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Método para a detecção de DNA do parasita Trypanosoma cruzi 
por reação em cadeia da polimerase em tempo real

T. cruzi DNA test  

SIGNIFICADO CLÍNICO
A doença de Chagas (tripanossomíase americana) é uma infecção causada pelo parasita Trypanosoma cruzi (T. cruzi), que 
é uma importante causa de morbimortalidade na América Latina, gerando entre 13.000 e 45.000 mortes de pacientes infec-
tados por ano. Embora a infecção seja transmitida principalmente por vetores sugadores de sangue, outra importante via de 
infecção é a transmissão congênita da mãe para o feto.
O diagnóstico laboratorial depende do estágio da doença. Durante a fase aguda, devido ao fato de que geralmente ocorre alta 
parasitemia, o diagnóstico é feito por métodos parasitológicos diretos. Um dos métodos diretos mais amplamente utilizados é 
a técnica do microhematócrito. No entanto, essa metodologia é altamente dependente do operador e tem baixa sensibilidade 
(cerca de 50%). Métodos moleculares estão sendo incorporados à rotina para detecção precoce da doença de Chagas (antes 
de 10 meses). Um dos métodos moleculares mais aceitos para o diagnóstico de rotina em geral é a reação em cadeia da 
polimerase e, em particular, a PCR em tempo real, que apresenta alta sensibilidade. Durante a fase crônica, são utilizados 
métodos sorológicos como: teste imunoenzimático, hemaglutinação ou imunofluorescência.
O diagnóstico precoce permite decisões terapêuticas mais bem-sucedidas, uma vez que foi demonstrado que quanto mais cedo uma 
criança infectada é tratada com tripanosomicida, mais rápida a soroconversão é alcançada (atuais critérios de consenso para a cura).
Este kit de diagnóstico é destinado à identificação do DNA do T. cruzi em recém-nascidos de mães infectadas (transmissão 
congênita), embora não seja exclusivo.

FUNDAMENTOS DO MÉTODO
O método é baseado em um teste de amplificação de ácido nucleico “in vitro”, para detecção de sequências de DNA de T. 
cruzi no sangue humano usando sondas específicas do tipo TaqMan®, e a tecnologia de Reação em Cadeia da Polimerase 
em Tempo Real (qPCR).
O procedimento completo envolve a purificação do DNA da amostra de sangue total, seguida pela amplificação de regiões 
específicas do genoma do patógeno. O produto amplificado é detectado através de fluorocromos, que estão ligados a sondas 
que se ligam especificamente à sequência que é amplificada. A fluorescência emitida durante a amplificação possibilita a 
detecção do produto amplificado.
A função de cada componente da reação é a seguinte:
1) A mistura de reação de T. cruzi (reagente T cruzi qPCR Master Mix UDG 2X) contém a enzima Taq DNA polimerase, 
tampão de reação, desoxinucleotídeos (dNTPs), primers e sondas específicos para T. cruzi e um controle interno (IAC), sais, 
estabilizadores e conservantes, além dos componentes do sistema de remoção de contaminantes por meio de arrastamento 
de amplicons (amplificações anteriores). Os primers e a sonda de T. cruzi (incluídos no reagente T cruzi qPCR Master Mix 
UDG 2X) permitem a detecção de DNA específico do parasita através do canal FAM. A sonda é do tipo TaqMan® (5'FAM, 
3'BHQ1), que é clivada durante a amplificação, separando o fluoróforo do quencher. O aumento da fluorescência resultante 
da acumulação de DNA templado é detectado pelo instrumento de PCR em tempo real. As sequências dos primers são 
elevadamente homólogas, com uma ampla variedade de sequências de referência clinicamente relevantes, baseadas em 
análises bioinformáticas. Essas sequências pertencem à região satélite altamente repetitiva do genoma de T. cruzi, que é 
altamente conservada em todos os genótipos ou unidades de discretas de tipificação de T. cruzi.
2) O Controle Positivo de T. cruzi (reagente PC T cruzi) é usado para correr controles de amplificação fortes e fracos em 
cada ensaio, a partir de diluições em série do reagente PC cruzi de T. cruzi. Sinais positivos de fluorescência em valores 
apropriados garantem a integridade e a confiabilidade do teste. O controle positivo em ambos os níveis serve como controle 
da adequada amplificação e integridade dos reagentes. O controle positivo fraco, estando na zona do limite de detecção do 
teste, também garante a sensibilidade adequada do sistema.
3) Quando a extração de DNA é realizada a partir da amostra clínica (sangue total-EDTA/conservante), é adicionado um 
Controle Interno de Amplificação (IAC), que é uma fonte exógena de DNA co-purificada com a amostra. É um controle do 
processo de extração de DNA e indica a ausência de inibidores na reação de amplificação. Para isso, são usados primers e 
uma sonda IAC (incluídos no T cruzi qPCR Master Mix UDG 2X), em que os primers estão em uma concentração limite, de 
modo a permitir uma reação múltipla com os primers do templado. A sonda dessa mistura é do tipo TaqMan® (5'YY, 3’BHQ1), 
detectada através do canal VIC.

