
Chikungunya é uma infecção viral rara transmitida pela picada de um mosquito 
Aedes aegypti infectado. É caracterizada por uma erupção cutânea, febre e dores 
articulares graves (artralgias), que geralmente tem a duração de três a sete dias. 
O nome é derivado da palavra Makonde signi�cando "que se curva para cima", em 
referência à postura inclinada desenvolvida como um resultado dos sintomas de 
artrite da doença. Ela ocorre durante a estação chuvosa nas áreas tropicais do 
mundo, principalmente na África, Sudeste da Ásia, sul da Índia e Paquistão.

Os sintomas mais frequentemente observados são clinicamente indistinguíveis 
daqueles observados nos casos de dengue. Ao contrário de dengue, manifes-
tações hemorrágicas são relativamente raras e na maioria das vezes a doença é 
uma doença febril autolimitada. Dupla infecção de dengue e Chikungunya, 
também é possível, como foi relatado no Índia. Portanto, é muito importante 
clinicamente distinguir a infecção de dengue e da Chikungunya.

CHIK é diagnosticada com base na análise sorológica e isolamento viral em ratos 
ou cultura de tecidos.

Um imunoensaio é o método mais prático para detecção de IgM em laboratório.

O ChikV IgM ECO Teste utiliza antígenos recombinantes derivados de sua estrutura 
proteica; detecta IgM anti-CHIK em soro, plasma ou sangue total do paciente dentro 
de 15 minutos. O teste pode ser realizado por pessoal sem formação ou minima-
mente quali�cados, sem equipamentos de laboratório complicados.

Sumário e Explicação do Teste:

O ChikV IgM ECO Teste é um imunoensaio cromatográ�co de �uxo lateral. O dispositivo 
de teste é composto por: 1) uma almofada conjugada colorida contendo antígenos de 
CHIK conjugado com ouro coloidal (conjugados CHIK) e de coelho conjugados de 
IgG-ouro, 2) uma tira de membrana de nitrocelulose que contém uma linha de teste 
(linha T) e uma linha de controle (linha C). A linha T é pré-revestida com o reagente 
anti-IgM humana e a linha C é pré-revestida com IgG de cabra anti-coelho.

Quando um volume su�ciente de amostra de teste é colocada na cavidade de 
amostra do cassete a amostra migra por capilaridade através da membrana. O 
anticorpo IgM para CHIK, se estiver presente na amostra, irá ligar-se aos conjuga-
dos CHIK. O imunocomplexo é então capturado na membrana pelo anti-IgM 
humano pré-revestido formando uma linha de coloração rosa/vermelha na região 
T, o que indica um resultado de teste positivo CHIK IgM.

Ausência da linha T sugere um resultado negativo. O teste contém um controle 
interno (linha C) que deve exibir uma linha de cor rosa/vermelha referente ao 
imunocomplexo de cabra anti-IgG de coelho / coelho conjugado com IgG-ouro, 
independentemente do desenvolvimento de cor na linha T. Se a linha C não se 
desenvolve, o resultado do teste é inválido e a amostra deve ser testada 
novamente com outro dispositivo.

Princípio do Teste

ChikV IgM ECO Teste - TR.0066C

ChikV IgM ECO Teste é um teste rápido imunocromatográ�co de �uxo lateral para 
a detecção dos anticorpos IgM anti-Chikungunya, em amostras humanas de soro, 
plasma ou sangue total. É destinado para triagem no auxílio do diagnóstico de 
infecções pelo vírus da Chikungunya (CHIK). 

Considere todos os materiais de origem humana como infeccioso. Procedimentos 
de biossegurança deverão ser seguidos no manuseio das amostras.

Coleta e Manuseio das Amostras

1. Cada dispositivo é selado individualmente e contém:
a) 1 dispositivo teste. 
b) 1 sachê dessecante com sílica gel.
2. Diluente da amostra.
3. Pipeta descartável.
4. Instruções de uso.

Materiais que poderão ser requeridos e não são fornecidos
1. Cronômetro.
2. Recipiente para coleta de amostra.
3. Centrífuga.

