica de ELISA, conforme descrito no item 

3.4 da seção Material e Métodos. Os resultados obtidos podem ser visualizados na tabela 1 e 

apêndice A. 

Tabela 1 - Resultados obtidos para as amostras testadas utilizando a técnica de ELISA. 

 

Segundo a técnica de ELISA, das 654 amostras testadas, 259 amostras são reagentes 

para anticorpos anti-T. cruzi e 395 são amostras não reagentes. 

 

4.1.2  Testes realizados com a técnica de imunofluorescência indireta   

As amostras foram testadas utilizando a técnica de IFI, conforme descrito no item 3.5 

da seção Material e Métodos. Os resultados obtidos podem ser visualizados na tabela 2 e 

apêndice A. 

 

 

 

 

 

 

ELISA 

Reagente 259 amostras 

Não Reagente 395 amostras 

Total 654 amostras 
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Tabela 2 - Resultados obtidos para as amostras testadas utilizando a técnica de imunofluorescência 

indireta. 

 

Segundo a técnica de IFI, das 654 amostras testadas, 259 amostras são reagentes para 

anticorpos anti-T. cruzi e 395 são amostras não reagentes. 

 

Após os testes realizados com as metodologias de ELISA e IFI, concluiu-se que as 

mesmas apresentaram resultados concordantes para todas as amostras. Com base nessas 

informações, calculou-se a prevalência real da doença de Chagas na amostragem utilizada 

como descrito no item 3.6 da seção Material e Métodos. O valor encontrado para este 

parâmetro foi de 39,6% (35,9% - 43,5%; IC 95%).  

Sabe-se que ainda hoje não existe um teste diagnóstico referência para a pesquisa de 

anticorpos anti-T. cruzi. De acordo com a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da 

Saúde, a confirmação laboratorial de um caso de doença de Chagas na fase crônica ocorre 

quando há positividade em dois testes sorológicos de princípios distintos ou com diferentes 

preparações antigênicas (WHO, 2002; BRASIL MS, 2016). 

As técnicas de ELISA e IFI apresentam princípios distintos e são amplamente 

utilizadas em hemocentros, hospitais e laboratórios de análises clínicas para detecção de 

anticorpos anti-T. cruzi. Como o kit de ELISA utilizado nesse trabalho é composto por uma 

mistura de antígenos recombinantes e antígenos totais (preparação antigênica distinta do teste 

de IFI), os resultados obtidos nessas técnicas foram utilizados para caracterizar as amostras 

testadas como verdadeiramente positivas, verdadeiramente negativas, falso positivas e falso 

negativas. 

 

 

 

 

Imunofluorescência indireta 

Reagente 259 amostras 

Não Reagente 395 amostras 

Total 654 amostras 
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4.1.3  Análise estatística diagnóstica– Imuno-rápido Chagas 

O teste teve por finalidade verificar o desempenho do kit Imuno-Rápido Chagas, o 

qual foi comparado com as técnicas de ELISA e de IFI. Os testes foram realizados de acordo 

com as instruções de uso, conforme descrito no item 3.2 em Material e Métodos. 

Foram analisadas 654 amostras de soro, sendo 198 pertencentes ao Programa de 

Controle Externo de Sorologia (PNCQ) e o restante das amostras pertencentes à soroteca da 

empresa ou doadas por laboratórios. A listagem das amostras e seus resultados estão 

disponíveis no Apêndice A. 

Os parâmetros foram calculados conforme descrito no item 3.6 em Material e 

Métodos. Os resultados de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor 

preditivo negativo podem ser observados nas tabelas 3 e 4. 

Tabela 3 - Avaliação da sensibilidade e especificidade do kit Imuno-Rápido Chagas para detecção de 

anticorpos anti-T. cruzi utilizando-se as técnicas de ELISA e IFI como testes referência. 

 ELISA/IFI   

Imuno-Rápido 

Chagas 
Reagente Não Reagente Total 

 

Reagente 255 1 256  

Não Reagente 4 394 398  

Total 259 395 654  

 

 

De acordo com os testes realizados e considerando um intervalo de confiança de 95%, 

determinou-se que a sensibilidade do kit Imuno-Rápido Chagas é de 98,5%, a especificidade é 

de 99,7% e o coeficiente de Youden calculado foi de 98,2%. O kit apresentou valor preditivo 

positivo de 99,6%, valor preditivo negativo de 99,0% e prevalência aparente de 39,1%.  
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Tabela 4 - Valores de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, 

coeficiente de Youden e prevalência aparente obtidos para o kit Imuno-Rápido Chagas considerando 

um IC de 95%. 

Medida de desempenho Imuno-Rápido Chagas IC 95%  

Sensibilidade 98,5% (95,8% - 99,5%) 
 

Especificidade 99,7% (98,4% - 100%)  

Valor Preditivo Positivo 99,6% (98,8% - 100%) 
 

Valor Preditivo Negativo 99,0% (98,0% - 100%)  

Coeficiente de Youden 98,2% (96,6% - 99,8%)  

Prevalência aparente 39,1% (35,4% - 43,0%)  

 

4.1.4   Análise estatística diagnóstica – Comercial A 

O teste teve por finalidade verificar o desempenho do kit Comercial A, o qual foi 

comparado com as técnicas de ELISA de IFI. Os testes foram realizados de acordo com as 

instruções de uso, conforme descrito no item 3.3 em Material e Métodos. 

Como o teste Comercial A requer 100 µl de amostra e amostras reagentes para doença 

de Chagas são raras no estado de São Paulo, não foi possível testar todas as 654 amostras que 

foram testadas com IFI, ELISA e no kit Imuno-Rápido Chagas. Sendo assim, foram 

analisadas 395 amostras, sendo 198 pertencentes ao Programa de Controle Externo de 

Sorologia (PNCQ) e o restante das amostras de soro pertencentes à soroteca da empresa ou 

doadas por laboratórios. A listagem das amostras e seus resultados estão disponíveis no 

Apêndice A. 

Os parâmetros foram calculados conforme descrito no item 3.6 em Material e 

Métodos. Os resultados de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor 

preditivo negativo podem ser observados nas Tabelas 5 e 6. 
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Tabela 5 - Avaliação da sensibilidade e especificidade do kit Comercial A para detecção de anticorpos 

anti-T. cruzi utilizando-se as técnicas de ELISA e IFI como testes referência. 

 ELISA/IFI   

Comercial A Reagente Não Reagente Total  

Reagente 154 1 155  

Não Reagente 2 238 240  

Total 156 239 395  

 

 

Tabela 6 - Valores de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, 

coeficiente de Youden e prevalência aparente para o kit Comercial A, considerando um IC de 95%. 

Medida de desempenho Comercial A IC 95%  

Sensibilidade 98,7% (95,0% - 99,8%)  

Especificidade 99,6% (97,3% - 100%)  

Valor Preditivo Positivo 99,4% (98,1% - 100%)  

Valor Preditivo Negativo 99,2% (98,0% - 100%)  

Coeficiente de Youden 98,3% (96,4% - 100%)  

Prevalência aparente 39,2% (34,4% - 44,3%)  

 

 

De acordo com os testes realizados e considerando um intervalo de confiança de 95%, 

determinou-se que a sensibilidade do kit Comercial A é de 98,7%, a especificidade é de 

99,6% e o coeficiente de Youden calculado foi de 98,3%. O kit apresentou valor preditivo 

positivo de 99,4%, valor preditivo negativo de 99,2% e prevalência aparente de 39,2%. Como 

a amostragem utilizada nesse teste foi menor, a prevalência real foi recalculada, apresentando 

um valor de 39,5%. 

 



38 

4.1.5  Cálculo coeficiente kappa entre os kits Imuno-Rápido Chagas e Comercial A 

O coeficiente kappa foi calculado como descrito no item 3.6 da seção Material e 

métodos. 

Este índice é uma medida de concordância que reflete o quanto as observações se 

afastam do esperado. Seu valor varia de “menos 1” (completo desacordo) a “mais 1” 

(concordância total). A tabela 7 apresenta os valores de k e suas respectivas interpretações 

(LANDIS; KOCH, 1977; ANDRADE; ZICKER, 1997). 

O valor de k encontrado para os kits Imuno-Rápido Chagas e Comercial A foi 0,9947 

(0,9842 – 1,00), indicando concordância perfeita entre os testes diagnósticos. 

 

Tabela 7 - Valores de índice kappa e suas interpretações. 