TaqMan é marca registrada da Roche Molecular Systems, Inc.
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4) Também é necessário incluir um controle de reação negativa (NC) para confirmar a ausência de contaminação dos reagentes. 
Para isso, é utilizada como amostra, água livre de nuclease (reagente Nuclease-free H2O). No caso de um resultado positivo 
para esse controle, o teste deve ser repetido, procurando previamente possíveis fontes de contaminação e as eliminando.

REAGENTES FORNECIDOS
T cruzi qPCR Master Mix UDG 2X: mistura de reação para amplificação/detecção de DNA de T. cruzi e IAC por PCR em 
tempo real em duplex. Contém: tampão Tris pH 8,1 40 mM, KCl 100 mM, MgCl2 6 mM, Taq DNA polimerase 2 U/reação, 
dNTP´s (inclue dUTP) 0,4 mM, uracil DNA glicosilase 0,1 U/reação, mistura de primers e sondas para T. cruzi e controle 
interno, agentes redutores, estabilizadores e conservantes. Líquido.
IAC: Controle Interno de Amplificação que consiste em DNA contendo sequências de organismos não infecciosos, ausentes 
em humanos. Liofilizado. 
PC T cruzi: Controle Positivo que consiste em DNA contendo sequências específicas de Trypanosoma cruzi. Liofilizado. 
Nuclease-free H2O: água livre de nuclease. 

REAGENTES E EQUIPAMENTOS NÃO FORNECIDOS
- Sistema comercial de purificação de DNA (usando colunas de sílica ou partículas magnéticas).

Nota: embora este produto tenha sido validado com o kit High Pure PCR Template Preparation (Roche, Cat. 11796828001), 
outros sistemas comerciais podem ser utilizados. 

- ROX (corante que normaliza o sinal fluorescente): reagente necessário para termocicladores que requerem seu uso. 
- Água qualidade biologia molecular (livre de nuclease): para uso na preparação de reações de amplificação (consulte Pro-

cedimento de Ensaio Completo). 
Nota: a reconstituição dos reagentes deste produto é realizada com a água fornecida.

- Micropipetas de volume variável.
- Tips com filtro livres de nuclease.
- Tubos de microcentrífuga (x 1,5 ou 2 ml) livres de nuclease.
- Rack para tubos de 1,5 ml ou 2 ml
- Luvas descartáveis de látex, vinil ou nitrilo sem pó
- Suporte de reação de acordo com o instrumento de PCR em tempo real utilizado (por exemplo, microplacas com filmes 

ópticos, tubos de PCR, etc.)
- Termociclador: marcas diferentes podem ser usadas.

Nota: este produto foi validado nos seguintes termocicladores: StepOne Plus® (Applied Biosystems), ABI7500® (Applied 
Biosystems) e Rotor Gene Q® (Qiagen).

