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Prova de hemaglutinação indireta para a detecção de 
anticorpos contra o Trypanosoma cruzi

Chagatest HAI 
screening A-V

SIGNIFICADO CLÍNICO
A doença de Chagas, é uma infecção parasitária produzida 
pelo Trypanosoma cruzi. Na maioria dos casos a doença 
evolui até a fase crônica. O diagnóstico de laboratório de-
pende do estágio no qual se encontra a doença. Durante a 
fase aguda, o diagnóstico se efetua mediante a comprovação 
dos parasitos no sangue. Durante a fase crônica, utilizam-se 
métodos sorológicos como teste de triagem.

FUNDAMENTOS DO MÉTODO
A hemaglutinação indireta baseia-se na propriedade que têm 
os anticorpos (que neste caso são anti-T. cruzi) de produzir 
aglutinação específica na presença de glóbulos vermelhos 
sensibilizados com antígenos citoplasmáticos e de membra-
na do Trypanosoma cruzi. Chagatest HAI screening A-V 
utiliza glóbulos vermelhos de ave, que aceleram a visualiza-
ção da reação por ser de maior tamanho que os de carneiro.
Os anticorpos interferentes, que podem causar aglutinação 
inespecífica, eliminam-se com a adição da solução protéica 
que possui inibidores destes anticorpos.

REAGENTES FORNECIDOS
Antígeno HAI A-V: suspensão de glóbulos vermelhos de 
ave sensibilizados com antígenos citoplasmáticos e de 
membrana do T. cruzi em tampão fosfatos com ClNa 8,5 g/l 
e conservante < 0,1%.
Tampão HAI A-V: solução fisiológica (8,5 g/l ClNa) tampo-
nada com fosfatos 20 mmol/l, pH 7,1 e conservante < 0,1%.
Solução Protéica A-V: solução de proteínas, 5 g/dl e con-
servante < 0,1%.
Controle Positivo: soro inativado contendo anticorpos 
contra o Trypanosoma cruzi e conservante < 0,1%.
Controle Negativo: diluição de proteínas séricas não rea-
tivas e conservante < 0,1%.

INSTRUÇÕES DE USO
Antígeno HAI A-V: cada vez que seja utilizado deve-se 
homogeneizar completamente por agitação, evitando a 
formação de espuma.
Diluente de Soros HAI A-V: adicionar 0,2 ml de Solução 
Protéica A-V a 5 ml de Tampão HAI A-V. Misturar, rotular 
e tampar.
Controles Positivo e Negativo: prontos para uso.

PRECAUÇÕES
- Todas as amostras de pacientes devem ser manipuladas 
como se fossem capazes de transmitir infecção. Os controles 
encontram-se inativados. No entanto, devem ser usados 

como se tratando de material infectante.
- Os soros controles foram examinados para antígenos 

de superfície da hepatite B (HBsAg), anticorpos contra o 
vírus da hepatite C (anti-HCV) e vírus da imunodeficiência 
humana (HIV) encontrando-se não reativos.

- Todos os materiais empregados no ensaio devem ser 
destruídos a fim de assegurar a inativação dos agentes 
patogênicos. O método recomendado para este procedi-
mento é autoclavar durante 1 hora a 121oC. Os líquidos 
de dejeto podem ser desinfetados com hipoclorito de sódio 
(concentração final 5%) durante no mínimo 60 minutos.

- Não misturar reagentes de diferentes kits e lotes.
- Os reagentes são para uso diagnóstico "in vitro".

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE
ARMAZENAMENTO
Reagentes Fornecidos: são estáveis em refrigerador (2-
10oC) até a data de vencimento indicada na embalagem. 
Não congelar.
Uma leve turbidez ou opalescência na Solução Protéica, não 
altera a capacidade reacional da mesma.
Diluente de Soros HAI A-V: estável sob refrigeração (2-
10oC) durante 24 horas a partir de seu preparo.

INDÍCIOS DE INSTABILIDADE OU DETERIORAÇÃO
DOS REAGENTES
- Quando o Controle Negativo e todas as diluições de soros 

são reativas, pode ser indício de autoaglutinação do Antí-
geno HAI A-V. Pode-se verificar destinando una cavidade 
da microplaca para misturar Antígeno HAI A-V e Diluente 
de Soros HAI A-V, sem a Amostra. Se ainda assim, se 
observa aglutinação, o reagente está deteriorado e deve-
se descartar.