Valor de kappa Nível de concordância  

<0,00 Não existe concordância  

0,00 – 0,20 Concordância mínima  

0,21 – 0,40 Concordância razoável  

0,41 – 0,60 Concordância moderada  

0,61 – 0,80 Concordância substancial  

0,81 – 1,00 Concordância perfeita  

Fonte: Adaptado de LANDIS; KOCH (1977). 

 

4.2  Controle de Qualidade do teste 

 

4.2.1  Teste de Sensibilidade Analítica 

O teste de sensibilidade analítica foi realizado como descrito no item 3.7.1 da seção 

Material e Métodos, e a menor concentração de anticorpo detectada pelo teste foi determinada 

a partir da análise Probit considerando um intervalo de confiança de 95%. Os resultados 

podem ser visualizados na tabela 8. 

A sensibilidade analítica do kit Imuno-Rápido Chagas é de 0,235 UI de anticorpos 

anti-T. cruzi II/mL. 
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Tabela 8 - Resultados do teste de sensibilidade analítica do kit Imuno-Rápido Chagas. Foram 

realizadas diluições seriadas do padrão internacional quantificado para anticorpos anti-T. cruzi II 

em plasma humano (NIBSC code 09/186) e as mesmas foram testadas em oito réplicas. 

 

  

4.2.2  Teste de reprodutibilidade 

O teste de reprodutibilidade do kit foi realizado conforme descrito no item 3.7.2 em 

Material e Métodos. Os resultados obtidos podem ser visualizados na tabela 9. 

Independente do lote do kit e do dia em que o teste foi realizado, as amostras reagentes 

testadas foram corretamente detectadas e as amostras não-reagentes também apresentaram os 

resultados esperados. Notou-se que não houve variação na intensidade da amostra classificada 

como fracamente reagente, indicando que provavelmente os diferentes lotes do kit apresentam 

a mesma sensibilidade.  

Como foram obtidos os mesmos resultados para os lotes testados, concluiu-se que o kit 

Imuno-Rápido Chagas é capaz de reproduzir de maneira satisfatória os resultados mesmo 

quando as amostras são testadas sob diferentes condições (lotes diferentes do produto e testes 

realizados em dias diferentes). 

 

 

Concentração anticorpos  

anti-T. cruzi II 

 (Diluições NIBSC code 09/186) 

Total de réplicas 

Resultados positivos 

observados/total de 

réplicas 

 

1,0 UI/mL 8 8/8  

0,5 UI/mL 8 8/8  

0,25 UI/mL 8 8/8  

0,125 UI/mL 8 8/8  

0,0625 UI/mL 8 2/8  

0,03125 UI/mL 8 0/8  

0,015625 UI/mL 8 0/8  
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Tabela 9 - Resultados da análise de reprodutibilidade do kit Imuno-Rápido Chagas. Foram testadas 

dez amostras de soro reagentes para anticorpos anti-T. cruzi e dez amostras não reagentes utilizando 

três lotes diferentes do kit. Os testes foram realizados em dias diferentes. 

Amostra ELISA/IFI Lote 1 Lote 2 Lote 3 

1R Reagente (Reag) Reag Reag Reag 

2R Reagente Reag Reag Reag 

3R Reagente Reag Reag Reag 

4R Reagente Reag Reag Reag 

5R Reagente Fracamente 

Reag 

Fracamente 

Reag 

Fracamente 

Reag 

6R Reagente Reag Reag Reag 

7R Reagente Reag Reag Reag 

8R Reagente Reag Reag Reag 

9R Reagente Reag Reag Reag 

10R Reagente Reag Reag Reag 

1NR Não reagente (NR) NR NR NR 

2NR Não reagente NR NR NR 

3NR Não reagente NR NR NR 

4NR Não reagente NR NR NR 

5NR Não reagente NR NR NR 

6NR Não reagente NR NR NR 

7NR Não reagente NR NR NR 

8NR Não reagente NR NR NR 

9NR Não reagente NR NR NR 

10NR Não reagente NR NR NR 
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4.2.3  Teste de repetibilidade 

O teste de repetibilidade do kit foi realizado conforme descrito no item 3.7.3 da seção 

Material e Métodos. Os resultados obtidos encontram-se na tabela 10. 

Mantendo-se as mesmas condições dos testes, foi possível observar que o kit 

reproduziu os resultados em todas as repetições. As amostras reagentes foram corretamente 

identificadas e as amostras não reagentes apresentaram os resultados esperados em todos os 

testes. A amostra “5R”, classificada como fracamente reagente, apresentou a mesma 

intensidade de banda teste em todas as repetições, indicando boa repetibilidade do kit. 

Assim, concluiu-se que o kit Imuno-Rápido Chagas é capaz de repetir de maneira 

satisfatória os resultados quando as amostras são testadas sob as mesmas condições. 

 

Tabela 10 - Resultados da análise de repetibilidade do kit Imuno-Rápido Chagas. Foram testadas cinco 

amostras de soro reagentes para anticorpos anti-T. cruzi e cinco amostras não reagentes em 

quintuplicata sob as mesmas condições (mesmo lote, operador e dia de teste).  

 

Amostra ELISA/IFI 

Repetições 
 

 1      2        3          4      5 

1R Reag Reag Reag Reag Reag Reag  

2R Reag Reag Reag Reag Reag Reag  

3R Reag Reag Reag Reag Reag Reag  

4R Reag Reag Reag Reag Reag Reag  

5R Reag Fraca 

Reag 

Fraca 

Reag 

Fraca 

Reag 

Fraca 

Reag 

Fraca 

Reag 

 

1NR NR NR NR NR NR NR  

2NR NR NR NR NR NR NR  

3NR NR NR NR NR NR NR  

4NR NR NR NR NR NR NR  

5NR NR NR NR NR NR NR  
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4.2.4  Teste de estabilidade acelerada 

Para a realização do teste de estabilidade acelerada, partiu-se da experiência prévia da 

empresa WAMA Diagnóstica com produtos da mesma linha. Estabeleceu-se que o tampão 

diluente em estufa a 56ºC por 7 dias e a placa teste em estufa a 56ºC por 3 dias correspondem 

a 18 meses de validade da maioria dos testes rápidos.  

Os testes foram realizados conforme descrito no item 3.7.4.1 da seção Material e 

Métodos. Os resultados obtidos estão dispostos na tabela 11 e figura 5. 

 

Tabela 11 - Resultados do teste de estabilidade acelerada. Foram testados kits mantidos a 56ºC por 

um, dois e três dias, e um kit armazenado em temperatura ideal (2 a 30
o
C). 

 

A análise comparativa dos testes mostrou que as bandas teste dos cassetes 

submetidos ao estresse de temperatura ficaram gradativamente mais claras que as bandas dos 

cassetes armazenados em condições ideais. Tal fato era esperado considerando que os 

antígenos utilizados na fabricação dos testes sofreram degradação parcial quando submetidos 

à alta temperatura. 

Apesar das intensidades mais claras das bandas teste, não foi observado nenhum 

falso resultado. As amostras reagentes, inclusive a amostra fracamente reagente, foram 

detectadas pelo teste mesmo após o kit ter sido mantido por 3 dias a 56
o
C. 

De acordo com os testes realizados, foi verificado que mesmo após o estresse de 

temperatura, o kit Imuno-Rápido Chagas manteve sua estabilidade e seu bom funcionamento. 

Esse dado deve ser relacionado com o teste de estabilidade em tempo real para que seja 

possível determinar com precisão o prazo de validade do kit. 

Amostra ELISA/IFI Kit 

2 a 30ºC 

Kit após 1 

dia a 56ºC 

Kit após 2 dias 

a 56ºC 

Kit após 3 

dias a 56ºC 

 

1R Reagente Reagente Reagente Reagente Reagente 
 

2R Reagente Reagente Reagente Reagente Reagente 
 

5R Fracamente 

reagente 

Fracamente 

reagente 

Fracamente 

reagente 

Fracamente 

reagente 

Fracamente 

reagente 

 

1NR Não Reagente Não Reagente Não Reagente Não Reagente Não Reagente 
 

2NR Não Reagente Não Reagente Não Reagente Não Reagente Não Reagente 
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4.2.5  Teste de estabilidade em tempo real  

Os testes foram realizados conforme descrito no item 3.7.4.2 da seção Material e 

Métodos. Os resultados obtidos estão dispostos na tabela 12. 

Após oito meses de fabricação, nota-se que o teste apresenta o mesmo desempenho 

de quando foi fabricado, sendo capaz de identificar corretamente as amostras reagentes e não 

reagentes. É possível observar que o teste manteve sua sensibilidade e estabilidade durante 

esse período, uma vez que a amostra “5R”, considerada fracamente positiva, foi detectada 

corretamente.  