- Agitador vórtex 
- Microcentrífuga de tabela com rotor para tubos de 1,5 a 2 ml
- Banho de gelo ou bloco frio (para tubos de 1,5 a 2 ml)
- Recipiente para descarte de material biológico com hipoclorito de sódio a 5%, recém-diluído.

PRECAUÇÕES
- Os reagentes são para uso diagnóstico "in vitro".
- Todas as amostras de pacientes devem ser manipuladas como se fossem capazes de transmitir a infecção.
- Todos os componentes devem ser completamente descongelados (uma vez reconstituídos), homogeneizados e centrifugados 

brevemente antes de iniciar o ensaio. Recomenda-se mantê-los refrigerados, especialmente a mistura de amplificação de 
DNA. Este último deve ser homogeneizado suavemente, evitando a formação de espuma. 

- Não use os reagentes após a sua data de vencimento.
- Não troque reagentes de lotes diferentes nem modifique os procedimentos de ensaio.
- Não use reagentes de outra origem.
- Todos os reagentes e as amostras devem ser descartados conforme a regulação local vigente.
- Evite a contaminação microbiana dos componentes ou com nuclease quando elementos são introduzidos neles.
- Para usar este produto, é essencial ter conhecimentos básicos na manipulação de técnicas de diagnóstico molecular. Devido 

à alta sensibilidade da tecnologia de amplificação, é necessário respeitar as regras de trabalho indicadas para esse tipo de 
análise (áreas de processamento de amostras, pré e pós amplificação, fluxo de trabalho, uso de material apropriado, etc.).

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO
O kit é estável a 2-10ºC ou -20ºC até a data de vencimento indicada na embalagem. O reagente T cruzi qPCR Master Mix 
UDG 2X fornecido e os componentes liofilizados ou reconstituídos são estáveis sob refrigeração (2-10ºC) ou congelados 
(-20ºC). Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento da Master Mix (não descongele mais de três vezes) em 
todos os casos, pois podem causar perda de reatividade. Caso não use os reagentes regularmente, é aconselhável dividi-los 

StepOne Plus e ABI 7500 são marcas registradas da Applied Biosystems 
by Thermo Scientific / Rotor Gene Q é marca registrada da Qiagen.
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em alíquotas e congelar, levando em consideração o uso de material livre de nuclease e que o T cruzi qPCR Master Mix UDG 
2X contém sondas que precisam ser protegidas da luz.

AMOSTRA
DNA do sangue total coletado com anticoagulante EDTA (não use amostras com heparina, visto que inibe a reação de PCR). 
a) Coleta: em tubo estéril livre de nuclease. Nota: dispositivos comerciais específicos podem ser usados para esse fim.
b) Aditivos: EDTA como anticoagulante ou solução contendo guanidina como agente caotrópico preservador de DNA.
c) Substâncias interferentes conhecidas: níveis elevados de hemoglobina (0,2 g/dL), triglicerídeos (2,8 g/dL) e bilirrubina 
conjugada (20 mg/dL) não interferiram no desempenho do produto.
d) Estabilidade e instruções de armazenamento: os ensaios moleculares são particularmente sensíveis às condições pré-
analíticas subótimas, portanto a qualidade da amostra a ser usada é essencial. Recomenda-se armazenar a amostra com 
os aditivos conservantes especificados e na temperatura sugerida até que a purificação de ácido nucleico seja realizada. A 
amostra de sangue total pode ser armazenada entre 2 e 10ºC ou temperatura ambiente (inferior a 25ºC) com soluções con-
tendo guanidina (como tampão GE (HCl-guianidina/EDTA), na proporção de 1:1 com a amostra). Como alternativa, a amostra 
de sangue total-EDTA também pode ser congelada até a extração do DNA.
Não use amostras com contaminação microbiana.
Se as amostras necessitem ser transportadas, embalar de acordo com as especificações legais referentes ao transporte de 
material infeccioso.
Recomenda-se que o DNA seja extraído preferencialmente com sistemas comerciais que utilizam colunas ou partículas 
magnéticas, devido ao seu maior grau de purificação e reprodutibilidade nos resultados.