- A ausência de reatividade em todas as diluições de soros 
e no Controle Positivo, pode ser indício de deterioração 
dos reagentes.

AMOSTRA
Soro
a) Coleta: o paciente deve estar preferivelmente em jejum. 
Obter o soro da maneira usual. Não utilizar plasma. As 
amostras inativadas pelo calor, podem ocasionar resultados 
falsos positivos.
b) Aditivos: não são requeridos. Não adicionar conser-
vantes.
c) Substâncias interferentes conhecidas: são causa 
de resultados errôneos a hemólise e a hiperlipemia (com 
quilomicronemia).

C
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d) Estabilidade e instruções de armazenamento: o soro 
deve ser preferentemente fresco. Caso a amostra não seja 
processada na hora, pode-se conservar sob refrigeração 
(2-10oC) durante 72-96 horas como máximo, a partir do 
momento da extração de sangue. Para períodos mais pro-
longados de conservação, congelar (-20oC) evitando repetir 
este procedimento.

MATERIAL NECESSÁRIO
1- Fornecido
- Microplaca de 96 cavidades de fundo em V.

2- Não fornecido
- Micropipetas capazes de medir os volumes indicados. Vide 

PROCEDIMENTO.
- Tubos de hemólise e material volumétrico apropriado.

PROCEDIMENTO
Selecionar uma microplaca com cavidades de fundo em 
V sem utilizar. Passar um pano úmido na base da mesma 
antes de utilizar e dispor-a horizontal. Vide LIMITAÇÕES 
DO PROCEDIMENTO.

I- PROVA QUALITATIVA
1- Em um tubo de hemólise colocar 400 ul de Diluente 
de Soros HAI A-V e adicionar 10 ul de soro ou controles 
(diluição 1/40).
2- Colocar 50 ul da diluição 1/40 do soro ou controles 
em uma cavidade da microplaca e adicionar 25 ul de 
Antígeno HAI A-V.
3- Misturar aplicando batidas suaves nas laterais da 
microplaca durante 30 segundos como mínimo.
4- Deixar em repouso, ao abrigo de vibrações durante 
60 minutos a temperatura ambiente.
5- Ler a partir de 60 minutos.
Pode-se aumentar a nitidez da apreciação, lendo sobre 
um espelho, iluminando a placa desde acima e inter-
pondo um papel branco translúcido entre a microplaca 
e a fonte de luz.

II- PROVA QUANTITATIVA
1- Em uma mesma série de 6 cavidades colocar 50 ul de 
Diluente de Soros HAI A-V nas cavidades 2, 3, 4, 5 e 6.
2- Pipetar 50 ul da diluição 1/40 de soro ou controles nas 
cavidades 1 e 2.
3- Transferir 50 ul desde a cavidade 2 à 3 e assim su-
cessivamente, descartando 50 ul da última cavidade, 
evitando a formação de bolhas.
4- Homogeneizar o Antígeno HAI A-V por inversão.
5- Adicionar a cada diluição 25 ul de Antígeno HAI A-V.
6- Agitar a microplaca aplicando batidas suaves nas 
laterais durante 30 segundos como mínimo.
7- Deixar em repouso, ao abrigo de vibrações durante 
60 minutos.
8- Ler a partir de 60 minutos.
O título do soro será aquele correspondente à maior 
diluição de soro reativo.

Diluições correspondentes
Cavidade 1 2 3 4 5 6
Títulos 1/40 1/80 1/160 1/320 1/640 1/1280

CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO
O ensaio é considerado válido se cumpridas simultanea-
mente as seguintes condições:
- O Controle Negativo deve dar um botão nítido no fundo 

da cavidade.
- O Controle Positivo deve dar um filme ou manto no fundo 

da cavidade.
Se uma ou ambas condições não se cumprirem, repetir o 
ensaio.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
Não Reativo: presença de um sedimento em forma de 
botão, nítido e de contorno uniforme no fundo da cavidade.
Reativo Fraco: manto pequeno no fundo da cavidade com 
botão bastante definido no centro.
Fortemente Reativo: formação de um filme ou manto as 
vezes de contornos irregulares no fundo da cavidade.