Não foi possível realizar o teste de estabilidade em tempo real por 18 meses (prazo 

de validade comum para testes imunocromatográficos rápidos) pois houve uma alteração na 

fórmula do kit Imuno-Rápido Chagas em agosto de 2017, impossibilitando completar esse 

estudo antes da entrega da dissertação. Todavia, foram realizados testes de estabilidade em 

tempo real com a formulação anterior durante 18 meses, e o kit manteve seu desempenho. 

Como a maioria dos reagentes não foi alterada, acredita-se que os testes manterão sua 

estabilidade com base nos resultados obtidos anteriormente.   

             1R                        2R                    5R                     1NR                  2NR 
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Figura 5 - Resultado do teste de estabilidade acelerada. Na linha superior encontram-se os 

testes armazenados em temperatura ideal (2 a 30
o
C) e na linha inferior os testes submetidos 

a estresse de temperatura por 3 dias. A identificação das amostras encontra-se acima da 

figura. 

Fonte: Própria autora. 
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Tabela 12 - Resultados do teste de estabilidade em tempo real do kit Imuno-Rápido Chagas. Os testes 

foram realizados bimestralmente desde a data de fabricação do kit (agosto/2017) até abril/2018. Foram 

selecionadas três amostras de soro reagentes para anticorpos anti-T. cruzi e três amostras não reagentes 

para esse estudo. 

  

4.2.6  Análise de reação cruzada  

A análise de reação cruzada do kit Imuno-Rápido Chagas foi realizada conforme 

descrito no item 3.7.5 da seção Material e Métodos. Todos os resultados estão disponíveis no 

Apêndice B e um resumo destes pode ser observado na tabela 13. 

 

Tabela 13 - Resultados da análise de reação cruzada do kit Imuno-Rápido Chagas. Foram testadas 20 

amostras de soro reagentes para leishmaniose e sete amostras reagentes para toxoplasmose. Todas as 

amostras eram não reagentes para anticorpos anti-T. cruzi. Os resultados foram comparados aos 

obtidos utilizando a técnica de imunofluorescência indireta. 

Amostra ELISA/IFI Agosto/2017 

(Fabricação) 

Outubro 

2017 

Dezembro 

2017 

Fevereiro 

2018 

Abril 

2018 
 

1R Reagente 

(Reag) 
Reag Reag Reag Reag Reag  

2R Reagente Reag Reag Reag Reag Reag  

5R Reagente Fraca 

Reag 

Fraca 

Reag 

Fraca 

Reag 

Fraca 

Reag 

Fraca 

Reag 

 

1NR 
Não 

Reagente 

(NR) 

NR NR NR NR NR  

2NR NR NR NR NR NR NR  

3NR NR NR NR NR NR NR  

Patologia Total de amostras 

Resultado Falso Positivo 

Imuno-Rápido Chagas IFI 

Leishmaniose tegumentar 

americana 

20 1 

 

14 

 

Toxoplasmose IgG 7 0 0 
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Para as amostras reagentes para leishmaniose tegumentar americana, o kit Imuno-

Rápido Chagas apresentou um resultado falso positivo, entre 20 amostras testadas. O kit de 

IFI, por sua vez, apresentou 14 resultados falso positivos.  

Sabe-se que existe reatividade cruzada entre amostras reagentes para leishmaniose e 

testes sorológicos para detecção de anticorpos anti-T. cruzi que utilizam diferentes 

metodologias. Portanto, os resultados obtidos nesse experimento condizem com o descrito na 

literatura.    

Nota-se que o kit imunocromatográfico rápido foi mais específico e apresentou 

menos resultados falso positivos que a metodologia de imunofluorescência indireta. 

Provavelmente, essa diferença se deve ao uso de antígenos recombinantes no teste de fluxo 

lateral. 

Não havia volume suficiente de amostra para testar o kit Comercial A e avaliar se o 

antígeno recombinante utilizado na fabricação deste é mais específico.  

As amostras reagentes para anticorpos da classe IgG anti-T. gondii não foram 

detectadas por nenhuma das duas metodologias, isto é, os kits não apresentaram reação 

cruzada com essa patologia.  
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5. DISCUSSÃO  

 

5.1  Análise estatística diagnóstica 

A fase crônica da doença de Chagas é caracterizada por baixa parasitemia e pela 

presença de anticorpos anti-T. cruzi. Sendo assim, o diagnóstico dessa fase é realizado por 

métodos sorológicos, tais como ELISA, IFI e HAI, os quais em sua maioria contém antígenos 

totais do parasita. A fim de solucionar os problemas de resultados falso negativos e falso 

positivos dos testes sorológicos tradicionais, testes sorológicos não convencionais foram 

desenvolvidos utilizando proteínas recombinantes de T. cruzi. Dentre essa nova geração de 

testes diagnósticos, encontram-se os testes imunocromatográficos rápidos, que são sensíveis, 

específicos, fornecem resultados em um curto período de tempo e são de fácil execução, 

dispensando a necessidade de profissionais especializados e de equipamentos sofisticados, 

além de permitir o diagnóstico de populações situadas em locais de difícil acesso (VERANI et 

al., 2009; REITHINGER et al., 2010; DUARTE et al., 2014; SÁNCHEZ-CAMARGO et al., 

2014).  

Neste trabalho descreveu-se a validação de um teste imunocromatográfico rápido 

para detecção de anticorpos IgG anti-T. cruzi, denominado Imuno-Rápido Chagas. O 

desempenho deste kit foi comparado ao de um teste comercial de mesma metodologia, 

denominado nessa dissertação de Comercial A, e com as técnicas de imunofluorescência 

indireta e ELISA.  

Para análise de sensibilidade e especificidade clínica do kit Imuno-Rápido Chagas, 

foram testadas 654 amostras de soro. De acordo com os testes realizados, a sensibilidade e 

especificidade clínicas do kit Imuno-Rápido Chagas são 98,5% e 99,7%, respectivamente. A 

prevalência aparente do kit foi de 39,1%, comparada a prevalência real que foi de 39,6%. O 

valor preditivo positivo encontrado foi de 99,6%, indicando que a cada 100 testes positivos, 

99,6 seriam de pacientes chagásicos. Por outro lado, o valor preditivo negativo foi de 99,0%, 

isto é, a cada 100 testes negativos, 99 seriam de pacientes saudáveis. Devido a alta 

prevalência da doença de Chagas na amostragem testada (aproximadamente 40%), os valores 

preditivos encontrados também foram altos (próximos a 100%). O coeficiente de Youden 

obtido para esse kit foi de 98,2% (0,982), indicando que o desempenho geral do teste foi bom. 

O kit Imuno-Rápido Chagas não foi capaz de identificar quatro amostras 

caracterizadas como reagentes, apresentando sensibilidade clínica e prevalência inferiores aos 

apresentados pelos testes convencionais. Devido aos quatro resultados falso negativos, o VPN 
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encontrado para o kit foi inferior a 100%. Como o teste imunocromatográfico rápido é 

composto principalmente por antígenos recombinantes que o tornam mais específico, sua 

sensibilidade tende a ser ligeiramente inferior aos testes que utilizam antígenos totais. Além 

disso, o método imunocromatográfico de fluxo lateral é mais simples que as técnicas de 

imunofluorescência e imunoenzimática, pois apresenta o resultado da reação em poucos 

minutos e em uma única etapa, dispensando a realização de várias incubações e sucessivas 

lavagens. Essas características inerentes aos testes imunocromatográficos rápidos também 

influenciam em sua sensibilidade e especificidade (WHO, 2002; DUARTE et al, 2014).      

Com relação às amostras não reagentes, o kit Imuno-Rápido Chagas detectou um 

resultado falso positivo, resultando em um VPP inferior a 100%. Como foram testadas várias 

amostras não reagentes (n = 395) e apenas uma amostra foi detectada incorretamente, 

acredita-se que o problema seja pontual. Provavelmente, a amostra em questão continha 

algum interferente, como lipemia ou hemólise, ou algum anticorpo que apresentou reação 

cruzada com o teste.    