PROCEDIMENTO DE ENSAIO COMPLETO
1) EXTRAÇÃO DE DNA de amostras de sangue para a detecção de DNA de T cruzi
O procedimento é realizado sob condições de segurança adequadas para o manuseio de material infeccioso (de acordo 
com o documento M29 da NCCLS - Proteção de trabalhadores de laboratório contra infecções adquiridas no trabalho).

Antes da extração de DNA
Antes de iniciar a extração de DNA a partir de amostras de sangue, siga as instruções abaixo:
• Desinfecção da área de trabalho: limpe as superfícies: bancadas, pipetas, equipamentos, etc. O hipoclorito de sódio a 

10% (diluído recentemente) ou um descontaminante comercial de DNA é usado para pulverizar um pano de papel para 
limpar micropipetas, rotores de centrifugação, suportes magnéticos e bancadas de acordo com as respectivas instruções. 
Lave com H2O milliQ esteril e com Etanol 70%.

• Ligue a luz UV na área de trabalho por 15 minutos. Desligue a luz UV antes de usar os reagentes para evitar danificá-los.
• Ressuspenda o reagente IAC (tubo com tampa azul) (consulte a reconstituição abaixo em 1.a1).
• Homogeneize as amostras e o controle negativo com vortex x 15 segundos.

1.a1) Na área "pré-amplificação"
Reconstituição de componente para extração: leve o componente à temperatura ambiente (22-25ºC) por alguns minutos 
e faça uma breve centrifugação para evitar perdas dos reagentes liofilizados ao abrir os tubos. Reconstitua o componente 
com a água livre de nuclease (Nuclease-free H2O) fornecida, de acordo com a tabela a seguir: 

Componente Volume de reconstituição (µl)
IAC (tampa azul) 750

Homogeneize com Vortex x 30 segundos. Deixe 5 minutos em temperatura ambiente. Vortex x 30 segundos.
Mantenha o reagente reconstituído refrigerado (em gelo ou bloco frio). Armazene o reagente reconstituído a -20ºC ou 
2-10ºC, após o uso.

1.a2) Na área "processamento de amostras"
Extração de DNA do sangue total - conservante
• Use um sistema de extração padronizado que garanta uma alta qualidade do DNA purificado; portanto, deve ser usado 

um kit comercial de purificação de DNA usando colunas de sílica ou partículas magnéticas. 
• Siga as instruções do fabricante do sistema de extração e purificação de DNA a partir do sangue total. Depois de adicionar 

o tampão de lise/extração e incubar com protease, deve ser adicionado o reagente IAC reconstituído (5 µl/amostra) e 
homogeneizar antes de carregar na coluna ou adicionar as partículas magnéticas.

• O DNA extraído é usado como templado da reação de amplificação. Deve ser mantido até o uso a ≤ -20ºC, evitando repetidos 
ciclos de congelamento/descongelamento (não descongele mais que duas vezes). Se necessário, alíquotar antes de congelar.
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2) AMPLIFICAÇÃO DE DNA POR PCR EM TEMPO REAL
Antes da amplificação
• Desinfecção da área de trabalho: Limpe as superfícies com um pano umedecido com hipoclorito de sódio a 10% (recém-

diluído) ou descontaminante comercial de DNA: bancadas, pipetas, equipamentos, etc.
• Ligue a luz UV da bancada e a cabine de preparação da mistura de reação por 15 minutos. Desligue a luz UV antes de 

usar os reagentes para evitar danificá-los.
• Descongele as amostras de DNA e os controles.
• Identifique os tubos de PCR de acordo com o protocolo de reação.