VALORES DE REFERÊNCIA
Entre as técnicas imunológicas, a HAI considera-se um 
método confiável para a determinação de anticorpos espe-
cíficos. No entanto, seus resultados, assim como aqueles 
de qualquer método sorológico, só constituem um dado 
adicional para o diagnóstico. Porém, os informes devem 
ser considerados em termos de probabilidade. Neste caso, 
maior ou menor probabilidade de parasitose por T. cruzi.
Consideram-se presumivelmente parasitados aqueles 
indivíduos cujos soros são reativos com títulos maiores ou 
iguais a 1/40.
Qualquer resultado reativo deve ser conferido por outra 
técnica. Deve-se lembrar o critério recomendado pelo Ins-
tituto Fatala Chaben, segundo o qual o imunodiagnóstico 
da infecção deve ser feito pelo menos com 2 dos seguintes 
métodos: imunofluorescência indireta, hemaglutinação indi-
reta, ELISA, aglutinação de partículas (látex), devidamente 
validado pelo Centro Nacional de Referência.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
Vide Substâncias interferentes conhecidas em AMOSTRA.
Outras causas de resultados errôneos são:
 - Falta de acondicionamento prévio da microplaca. Para 

eliminar a carga eletrostática é necessário passar um pano 
úmido pela base.

- Falta de homogeneização dos reagentes antes de seu uso.
- Deficiências de mistura.
- Vibrações acidentais durante o repouso necessário para o 

desenvolvimento da reação.
- Soros envelhecidos ou congelados e descongelados 

repetidamente.
- Soros inativados pelo calor.
- Contaminações acidentais dos reagentes ou do material 

utilizado no ensaio.
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- Microplacas riscadas pelo uso. Não é aconselhável reu-
tilizar cavidades em aquelas microplacas que não foram 
empregadas em sua totalidade.

- Diluente de Soros que não seja de preparação recente.
- Diluição da amostra feita por mais de 24 horas.
Deve-se lembrar que cada componente de Chagatest HAI 
screening A-V forma parte de um kit completo que deve-se 
considerar como unidade. Porém, não devem-se trocar os 
componentes de diferentes kits.

PERFORMANCE
a) Sensibilidade e especificidade:
Em populações endêmicas, utilizando Chagatest HAI 
screening A-V, o 100% dos títulos maiores e o 99% dos 
títulos menores de 1/40, foram confirmados por métodos 
de referência.
Em populações não endêmicas, o 100% dos indivíduos sa-
dios apresentou títulos menores a 1/40 utilizando Chagatest 
HAI screening A-V.
b) Estudo populacional
Em um estudo realizado sobre 159 amostras provenientes 
de uma população hospitalar obteve-se uma sensibilidade 
de 95,3% e uma especificidade de 99,2%, confirmado por 
hemaglutinação indireta e ELISA.
Em outra população de 328 indivíduos provenientes de um 
banco de sangue de uma região não endêmica, obteve-se 
uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 98,7% 
comparando com métodos ELISA e hemaglutinação indireta.

APRESENTAÇÃO
Kit para 480 determinações contendo:
2 frascos x 6,3 ml Antígeno HAI A-V
10 ml Solução Protéica A-V
270 ml Tampão HAI A-V
0,5 ml Controle Positivo
0,5 ml Controle Negativo
5 Microplacas
(Cód. 1293204)
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EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS
Antígeno HAI A-V Tampão HAI A-V

Antígeno HAI A-V Tampão HAI A-V

Sol. Proteica A-V Control -
Solução Protéica A-V Controle Negativo

Control + 
Controle Positivo 
Os seguintes símbolos são utilizados nos kits de reagentes 
para diagnóstico da Wiener lab. 

C
Este produto preenche os requisitos da Diretiva Europeia 
98/79 CE para dispositivos médicos de diagnóstico "in 
vitro"

P Representante autorizado na Comunidade Europeia

V Uso médico-diagnóstico "in vitro"

X Conteúdo suficiente para <n> testes

H Data de validade

l Limite de temperatura (conservar a)

Não congelar

F Risco biológico

Volume após a reconstituição

Conteúdo

g Número de lote

M Elaborado por:

Nocivo

Corrosivo / Caústico

Irritante

i Consultar as instruções de uso

Calibrador

Controleb

b Controle Positivo

c Controle Negativo

h Número de catálogo



 Cont.

Calibr.
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TERMO DE GARANTIA
Este Kit como um todo tem garantia de troca, desde que esteja 
dentro do prazo de validade e seja comprovado pelo Depar-
tamento Técnico que não houve falhas técnicas na execução 
e manuseio deste kit, assim como em sua conservação..