Existem na literatura artigos que avaliam o desempenho de testes rápidos 

comerciais para detecção da doença de Chagas. SÁNCHEZ-CAMARGO e colaboradores 

(2014) realizaram um estudo multicêntrico em áreas endêmicas e não endêmicas para a 

doença de Chagas, avaliando o desempenho de nove testes imunocromatográficos rápidos 

para detecção de anticorpos anti-T. cruzi. Foram utilizadas apenas amostras de soro, e os 

valores de sensibilidade dos kits variaram entre 10,6 e 97,2%, e os valores de especificidade 

entre 70,7 e 97%. Outros estudos avaliando o desempenho desses testes em rotinas de banco 

de sangue e em centros de saúde primária foram reportados, sendo a maioria realizado em 

regiões endêmicas da doença de Chagas, como Bolívia, Peru e alguns no Brasil. Em geral, 

quando utilizadas amostras de soro, a sensibilidade clínica encontrada para diferentes testes 

imunocromatográficos rápidos é de 88 a 99,3%, e a especificidade de 96,9 a 100%. Ao 

comparar os dados da literatura com os  valores de sensibilidade e especificidade calculados 

para o kit Imuno-Rápido Chagas, nota-se que o desempenho deste teste é semelhante ou 

superior aos de outros testes disponíveis no mercado. (VERANI et al., 2009; CHAPPUIS et 

al., 2010;  FLORES-CHÁVEZ et al., 2010; REITHINGER et al., 2010; BARFIELD et al., 

2011; FLORES-CHÁVEZ et al., 2012; DUARTE et al., 2014; MENDICINO et al., 2014; 

SHAH et al., 2014). 

Para realizar uma avaliação mais completa da habilidade do kit Imuno-Rápido 

Chagas em discriminar amostras reagentes e não reagentes para doença de Chagas, testou-se 

um kit comercial de mesma metodologia (Comercial A). Devido à falta de volume de algumas 
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amostras, a amostragem testada foi menor (n = 395). Os parâmetros estatísticos de 

desempenho do kit Comercial A considerando um intervalo de confiança de 95% foram: 

sensibilidade igual a 98,7%, especificidade igual a 99,6%, e o coeficiente de Youden 

calculado foi de 98,3%. O kit apresentou valor preditivo positivo de 99,4%, valor preditivo 

negativo de 99,2% e prevalência aparente de 39,2%. Considerando essa amostragem, os 

parâmetros para o kit Imuno-Rápido Chagas foram recalculados: a sensibilidade encontrada 

foi de 98,1%, a especificidade de 99,6%, e o coeficiente de Youden igual a 97,7%. Os valores 

preditivos positivo e negativo encontrados foram de 99,4% e 98,8%, respectivamente. Como a 

amostragem utilizada para esses testes foi menor, a prevalência real foi recalculada, 

apresentando um valor de 39,5%. 

Ao comparar os resultados encontrados para os kits, notamos que ambos 

apresentaram resultados falso negativos: o kit Comercial A não detectou duas amostras 

reagentes, e o kit Imuno-Rápido Chagas não detectou três. As técnicas de IFI e ELISA são 

mais sensíveis que a imunocromatografia de fluxo lateral por utilizarem diversos períodos de 

incubação e preparações antigênicas obtidas de lisados do parasita. Os testes 

imunocromatográficos, por outro lado, são realizados em uma única etapa e permitem a 

leitura dos resultados em poucos minutos. Além disso, utilizam antígenos recombinantes em 

sua formulação, os quais podem apresentar epítopos que não são reconhecidos por alguns 

anticorpos presentes nas amostras. 

Como o kit Comercial A detectou uma amostra reagente a mais que o kit Imuno-

Rápido Chagas, a sensibilidade clínica encontrada para esse foi ligeiramente superior 

(diferença de 0,6%). Consequentemente, os valores de prevalência aparente e VPN calculados 

para o kit Comercial A também foram mais altos. Um dos motivos dessa diferença se deve ao 

volume de amostra e de tampão diluente utilizado pelos testes: o kit Imuno-Rápido Chagas 

requer 20 vezes menos amostra que o kit Comercial A, além de serem adicionados 120 µl de 

tampão diluente ao teste, o que dilui ainda mais a concentração de anticorpos da amostra. 

Outro componente do teste que pode contribuir para a diferença de sensibilidade encontrada é 

o antígeno recombinante utilizado. É possível que o antígeno utilizado pelo kit Comercial A 

apresente epítopos distintos do antígeno utilizado no kit Imuno-Rápido Chagas, o que implica 

na identificação de diferentes anticorpos. Além desses fatores, o conjugado utilizado também 

influencia na sensibilidade do kit. A bula do kit Comercial A afirma que o mesmo utiliza um 

conjugado de antígeno para detecção de anticorpos, isto é, o ouro coloidal é conjugado a um 

antígeno. Com essa conformação, o kit é capaz de detectar qualquer classe de imunoglobulina 
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anti-T. cruzi presente na amostra. Já o kit Imuno-Rápido Chagas utiliza um conjugado de 

proteína G, o qual se liga apenas a anticorpos da classe IgG presentes na amostra. 

Cada kit apresentou um resultado falso positivo e, portanto, os valores de 

especificidade clínica e VPP calculados para os testes foram iguais. Como a amostra 

detectada incorretamente pelo kit comercial foi diferente da detectada pelo Imuno-Rápido 

Chagas, acredita-se que sejam problemas pontuais. Esses falsos resultados podem ser 

explicados por interferentes inerentes à amostra, como lipemia ou hemólise, ou por algum 

anticorpo presente na amostra que sofreu reação cruzada com o antígeno impregnado na 

banda teste.  

Ao analisar os coeficientes de Youden obtidos para os testes, nota-se que o kit 

Comercial A apresentou um valor ligeiramente superior ao Imuno-Rápido Chagas (diferença 

de 0,5%). Esse coeficiente indica o desempenho geral do kit baseado no quanto ele se afastou 

do esperado, por isso considera resultados falso positivos e falso negativos. Como o kit 

Comercial A apresentou menos resultado falso negativo, o coeficiente de Youden do mesmo 

foi discretamente maior que o obtido para o Imuno-Rápido Chagas. 

 Para avaliar a concordância entre os kits imunocromatográficos rápidos, calculou-

se o índice kappa, o qual foi estimado em 0,9947. De acordo com a classificação realizada por 

Landis e Koch (1977), os kits apresentaram correlação perfeita entre seus resultados. 

 

5.2  Controle de qualidade do kit Imuno-Rápido Chagas 

 

Um dos parâmetros calculados para avaliar o desempenho do kit Imuno-Rápido 

Chagas foi a sensibilidade analítica. A partir de diluições de um padrão internacional e 

utilizando a análise estatística de Probit, concluiu-se que a menor concentração de anticorpos 

anti-T. cruzi II identificada pelo teste imunocromatográfico é 0,235 UI/mL. OTANI e 

colaboradores (2011) realizaram uma avaliação desse padrão como controle de qualidade de 

kits diagnósticos, entre os quais estavam três testes rápidos. Estes testes foram capazes de 

detectar as diluições entre 1:6 e 1:15, ou seja, aproximadamente 0,17 e 0,067 UI/mL. Como 

cada teste foi realizado apenas em duplicata e não foram realizadas análises estatísticas com 

relação a detecção dessas diluições, não é possível comparar o resultado obtido pela análise 

Probit para o kit Imuno-Rápido Chagas. Todavia, considerando apenas as diluições 

detectadas, nota-se que o teste avaliado nessa dissertação identificou corretamente até a 

diluição 1:8 (aproximadamente 0,125 UI/mL). Comparando com os resultados obtidos por 
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OTANI e colaboradores (2011), conclui-se que o kit Imuno-Rápido Chagas apresenta um 

limite de detecção próximo aos de outros testes comerciais. 

O teste imunocromatográfico avaliado apresentou reação cruzada com uma amostra 

reagente para leishmaniose.  A reação cruzada entre leishmaniose e testes sorológicos para 

detecção da doença de Chagas é bem estabelecida. Como os parasitas causadores dessas 

doenças pertencem à mesma família (Trypanosomatidae), acredita-se que Leishmania spp. 

pode apresentar similaridades genéticas com os antígenos T. cruzi e os pacientes acometidos 

por esses parasitas podem apresentar anticorpos que reconheçam epítopos dos antígenos 

utilizados nos testes sorológicos para doença de Chagas (DUARTE et al, 2014).   

Quando comparado à técnica de IFI, o teste rápido mostrou-se mais específico. Essa 

diferença se deve ao tipo de antígeno utilizado: nos testes de IFI são impregnadas 

epimastigotas de T. cruzi nas lâminas (antígenos total), o que torna a técnica altamente 

sensível, porém pouco específica. Por sua vez, o teste imunocromatográfico rápido utiliza 

antígenos recombinantes, o que reduz as ligações inespecíficas e aumenta a especificidade do 

teste (PEREIRA et al, 2012).  