2.a) Amplificação de DNA 
2.a1) Na área “pré-amplificação”
Mistura de reação para T. cruzi/IAC
• Homogenizar os reagentes y pipetar de acordo com os seguintes detalhes:

Componentes da mistura de reação Volume (µl) por reação
T cruzi qPCR Master Mix UDG 2X 10

ROX 25 mM OPCIONAL* 0,1

Nuclease-free H2O 4,9*/5

• Mantenha as misturas de reação refrigeradas (em banho de gelo ou bloco frio). 
• Distribua 15 µL da mistura de reação por tubo/poço da placa de PCR. 
• Adicone 5 µL de água estéril livre de nucleases (Nuclease-free H2O) a cada tubo/poço da placa, correspondendo ao NC 

(controles negativos) de acordo com o protocolo de reação. Volume final de reação: 20 µl
• Vá para a área "processamento de amostras".

2.a2) Na área “processamento de amostras”
• Homogeneize as amostras de DNA previamente extraídas a partir do sangue total com vortex e, em seguida, uma breve 

centrifugação.
• Adicione 5 uL da amostra de ADN a cada tubo/poço da placa, de acordo com o protocolo de reação. Volume final de 

reação: 20 µl.
• Vá para a área “amplificação/pós-amplificação”.

2.a3) Na área “amplificação/pós-amplificação”
Reconstituição do controle positivo para amplificação: leve o componente à temperatura ambiente (22-25ºC) por alguns 
minutos e faça uma breve centrifugação para evitar perdas dos reagentes liofilizados ao abrir os tubos. Reconstitua o 
componente com a água livre de nuclease (Nuclease-free H2O) fornecida, de acordo com a seguinte tabela:

Componente Volume de reconstituição (µl)
PC T cruzi (tampa vermelha) 500

Homogeneize com Vórtex por 30 segundos. Deixe por 5 minutos em temperatura ambiente. Vórtex por 30 segundos.
• Mantenha o reagente reconstituído refrigerado (em banho de gelo ou bloco frio). Armazene o reagente reconstituído a 

-20ºC ou 2-10ºC, após o uso.

2.a4) Preparação dos controles positivos fortes e fracos (área “amplificação/pós-amplificação”)
Nota: é recomendável sempre manipular o reagente PC T cruzi na área pós-amplificação, para evitar contaminar o restante 
dos reagentes.
1) Adicione 450 µl de água livre de nuclease em 4 tubos rotulados de 1 a 4.
2) Adicione 50 µl de reagente PC T cruzi (tampa vermelha) no tubo 1.
3) Agite com vórtex para garantir uma boa homogeneização.
4) Mude a ponta da micropipeta e adicione 50 µl da mistura do tubo 1 ao tubo 2: (High PC T cruzi)
5) Agite com vórtex para garantir uma boa homogeneização.
6) Repita os estágios 4 e 5 até que a série de diluições esteja completa (tubo 4 (Low PC T cruzi))
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Curva Padrão Diluição eq parasitas/ml
Reagente PC T cruzi (tampa vermelha) - 1000

Tubo 1 1/10 100

Tubo 2  (High PC T cruzi) 1/100 10

Tubo 3 1/1.000 1

Tubo 4 (Low PC T cruzi) 1/10.000 0,1

A concentração do High PC T cruzi equivale a 10 parasitas/ml de sangue e a concentração do Low PC T cruzi equivale a 
0,1 parasitas/ml de sangue.

2.a5) Condições de reação
• Programe o perfil de termociclagem no equipamento:

Estágio Tempo Temperatura
Incubação UDG* 2 min 50ºC

Ativação enzimática 10 min 95ºC

Desnaturação 15 seg 95ºC
45 ciclos

Coleção de dados** 60 seg 58ºC

* A incubação com UDG (Uracil-DNA Glicosilase) evita a amplificação por “carryover” antes da reação de amplificação específica. 
** Os dados de fluorescência são coletados nos canais FAM e VIC nos poços/tubos de reação onde há templado de DNA e NC. 
No restante dos poços (controles positivos), eles são coletados apenas no canal FAM.

• Adicione 5 uL da amostra dos controles positivos High PC T cruzi (diluição 1/100) e Low PC T cruzi (diluição 1/10.000) 
aos tubos/poços da placa correspondente, de acordo com o protocolo de reação. Volume final de reação: 20 µl
• Feche os tubos ou sele com o filme correspondente à placa.
• Insira os tubos ou a placa no equipamento de PCR em tempo real.
• Inicie a reação.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
Critérios de validação do ensaio
Para realizar a análise dos resultados obtidos durante a amplificação, é necessário avaliar previamente se os parâmetros 
mencionados abaixo estão definidos corretamente de forma automática pelo instrumento (padrão) ou se é necessário defini-
los manualmente:
• Linha de base (sinal de fundo de todos os poços da microplaca): é recomendável que termine (baseline end) 2 ou 3 ciclos 

abaixo do valor mais baixo de Ct (ciclo acima do limiar de fluorescência) das curvas de amplificação.
• Linha Threshold (valor limiar de fluorescência): deve ser fixado na fase exponencial das curvas de amplificação. Recomenda-

se definir seu valor em 10% da fluorescência do platô geral.
Uma vez definidos os parâmetros acima, o teste é considerado válido se as seguintes condições forem cunpridas simulta-
neamente:
1- Os NCs não devem apresentar curvas de amplificação e, se houver alguma curva que exceda a Linha Threshold, o valor 
de Ct deve ser ≥ 39. Caso contrário, indica contaminação aleatória ou de componente. Na contaminação aleatória que ocorre 
durante o carregamento de DNA na mistura de reação, alguns ou todos os NCs estão contaminados, mostrando curvas de 
amplificação com diferentes valores de CT. Na contaminação de um ou vários reagentes, todos os CNs estão contaminados, 
mostrando curvas com valores de CT semelhantes.
2- O High PC T cruzi que correspondente ao tubo 2 deve ter um valor de Ct entre 24,5 e 30,5 (isso depende do termociclador 
usado). Esse intervalo é para referência e pode ser um pouco diferente em equipamentos não validados; portanto, recomenda-
se ao usuário estabelecer seu próprio intervalo e critérios de aceitação.
3- O Low PC T cruzi que corresponde ao tubo 4 deve apresentar um valor de Ct entre 31 e 37 (isso depende do termoci-
clador usaado). Esse intervalo é para referência e pode ser um pouco diferente em equipamentos não validados; portanto, 
recomenda-se ao usuário estabelecer seu próprio intervalo e critérios de aceitação.
4- Uma diferença entre os dois controles positivos deve ser mantida entre 6 e 8 unidades de CT.
5- Análise do IAC: o valor de Ct e o sinal esperado para amplificação do controle interno em uma determinada amostra variam 
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de acordo com o número de cópias do genoma de T. cruzi, a eficiência do processo de purificação de DNA, o termociclador 
usado na reação, etc. Os valores Ct ≤ 28 estão dentro da faixa esperada para o sistema de purificação de DNA validado 
(definir de acordo com o sistema de purificação a ser usado). Pode acontecer com amostras de alta carga parasitária, que o 
controle interno não amplifique ou mostre valores de Ct > 28 ou o valor estabelecido, devido à competição no consumo dos 
reagentes envolvidos, em qualquer caso isso não invalida o resultado.
Se alguma das condições obtidas não cumprir com as especificações mencionadas acima, omita da análise os poços que 
podem gerar desvios e/ou analise com os critérios apropriados a necessidade ou não de repetir o teste. Leve em conta que as 
condições definidas são as de um teste ideal e que valores próximos aos descritos podem ser aceitos, analisando-os juntos.

Análise e interpretação dos resultados
Os resultados integrados podem ser interpretados da seguinte maneira: 
- É considerada uma amostra positiva, detectável para T. cruzi, quando a curva de fluorescência sigmóide ultrapassar o limiar 

(linha Threshold), originando um valor de Ct ≤ 36.
- É considerada uma amostra negativa, não detectável para T. cruzi, quando a curva de fluorescência sigmóide não ultrapassar 

o limiar, resultando na ausência de Ct, ou o cruza com um valor superior a 39, além disso, o controle interno apresenta uma 
curva de amplificação com valores de CT ≤ 28.