FLORES-CHÁVEZ e colaboradores (2010) compararam o uso de técnicas 

sorológicas convencionais e não convencionais para diagnóstico da doença de Chagas na 

Espanha. Dentre os kits testados, encontravam-se um kit de IFI e dois kits 

imunocromatográficos rápidos. Os autores realizaram uma análise de interferentes com 30 

amostras reagentes para leishmaniose: o kit de IFI apresentou 23 resultados falso positivos, 

um teste rápido apresentou cinco e o outro teste rápido apresentou apenas um. Logo, os 

resultados obtidos na análise de interferentes do kit Imuno-rápido Chagas se assemelham aos 

observados na literatura para outros testes imunocromatográficos rápidos.  

 Por serem de fácil execução, apresentarem os resultados em poucos minutos, não 

necessitarem de infraestrutura laboratorial nem de recursos humanos especializados, os testes 

não convencionais são os mais indicados para a triagem de populações para a doença de 

Chagas em locais de difícil acesso ao sistema de saúde. A validação desses métodos 

diagnósticos se faz extremamente necessária para que no mesmo atendimento seja possível o 

paciente realizar o teste, ter conhecimento do resultado e, se necessário, ser direcionado ao 

tratamento. Esses testes diagnósticos também são úteis para monitoramento de surtos e 

levantamentos epidemiológicos.  

Atualmente, existe apenas um teste de fluxo lateral para detecção de anticorpos 

anti-T. cruzi da classe IgG registrado na ANVISA e disponível no mercado nacional, o qual é 
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importado. Como o teste da WAMA Diagnóstica (Imuno-Rápido Chagas) é uma produção 

totalmente nacional, a validação desse teste se faz importante para reduzir a dependência de 

testes estrangeiros, impulsionando avanços tecnológicos no setor e permitindo às empresas 

brasileiras competirem no mercado com as multinacionais. 
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6. CONCLUSÕES  

 O kit Imuno-Rápido Chagas é capaz de detectar anticorpos da classe IgG anti-T. 

cruzi, apresentando boa sensibilidade e boa especificidade. O desempenho do kit é 

comparável ao de outros testes comerciais que utilizam a mesma metodologia, 

podendo assim ser utilizado para auxiliar no diagnóstico da fase crônica da doença de 

Chagas. 

 A sensibilidade analítica encontrada para o kit Imuno-Rápido Chagas é similar à de 

outros testes rápidos comerciais. 

 O kit avaliado mantém seu bom funcionamento após oito meses de sua fabricação; 

além disso, o funcionamento do mesmo não é alterado após sofrer estresse de 

temperatura. 

 O kit Imuno-Rápido Chagas reproduz os resultados quando testado sob diferentes 

condições e repete os resultados quando testado sob as mesmas condições. 

 O kit avaliado é mais específico que a técnica de IFI frente a amostras reagentes para 

leishmaniose.  
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APÊNDICE A – Listagem das amostras utilizadas para análise de sensibilidade e 

especificidade clínicas. 

 

Tabela 14- Listagem das amostras utilizadas para análise de sensibilidade e especificidade clínicas e 

os resultados obtidos utilizando as metodologias de IFI e ELISA e os kits Imuno-Rápido Chagas e 

Comercial A. 