- É considerada uma amostra duvidosa quando a curva de fluorescência sigmóide cruzar o limiar, com um valor de Ct entre 36 
e 39. Por ser a área em que pode haver contaminação cruzada aleatória ou de reagentes por manipulação, é recomendável 
repetir a extração a partir da amostra e, se não for possível, amplificar a partir do DNA extraído.

Templado de DNA 
(T cruzi)

Controle Interno 
(IAC)

Controle 
Negativo

High 
PC T cruzi

Low 
PC T cruzi Interpretação

+ +/- - + + Presença de DNA 
de T. cruzi

- + - + + DNA de T. cruzi não 
detectado

+/- + - + - Baixa sensibilidade 
no ensaio. Repetir

- - - - - Resultado 
inválido

+ + + + + Resultado 
inválido

+ - + + + Resultado 
inválido

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
Os testes de validação do produto foram realizados no âmbito do projeto para desenvolver um sistema de diagnóstico precoce 
da doença de Chagas, realizado a partir da consolidação de um consórcio associativo público-privado composto por duas 
instituições científicas nacionais (o Laboratorio de Biología Molecular de la Enfermedad de Chagas del Instituto de Investiga-
ciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular (La¬BMECh-INGEBI-CONICET) e o Instituto Nacional de Parasitología 
Dr. Mario Fatala Chabén (INP, dependente da ANLIS) e por Wiener Laboratorios S.A.I.C.

a) Sensibilidade Analítica: 
Este produto tem um limite de detecção (LOD) de positivos de 95% (C95) de 0,148 p/ml, calculado por análise do tipo Probit.

b) Especificidade Analítica:
O T. cruzi DNA test não apresenta reatividade cruzada com seqüências de DNA de outros parasitas como Trypanosoma 
rangeli e espécies de Leishmania que coexistem na mesma região endêmica do Trypanosoma cruzi e podem causar co-
infecção em alguns pacientes. 

c) Precisão:
A precisão inter e intra-ensaio do produto T. cruzi DNA test foi estudada durante todo o processo (desde a extração do DNA 
até a amplificação), seguindo as recomendações da Diretiva CLSI EP15-A2. Três níveis de carga parasitária na área próxi-
ma ao LOD (100 par/100 ml, 50 par/100 ml e 25 par/100 ml) foram avaliados com 40 repetições de cada nível e analisados 
estatisticamente. 
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Log10 Concentração 
Nominal de T cruzi

Valor 
nominal

D.P. 
intra-ensaio

C.V. (%) 
intra-ensaio

D.P. 
total

C.V. (%) 
total

Log10 100 par/100 ml 2 0,27 12,47 0,356 16,45

Log10 50 par/100 ml 1,69897 0,38 21,53 0,492 27,88

Log10 25 par/100 ml 1,39794 0,666 44,1 0,707 46,86

O produto mostra desvios intra-ensaio e totais na área do limite de quantificação de 12,47-21,53% e 16,45-27,88%, respec-
tivamente.

d) Inclusividade:
O T. cruzi DNA test detecta todas as linhagens ou unidades discretas de tipagem (UDTs) do Trypanosoma cruzi que infectam 
seres humanos (Tc Ia, Tc Id, Tc Ie, Tc II, Tc III, Tc IV, Tc V e Tc VI).
A detectabilidade de todas as UDTs relevantes da infecção por T. cruzi em humanos é garantida com o desenho das sequên-
cias de primers e a sonda do produto T. cruzi DNA test. Essas sequências são 100% homólogas com uma ampla variedade 
de sequências de referência clinicamente relevantes, com base em análise bioinformática integrante.

e) Faixa Linear:
Para determinar a linearidade do produto T. cruzi DNA test, 9 níveis de concentração foram analisados em quadruplicado, 
cobrindo a faixa clínica (12,5-10000000 parasitas de T. cruzi/100 ml de sangue total), seguindo as recomendações da diretriz 
EP6-A do CLSI. O produto apresentou uma resposta linear entre 50-102 (log = 1,7-2) e pelo menos 107 (log = 7) parasitas de 
T. cruzi/100 ml de sangue total, como pode ser visto na Figura 1. Também pode ser expresso como um intervalo linear entre 
0,5-1 e 105 parasitas/ml.

 
Figura 1: Linearidade do produto T. cruzi DNA test

f) Sensibilidade e Especificidade Clínica:
População de bebês e crianças com Chagas congênita
Para a validação clínica, foi proposto um estudo prospectivo populacional com amostras de sangue de bebês nascidos de 
mulheres infectadas, mascaradas, coletadas em instituições públicas da Argentina. Um rastreamento de pacientes ao nas-
cimento, 1-2 meses e aos 10 meses de vida foi feito, comparando com o método “gold standard” para diagnóstico precoce 
(micro-hematócrito – MH) no âmbito do algoritmo em vigor no sistema de saúde de Chagas no país. Este trabalho foi realizado 
pelo Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), supervisionado pelo Instituto Nacional de Parasitología Mario Fatala 
Chaben (INP) e pelo pelo Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular (INGEBI).
Locais do estudo: o estudo foi realizado com amostras do Hospital Julio Perrando em Resistencia (Chaco) e do Instituto 
Nacional de Parasitología “Dr. Mario Fatala Chaben” (INP) da CABA (Buenos Aires) que matricularam crianças da província 
após o nascimento que foram tratadas para controle.
Foram inscritos 265 pacientes e cerca de 165 casos foram selecionados para a análise comparativa final. Houve 11 crianças 
com infecção congênita. Dos 11 casos com infecção por transmissão vertical, 5 casos foram detectados por micro-hematócrito 
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dentro de 2 meses após o nascimento e os outros 6 casos apenas aos 10 meses por sorologia (ELISA, HAI ou IFI). O PCR 
em tempo real desenvolvido detectou 9 dos casos congênitos dentro de 2 meses de vida. 
Os parâmetros de sensibilidade e especificidade clínica de ambos os métodos foram os seguintes:
Sensibilidade clínica T. cruzi DNA test: 81,82%
Sensibilidade clínica MH: 45,45%
Especificidade clínica T. cruzi DNA test: 98,7%
Especificidade clínica MH: 100%

d) Estudo de correlação com outro método:
O estudo foi realizado em uma população de amostras de pacientes crônicos e congênitos com doença de Chagas. Os 
DNAs correspondentes foram processados e analisados com o teste T. cruzi DNA test e com outro sistema similar de PCR 
em tempo real. Esses DNAs foram extraídos a partir de sangue-EDTA congelado ou com tampão guanidina, de pacientes 
crônicos (60 amostras), congênitos (4) e negativos (7). O método utilizado como sistema de referência na análise foi o Master 
Mix comercial da Roche FastStart Universal Probe Master (ROX) (Cat: 04913949001), utilizado em diferentes estudos para 
o diagnóstico molecular de Chagas (Schijman et al. 2011, Duffy et al. al 2013, Cura et al 2015, Ramirez et al 2015, Martinez 
et al 2016, Ramirez et al 2017).

Figura 2: Estudo de correlação entre métodos

O coeficiente de correlação r é 0,98. 
A análise de correlação de valores de logaritmo da concentração de parasitas/ml das amostras detectadas com o teste T. 
cruzi DNA test mostra alta correlação (r = 0,98) com o sistema avaliado. (Figura 2).

APRESENTAÇÃO 
Kit para 48 determinações (Cód. 1060010):
2 x 300 uL T cruzi qPCR Master Mix UDG 2X
1 x → 500 uL PC T cruzi
1 x → 750 uL IAC
1 x 1,9 mL Nuclease-free H2O
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Símbolos
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"

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

 Cont. Conteúdo

g Número de lote h Número de catálogo

Calibr. Calibrador

b Controle

b Controle Positivo

c Controle Negativo

i Consultar as instruções de uso

Elaborado por:

Nocivo

Corrosivo / Caústico

Irritante

P Representante autorizado na Comunidade 
Europeia
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