Amostra ELISA/IFI Imuno-Rápido Chagas Comercial A 

197364 Reagente Reagente Reagente 

182596 Reagente Reagente Reagente 

182511 Reagente Reagente Reagente 

184204 Reagente Reagente Reagente 

185522 Reagente Reagente Reagente 

2+ Reagente Reagente Reagente 

CRN NR NR NR 

EDL NR NR NR 

LLN NR NR NR 

RNT NR NR NR 

CAM NR NR NR 

ADR NR NR NR 

RDG NR NR NR 

4+ Reagente Reagente Reagente 

10+ Reagente Reagente Reagente 

MG01 Reagente Reagente Reagente 

MG02 Reagente Reagente Reagente 

MG03 Reagente Reagente Reagente 

MG04 Reagente Reagente Reagente 

MG05 Reagente Reagente Reagente 

MG06 Reagente Reagente Reagente 

MG07 Reagente Reagente Reagente 

MG08 Reagente Reagente Reagente 

MG09 Reagente Reagente Reagente 

MG10 Reagente Reagente Reagente 

MG11 Reagente Reagente Reagente 

MG12 Reagente Reagente Reagente 

MG13 Reagente Reagente Reagente 

MG14 Reagente Reagente Reagente 

MG15 Reagente Reagente Reagente 

MIF NR NR NR 

MAC NR NR NR 

JLA NR NR NR 

   continua 
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continuação    

Amostra ELISA/IFI Imuno-Rápido Chagas Comercial A 

PRL NR NR NR 

SDR NR NR NR 

LCN NR NR NR 

LLN NR NR NR 

KRN NR NR NR 

SLV NR NR NR 

FDR NR NR NR 

MRA NR NR NR 

EVL NR NR NR 

112807-8 NR NR NR 

139967 NR NR NR 

MG16 Reagente Reagente Reagente 

MG17 Reagente Reagente Reagente 

MG18 Reagente Reagente Reagente 

MG19 Reagente Reagente Reagente 

MG20 Reagente Reagente Reagente 

MG21 Reagente Reagente Reagente 

MG22 Reagente Reagente Reagente 

MG23 Reagente Reagente Reagente 

MG24 Reagente Reagente Reagente 

MG26 Reagente Reagente Reagente 

MG27 Reagente Reagente Reagente 

MG28 Reagente Reagente Reagente 

MG29 Reagente Reagente Reagente 

MG30 Reagente Reagente Reagente 

MG31 Reagente Reagente Reagente 

MG32 Reagente Reagente Reagente 

MG33 Reagente Reagente Reagente 

MG34 Reagente Reagente Reagente 

MG35 Reagente Reagente Reagente 

MG36 Reagente Reagente Reagente 

MG37 Reagente Reagente Reagente 

MG38 Reagente Reagente Reagente 

MG39 Reagente Reagente Reagente 

MG40 Reagente Reagente Reagente 

MG41 Reagente Reagente Reagente 

MG42 Reagente Reagente Reagente 

MG43 Reagente Reagente Reagente 

MG44 Reagente Reagente Reagente 

MG45 Reagente NR NR 

MG46 Reagente Reagente Reagente 

   continua 
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continuação    

Amostra ELISA/IFI Imuno-Rápido Chagas Comercial A 

RSL NR NR NR 

DNL NR NR NR 

MIV NR NR NR 

RSN NR NR NR 

DIN NR NR NR 

NSA NR NR NR 

LLI NR NR NR 

ALR NR NR NR 

ELN NR NR NR 

GLR NR NR NR 

812 NR NR NR 

803 NR NR NR 

816 NR NR NR 

801 NR NR NR 

806 NR NR NR 

802 NR NR NR 

803 NR NR NR 

811 NR NR NR 

805 NR NR NR 

802 NR NR NR 

MG47 Reagente Reagente Reagente 

MG48 Reagente Reagente Reagente 

MG49 Reagente Reagente Reagente 

MG50 Reagente Reagente Reagente 

MG51 Reagente Reagente Reagente 

MG52 Reagente Fracamente Reagente Reagente 

MG53 Reagente Reagente Reagente 

MG54 Reagente Reagente Reagente 

MG55 Reagente Reagente Reagente 

MG56 Reagente Reagente Reagente 

MG57 Reagente Reagente Reagente 

MG58 Reagente Reagente Reagente 

MG59 Reagente Reagente Reagente 

MG60 Reagente Reagente Reagente 

MG61 Reagente Fracamente Reagente Fracamente Reagente 

MG62 Reagente Fracamente Reagente Fracamente Reagente 

MG63 Reagente Reagente Reagente 

MG64 Reagente Reagente Reagente 

MG65 Reagente Reagente Reagente 

MG66 Reagente Reagente Reagente 

MG67 Reagente Fracamente Reagente Fracamente Reagente 

   continua 
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continuação    

Amostra ELISA/IFI Imuno-Rápido Chagas Comercial A 

MG68 Reagente Reagente Reagente 

MG69 Reagente Reagente Reagente 

MG70 Reagente Reagente Reagente 

MG71 Reagente Reagente Reagente 

MG72 Reagente Reagente Reagente 

MG73 Reagente Reagente Reagente 

MG74 Reagente Reagente Reagente 

MG75 Reagente Reagente Reagente 

MG76 Reagente Fracamente Reagente Reagente 

MG77 Reagente Reagente Reagente 

MG78 Reagente Fracamente Reagente Reagente 

MG79 Reagente Reagente Reagente 

MG80 Reagente Reagente Reagente 

MG81 Reagente Reagente Reagente 

MG82 Reagente Reagente Reagente 

MG83 Reagente Reagente Reagente 

MG84 Reagente Fracamente Reagente Reagente 

MG85 Reagente Reagente Reagente 

MG86 Reagente Fracamente Reagente Reagente 

MG87 Reagente Reagente Reagente 

MG88 Reagente Reagente Reagente 

MG89 Reagente Reagente Reagente 

MG90 Reagente Reagente Reagente 

MG91 Reagente Reagente Reagente 

MG92 Reagente NR Reagente 

MG93 Reagente Reagente Reagente 

MG95 Reagente Reagente Reagente 

MG97 Reagente Reagente Reagente 

MG98 Reagente Reagente Reagente 

MG99 Reagente Fracamente Reagente Reagente 

MG100 Reagente Reagente Reagente 

MG101 Reagente Reagente Reagente 

MG102 Reagente Reagente Reagente 

MG103 Reagente Reagente Reagente 

MG104 Reagente Reagente Reagente 

MG105 Reagente Reagente Reagente 

MG106 Reagente Reagente Reagente 

MG107 Reagente Reagente Reagente 

MG108 Reagente Reagente Reagente 

MG109 Reagente Reagente Reagente 

MG110 Reagente Reagente Reagente 

   continua 
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continuação    

Amostra ELISA/IFI Imuno-Rápido Chagas Comercial A 

MG111 Reagente Reagente Reagente 

MG112 Reagente Reagente Reagente 

MG113 Reagente Reagente Reagente 

MG114 NR NR NR 

MG115 NR NR NR 

MG116 NR NR NR 

MG117 NR NR NR 

MG118 NR NR NR 

MG119 NR NR NR 

MG120 NR NR NR 

MG121 NR NR NR 

MG122 NR NR NR 

MG123 NR NR NR 

MG124 NR NR NR 

MG125 NR NR NR 

MG126 NR NR NR 

MG127 NR NR NR 

MG128 NR NR NR 

MG129 NR NR NR 

MG130 NR NR NR 

MG131 NR NR NR 

MG132 NR NR NR 

MG133 NR NR NR 

MG134 NR NR NR 

MG135 NR NR NR 

MG136 NR NR NR 

1 (PNCQ: 354) NR NR NR 

2 (PNCQ: 354) NR NR NR 

3 (PNCQ: 354) NR NR NR 

4 (PNCQ: 354) NR NR NR 

5 (PNCQ: 354) Reagente Reagente Reagente 

6 (PNCQ: 354) NR NR NR 

7 (PNCQ: 355) NR NR NR 

8 (PNCQ: 355) NR NR NR 

9 (PNCQ: 355) NR NR NR 

10 (PNCQ: 355) Reagente Reagente Reagente 

11 (PNCQ: 355) NR NR NR 

12 (PNCQ: 355) NR NR NR 

13 (PNCQ: 356) NR NR NR 

14 (PNCQ: 356) Reagente Reagente Reagente 

15 (PNCQ: 356) NR NR NR 

   continua 
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continuação    

Amostra ELISA/IFI Imuno-Rápido Chagas Comercial A 

16 (PNCQ: 356) NR NR NR 

17 (PNCQ: 356) NR NR NR 

18 (PNCQ: 356) NR NR NR 

1 (PNCQ: 360) NR NR NR 

2 (PNCQ: 360) NR NR NR 

3 (PNCQ: 360) NR NR NR 

4 (PNCQ: 360) Reagente Reagente Reagente 

5 (PNCQ: 360) NR NR NR 

6 (PNCQ: 360) NR NR NR 

7 (PNCQ: 361) NR NR NR 

8 (PNCQ: 361) NR NR NR 

9 (PNCQ: 361) NR NR NR 

10 (PNCQ: 361) NR NR NR 

11 (PNCQ: 361) NR NR NR 

12 (PNCQ: 361) Reagente Reagente Reagente 

13 (PNCQ: 362) Reagente Reagente Reagente 

14 (PNCQ: 362) NR NR NR 

15 (PNCQ: 362) NR NR NR 

16 (PNCQ: 362) NR NR NR 

17 (PNCQ: 362) NR NR NR 

18 (PNCQ: 362) NR NR NR 

1 (PNCQ: 363) NR NR NR 

2 (PNCQ: 363) NR NR NR 

3 (PNCQ: 363) NR NR NR 

4 (PNCQ: 363) Reagente Reagente Reagente 

5 (PNCQ: 363) NR NR NR 

6 (PNCQ: 363) NR NR NR 

7 (PNCQ: 364) NR NR NR 

8 (PNCQ: 364) NR NR NR 

9 (PNCQ: 364) NR NR NR 

10 (PNCQ: 364) Reagente Reagente Reagente 

11 (PNCQ: 364) NR NR NR 

12 (PNCQ: 364) NR NR NR 

13 (PNCQ: 365) NR NR NR 

14 (PNCQ: 365) Reagente Reagente Reagente 

15 (PNCQ: 365) NR NR NR 

16 (PNCQ: 365) NR NR NR 

17 (PNCQ: 365) NR NR NR 

18 (PNCQ: 365) NR NR NR 

1 (PNCQ: 366) Reagente Reagente Reagente 

2 (PNCQ: 366) NR NR NR 

   continua 
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continuação    

Amostra ELISA/IFI Imuno-Rápido Chagas Comercial A 

3 (PNCQ: 366) NR NR NR 

4 (PNCQ: 366) NR NR NR 

5 (PNCQ: 366) NR NR NR 

6 (PNCQ: 366) NR NR NR 

7 (PNCQ: 367) NR NR NR 

8 (PNCQ: 367) NR NR NR 

9 (PNCQ: 367) Reagente Reagente Reagente 

10 (PNCQ: 367) NR NR NR 

11 (PNCQ: 367) NR NR NR 

12 (PNCQ: 367) NR NR NR 

13 (PNCQ: 368) NR NR NR 

14 (PNCQ: 368) NR NR NR 

15 (PNCQ: 368) NR NR NR 

16 (PNCQ: 368) NR NR NR 

17 (PNCQ: 368) Reagente Reagente Reagente 

18 (PNCQ: 368) NR NR NR 

1 (PNCQ: 369) NR NR NR 

2(PNCQ: 369) NR NR NR 

3 (PNCQ: 369) Reagente Reagente Reagente 

4 (PNCQ: 369) NR NR NR 

5 (PNCQ: 369) NR NR NR 

6 (PNCQ: 369) NR NR NR 

7 (PNCQ: 370) NR NR NR 

8 (PNCQ: 370) NR NR NR 

9 (PNCQ: 370) NR NR NR 

10 (PNCQ: 370) NR NR NR 

11 (PNCQ: 370) NR NR NR 

12 (PNCQ: 370) Reagente Reagente Reagente 

13 (PNCQ: 371) Reagente Reagente Reagente 

14 (PNCQ: 371) NR NR NR 

15 (PNCQ: 371) NR NR NR 

16 (PNCQ: 371) NR NR NR 

17 (PNCQ: 371) NR NR NR 

18 (PNCQ: 371) NR NR NR 

1 (PNCQ: 372) NR NR NR 

2 (PNCQ: 372) NR NR NR 

3 (PNCQ: 372) NR NR NR 

4 (PNCQ: 372) NR NR NR 

5 (PNCQ: 372) Reagente Reagente Reagente 

6 (PNCQ: 372) NR NR NR 

1 (PNCQ: 375) NR NR NR 

   continua 
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continuação    

Amostra ELISA/IFI Imuno-Rápido Chagas Comercial A 

2 (PNCQ: 375) NR NR NR 

3 (PNCQ: 375) Reagente Reagente Reagente 

4 (PNCQ: 375) NR NR NR 

5 (PNCQ: 375) NR NR NR 

6 (PNCQ: 375) NR NR NR 

1 (PNCQ: 384) NR NR NR 

2 (PNCQ: 384) NR NR NR 

3 (PNCQ: 384) Reagente Reagente Reagente 

4 (PNCQ: 384) NR NR NR 

5 (PNCQ: 384) NR NR NR 

6 (PNCQ: 384) NR NR NR 

7 (PNCQ: 385) NR NR NR 

8 (PNCQ: 385) NR NR NR 

9 (PNCQ: 385) NR NR NR 

10 (PNCQ: 385) NR NR NR 

11 (PNCQ: 385) Reagente Reagente Reagente 

12 (PNCQ: 385) NR NR NR 

13 (PNCQ: 386) NR NR NR 

14 (PNCQ: 386) Reagente Reagente Reagente 

15 (PNCQ: 386) NR NR NR 

16 (PNCQ: 386) NR NR NR 

17 (PNCQ: 386) NR NR NR 

18 (PNCQ: 386) NR NR NR 

13 (PNCQ: 377) NR NR NR 

14 (PNCQ: 377) NR NR NR 

15 (PNCQ: 377) NR NR NR 

16 (PNCQ: 377) NR NR NR 

17 (PNCQ: 377) NR NR NR 

18 (PNCQ: 377) Reagente Reagente Reagente 

1 (PNCQ: 378) Reagente Reagente Reagente 

2 (PNCQ: 378) NR NR NR 

3 (PNCQ: 378) NR NR NR 

4 (PNCQ: 378) NR NR NR 

5 (PNCQ: 378) NR NR NR 

6 (PNCQ: 378) NR NR NR 

7 (PNCQ: 379) NR NR NR 

8 (PNCQ: 379) NR NR NR 

9 (PNCQ: 379) NR NR NR 

10 (PNCQ: 379) NR NR NR 

11 (PNCQ: 379) NR NR NR 

12 (PNCQ: 379) Reagente Reagente Reagente 

   continua 
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continuação    

Amostra ELISA/IFI Imuno-Rápido Chagas Comercial A 

13 (PNCQ: 380) NR NR NR 

14 (PNCQ: 380) NR NR NR 

15 (PNCQ: 380) NR NR NR 

16(PNCQ: 380) NR NR NR 

17 (PNCQ: 380) Reagente Reagente Reagente 

18 (PNCQ: 380) NR NR NR 

1 (PNCQ 381) NR NR NR 

2 (PNCQ 381) NR NR NR 

3 (PNCQ 381) NR NR NR 

4 (PNCQ 381) Reagente Reagente Reagente 

5 (PNCQ 381) NR NR NR 

6 (PNCQ 381) NR NR NR 

7 (PNCQ 382) NR NR NR 

8 (PNCQ 382) NR NR NR 

9 (PNCQ 382) Reagente Reagente Reagente 

10 (PNCQ 382) NR NR NR 

11 (PNCQ 382) NR NR NR 

12 (PNCQ 382) NR NR NR 

13 (PNCQ 383) NR NR NR 

14 (PNCQ 383) NR NR NR 

15 (PNCQ 383) NR NR NR 

16 (PNCQ 383) NR NR NR 

17 (PNCQ 383) NR NR NR 

18 (PNCQ 383) Reagente Reagente Reagente 

1 (PNCQ 357) NR NR NR 

2 (PNCQ 357) NR NR NR 

3 (PNCQ 357) NR NR NR 

4 (PNCQ 357) NR NR NR 

5 (PNCQ 357) Reagente Reagente Reagente 

6 (PNCQ 357) NR NR NR 

7 (PNCQ 358) NR NR NR 

8 (PNCQ 358) NR NR NR 

9 (PNCQ 358) NR NR NR 

10 (PNCQ 358) NR NR NR 

11 (PNCQ 358) Reagente Reagente Reagente 

12 (PNCQ 358) NR NR NR 

13 (PNCQ 359) Reagente Reagente Reagente 

14 (PNCQ 359) NR NR NR 

15 (PNCQ 359) NR NR NR 

16 (PNCQ 359) NR NR NR 

17 (PNCQ 359) NR NR NR 

   continua 
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continuação    

Amostra ELISA/IFI Imuno-Rápido Chagas Comercial A 

18 (PNCQ 359) NR NR NR 

7 (PNCQ 373) NR NR NR 

8 (PNCQ 373) NR NR NR 

9 (PNCQ 373) NR NR NR 

10 (PNCQ 373) Reagente Reagente Reagente 

11 (PNCQ 373) NR NR NR 

12 (PNCQ 373) NR NR NR 

13 (PNCQ 374) NR NR NR 

14 (PNCQ 374) Reagente Reagente Reagente 

15 (PNCQ 374) NR NR NR 

16 (PNCQ 374) NR NR NR 

17 (PNCQ 374) NR NR NR 

18 (PNCQ 374) NR NR NR 

7 (PNCQ 376) NR NR NR 

8 (PNCQ 376) NR NR NR 

9 (PNCQ 376) NR NR NR 

10 (PNCQ 376) Reagente Reagente Reagente 

11 (PNCQ 376) NR NR NR 

12 (PNCQ 376) NR NR NR 

524 (14/11) Reagente Reagente Reagente 

002110RP Reagente Reagente Reagente 

002RP Reagente Reagente Reagente 

003RP Reagente Reagente Reagente 

2405 - 1007 Reagente Reagente Reagente 

910330161754 Reagente Reagente Reagente 

910592394854 Reagente Reagente Reagente 

908022148754 Reagente Reagente Reagente 

910592361554 Reagente Reagente Reagente 

908051221454 Reagente Reagente Reagente 

910592364354 Reagente Reagente Reagente 

1105 - 80185 Reagente Reagente Reagente 

2906 - 1178 Reagente Reagente Reagente 

2405 - 90034 Reagente Reagente Reagente 

1205 - 91220 Reagente Reagente Reagente 

911830060254 Reagente Reagente Reagente 

56 - 80044 Reagente Reagente Reagente 

80025 Reagente Reagente Reagente 

91030 Reagente Reagente Reagente 

907400600354 Reagente Reagente Reagente 

OK1 Reagente Reagente  

OK2 Reagente Reagente  

   continua 
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continuação    

Amostra ELISA/IFI Imuno-Rápido Chagas Comercial A 

OK3 Reagente Reagente  

OK4 Reagente Reagente  

OK5 Reagente Reagente  

OK6 Reagente Reagente  

OK7 Reagente Reagente  

OK8 Reagente Reagente  

OK9 Reagente Reagente  

OK10 Reagente Reagente  

OK11 Reagente Reagente  

OK12 Reagente Reagente  

OK13 Reagente Reagente  

OK14 Reagente Reagente  

OK15 Reagente Reagente  

OK16 Reagente Reagente  

OK17 Reagente Reagente  

OK18 Reagente Reagente  

OK19 Reagente Reagente  

OK20 Reagente Reagente  

OK21 Reagente Reagente  

OK22 Reagente Reagente  

OK23 Reagente Reagente  

OK25 Reagente Reagente  

57C Reagente Reagente  

58C Reagente Reagente  

59C Reagente Reagente  

60C Reagente Reagente  

61C Reagente Reagente  

62C Reagente Reagente  

63C Reagente Reagente  

64C Reagente Reagente  

65C Reagente Reagente  

66C NR NR  

67C Reagente Reagente  

68C NR NR  

69C Reagente Reagente  

70C Reagente Reagente  

71C Reagente Reagente  

72C Reagente Reagente  

74C Reagente Reagente  

75C Reagente Reagente  

76C Reagente Reagente  

   continua 



71 

 

continuação    

Amostra ELISA/IFI Imuno-Rápido Chagas Comercial A 

77C Reagente Reagente  

78C Reagente Reagente  

79C Reagente Reagente  

80C Reagente Reagente  

17C Reagente Reagente  

18C Reagente Reagente  

19C Reagente Reagente  

20C Reagente Reagente  

21C Reagente Reagente  

22C Reagente Reagente  

23C Reagente Reagente  

24C Reagente Reagente  

25C Reagente Reagente  

27C Reagente Reagente  

28C Reagente Reagente  

29C Reagente Reagente  

SF3+ Reagente Reagente  

1+ Reagente Reagente  

3+ Reagente Reagente  

4+ Reagente Reagente  

5+ Reagente Reagente  

6+ Reagente Reagente  

7+ Reagente Reagente  

8+ Reagente Reagente  

31C Reagente Reagente  

32C Reagente Reagente  

33C Reagente Reagente  

34C Reagente Reagente  

35C Reagente Reagente  

36C Reagente Reagente  

37C Reagente Reagente  

38C Reagente Reagente  

41C Reagente Reagente  

42C Reagente Reagente  

43C Reagente Reagente  

44C Reagente Reagente  

9+ Reagente Reagente  

80032 Reagente Reagente  

91016 Reagente Reagente  

OK24 Reagente Reagente  

80020 Reagente Reagente  

   continua 
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continuação    

Amostra ELISA/IFI Imuno-Rápido Chagas Comercial A 

A (21) Reagente Reagente  

712 Reagente Reagente  

13 Reagente Reagente  

6+ Reagente Reagente  

7+ Reagente Reagente  

81C Reagente Reagente  

82C Reagente Reagente  

83C Reagente Reagente  

84C Reagente Reagente  

85C Reagente Reagente  

86C Reagente Reagente  

87C Reagente Reagente  

88C Reagente Reagente  

89C Reagente NR Reagente 

SF 70 NR NR  

SF 71 NR NR  

SF 72 NR NR  

SF 73 NR NR  

SF 74 NR NR  

SF 75 NR NR  

SF 76 NR NR  

SF 77 NR NR  

SF 78 NR NR  

SF 79 NR NR  

SF 80 NR NR  

SF 81 NR NR  

SF83 NR NR  

SF84 NR NR  

SF85 NR NR  

SF86 NR NR  

SF87 NR NR  

SF88 NR NR  

SF89 NR NR  

SF90 NR NR  

SF82 NR NR  

SF91 NR NR  

SF93 NR NR  

SF94 NR NR  

SF95 NR NR  

SF96 NR NR  

SF97 NR NR  

   continua 
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continuação    

Amostra ELISA/IFI Imuno-Rápido Chagas Comercial A 

SF98 NR NR  

SF99 NR NR  

SF100 NR NR  

SF 1 NR NR NR 

SF 2 NR NR  

SF 3 NR NR  

SF 4 NR NR  

SF 5 NR NR  

SF 6 NR NR  

SF 7 NR NR NR 

SF 8 NR NR  

SF 9 NR NR Fracamente Reagente 

SF 10 NR NR  

SF 11 NR NR  

SF 12 NR NR  

SF 13 NR NR  

SF 14 NR NR  

SF 15 NR NR  

SF 16 NR NR  

SF 17 NR NR  

SF 18 NR NR  

SF 19 NR NR  

SF 20 NR NR  

SF 21 NR NR  

SF 22 NR NR  

SF 23 NR NR  

SF 24 NR NR  

SF 25 NR NR  

SF 26 NR NR  

SF 27 NR NR  

SF 28 NR NR NR 

SF 29 NR NR  

SF 30 NR NR  

SF 31 NR NR  

SF 32 NR NR  

SF 33 NR NR  

SF 34 NR NR  

SF 35 NR NR  

SF 36 NR NR  

SF 47 NR NR  

SF 48 NR NR  

   continua 
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continuação    

Amostra ELISA/IFI Imuno-Rápido Chagas Comercial A 

SF 49 NR NR  

SF 51 NR NR  

SF 52 NR NR  

SF 53 NR NR  

SF 54 NR NR  

SF 55 NR Fracamente Reagente  

SF 56 NR NR  

SF 57 NR NR  

SF 58 NR NR  

SF 59 NR NR  

SF 60 NR NR  

SF 61 NR NR  

SF 62 NR NR  

SF 63 NR NR  

SF 64 NR NR  

SF 65 NR NR  

SF 66 NR NR  

SF 67 NR NR  

SF 68 NR NR  

SF 69 NR NR  

SF 37 NR NR  

SF 38 NR NR  

SF 39 NR NR  

SF 40 NR NR  

SF 41 NR NR  

SF 42 NR NR  

SF 43 NR NR  

SF 44 NR NR  

SF 45 NR NR  

SF 50 NR NR  

SF CQ 20 NR NR  

SF CQ 25 NR NR  

SF CQ 27 NR NR  

SF CQ 41 NR NR  

SF CQ 4 NR NR  

SF CQ 3 NR NR  

SF CQ 19 NR NR  

SF CQ 11 NR NR  

SF CQ 12 NR NR  

SF CQ 13 NR NR  

SF CQ 14 NR NR  

   continua 
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continuação    

Amostra ELISA/IFI Imuno-Rápido Chagas Comercial A 

SF CQ 15 NR NR  

SF CQ 16 NR NR  

SF CQ 17 NR NR  

SF CQ 10 NR NR  

SF CQ 21 NR NR  

SF CQ 22 NR NR  

SF CQ 23 NR NR  

SF CQ 26 NR NR  

SF CQ 18 NR NR  

SF CQ 50 NR NR  

SF CQ 32 NR NR  

SF CQ 33 NR NR  

SF CQ 34 NR NR  

SF CQ 35 NR NR  

SF CQ 36 NR NR  

SF CQ 37 NR NR  

SF CQ 38 NR NR  

SF CQ 29 NR NR  

SF CQ 46 NR NR  

SF CQ 49 NR NR  

SF CQ 42 NR NR  

SF CQ 43 NR NR  

SF CQ 44 NR NR  

SF CQ 31 NR NR  

SF CQ 47 NR NR  

SF CQ 48 NR NR  

SF CQ 2 NR NR  

SF CQ 39 NR NR  

SF CQ 40 NR NR  

SF CQ 30 NR NR  

SF CQ 46 NR NR  

SF 25 FP NR NR  

SF 16 FP NR NR  

JYC NR NR NR 

LGA NR NR NR 

NLV NR NR NR 

FLV NR NR NR 

163006 NR NR NR 

MG 146 NR NR  

MG 147 NR NR  

MG 148 NR NR  

   continua 
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conclusão    

Amostra ELISA/IFI Imuno-Rápido Chagas Comercial A 

MG 149 NR NR  

MG 137 NR NR  

MG 138 NR NR  

MG 139 NR NR  

MG 140 NR NR  

MG 141 NR NR  

MG 142 NR NR  

MG 143 NR NR  

MG 144 NR NR  

MG 145 NR NR  

45C Reagente Reagente  

46C Reagente Reagente  

47C Reagente Reagente  

48C Reagente Reagente  

49C Reagente Reagente  

50C Reagente NR  

51C Reagente Reagente  

52C Reagente Reagente  

53C Reagente Reagente  

54C Reagente Reagente  

55C Reagente Reagente  

56C Reagente Reagente  

MG150 NR NR  

MG151 NR NR  

MG152 NR NR  

MG153 NR NR  

0611 - 27068 Reagente Reagente Reagente 

2711 - 51069 Reagente Reagente Reagente 

2906 - 1178 Reagente Reagente Reagente 

0206 - 91030 Reagente Reagente Reagente 

1111 - 907 Reagente Reagente Reagente 

3110 - 22121 Reagente Reagente Reagente 

3110 - 459 Reagente Reagente Reagente 

0506 - 80044 Reagente Reagente Reagente 

0606 - 361 Reagente Reagente Reagente 

2405 - 90034 Reagente Reagente Reagente 
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APÊNDICE B – Amostras utilizadas na análise de interferentes e seus resultados.  

 

Tabela 15 - Descrição das amostras utilizadas na análise de interferentes e os resultados obtidos 

utilizando o kit Imuno-Rápido Chagas e a técnica de imunofluorescência indireta. 

Amostra Patologia Imuno-Rápido Chagas 
Imunofluorescência 

indireta 

1 
Leishmaniose Tegumentar 

Americana 
Reagente Reagente 

2 
Leishmaniose Tegumentar 

Americana 
NR Fracamente Reagente 

3 
Leishmaniose Tegumentar 

Americana 
NR Fracamente Reagente 

4 
Leishmaniose Tegumentar 

Americana 
NR Reagente 

5 
Leishmaniose Tegumentar 

Americana 
NR NR 

6 
Leishmaniose Tegumentar 

Americana 
NR NR 

7 
Leishmaniose Tegumentar 

Americana 
NR Reagente 

8 
Leishmaniose Tegumentar 

Americana 
NR NR 

9 
Leishmaniose Tegumentar 

Americana 
NR Reagente 

10 
Leishmaniose Tegumentar 

Americana 
NR Reagente 

11 
Leishmaniose Tegumentar 

Americana 
NR Reagente 

12 
Leishmaniose Tegumentar 

Americana 
NR Fracamente Reagente 

13 
Leishmaniose Tegumentar 

Americana 
NR NR 

14 
Leishmaniose Tegumentar 

Americana 
NR Reagente 

15 
Leishmaniose Tegumentar 

Americana 
NR NR 

16 
Leishmaniose Tegumentar 

Americana 
NR Reagente 

17 
Leishmaniose Tegumentar 

Americana 
NR Reagente 

18 
Leishmaniose Tegumentar 

Americana 
NR NR 

19 
Leishmaniose Tegumentar 

Americana 
NR Reagente 

20 
Leishmaniose Tegumentar 

Americana 
NR Reagente 

   continua 
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conclusão    

Amostra Patologia Imuno-Rápido Chagas 
Imunofluorescência 

Indireta 

21 Toxoplasmose IgG NR NR 

22 Toxoplasmose IgG NR NR 

23 Toxoplasmose IgG NR NR 

24 Toxoplasmose IgG NR NR 

25 Toxoplasmose IgG NR NR 

26 Toxoplasmose IgG NR NR 

27 Toxoplasmose IgG NR NR 

 

 