Reagentes e Materiais Necessários

Uso para Diagnóstico in vitro.
1. A instrução de uso deverá ser lida antes de executar o teste.
2. Não use o dispositivo de teste após a data de validade indicada na embalagem.
3. Não use o teste se a embalagem de alumínio estiver dani�cada.
4. Não reutilize os testes.
5. Todos os reagentes devem estar em temperatura ambiente antes de iniciar os 
procedimentos.
6. Evite contaminação cruzada de amostras utilizando um novo coletor de 
amostra para cada amostra obtida.
7. Não fume, beba ou coma em áreas onde as amostras ou reagentes do kit 
estejam sendo manuseadas.
8. Manuseie todas as amostras como se elas contivessem agentes infecciosos.
9. Observe as precauções estabelecidas contra riscos microbiológicos ao longo do 
procedimento e siga os procedimentos padronizados para o descarte apropriado 
das amostras. Vista roupas de proteção como jalecos laboratoriais, luvas 
descartáveis e óculos de proteção quando estiver analisando as amostras.
10. Umidade e temperatura podem afetar os resultados de maneira adversa.
11. ATENÇÃO: Todas as amostras humanas devem ser consideradas potencial-
mente infectantes. Recomenda-se que os reagentes e as amostras dos pacientes 
sejam tratadas de acordo com as normas ou outras diretrizes de segurança de 
risco biológico ou regulamentos locais apropriados.

Atenções e Precauções

Armazenar os componentes do kit em temperatura entre 2 e 30°C até a data de 
validade indicada na embalagem de alumínio selada. O teste deve permanecer na 
embalagem selada até o momento do uso. Não congelar. Não armazenar o kit em 
temperatura superior a 30°C. Deve-se tomar cuidado para proteger os componen-
tes do kit de contaminação. Não usar o kit se tiver evidência de contaminação 
microbiológica ou precipitação. Contaminação biológica de pipetas, coletores ou 
reagentes podem levar a falsos resultados.

Instruções de Armazenamento e Estabilidade
1° Passo: Coloque a amostra e os componentes de teste à temperatura ambiente, 
se refrigerado ou congelado. Homogenize bem a amostra, antes do teste, uma vez 
descongelado.
2º Passo: Quando estiver pronto para testar, abra a embalagem de alumínio e 
remova o dispositivo. Coloque o dispositivo de teste em uma superfície plana e 
limpa.
3º Passo: Certi�que-se de rotular o dispositivo com número de identi�cação da 
amostra.
4º Passo: Segurando a pipeta na vertical, dispensar uma gota (cerca de 30-45µL) 
de soro/plasma ou uma gota (cerca de 40-50µL) de sangue total na cavidade da 
amostra certi�cando-se de que não existem bolhas de ar.

Procedimento

Plasma:
• Coletar amostra de sangue em um tubo coletor de tampa azul ou verde a vácuo 
(contendo EDTA, citrato ou heparina, respectivamente) por punção venosa.
• Separar o plasma por centrifugação.
• Cuidadosamente retirar o plasma de dentro do tubo coletor e colocá-lo em um 
novo tubo.

Soro:
• Coletar amostra de sangue em um tubo coletor de tampa vermelha a vácuo (sem 
anticoagulantes) por punção venosa.
• Permitir coagulação do sangue.
• Cuidadosamente retirar o soro de dentro do tubo coletor e colocá-lo em um novo 
tubo.

Sangue total:
• Coletar a amostra de sangue por punção na ponta de dedo ou por punção 
venosa.
• Coletar a amostra de sangue em tubo a vácuo com tampa roxa, azul ou verde 
(contendo EDTA, Citrato ou Heparina, respectivamente).
• Não use sangue hemolisado para o teste.

Testar as amostras, assim que possível, após a coleta.

Se não realizar o teste imediatamente, as amostras de soro ou plasma devem ser 
armazenadas entre 2 e 8°C por até 5 dias. As amostras deverão ser congeladas a 
-20°C para longo período de armazenamento.

Se não realizar o teste imediatamente, as amostras de sangue total devem ser 
armazenadas em refrigeração (2 - 8°C). As amostras devem ser testadas no prazo 
de 24 horas após a coleta.

Evitar múltiplos ciclos de congelamento e descongelamento. Antes de realizar o 
teste, leve as amostras congeladas ou refrigeradas para a temperatura ambiente 
e homogeneizar.

Amostras contendo partículas visíveis deverão estar límpidas por centrifugação 
antes do teste.

Não usar amostras com aparência lipêmica, com hemólise ou turbidez para evitar 
interferência na interpretação do resultado.



ChikV IgM ECO Teste

Kit Referência Reagente Não Reagente Total

Reagente 65 7 72

Não Reagente 0 70 70

Total 65 77 142

Sensibilidade: 90,3% Especi�cidade: >99,9%

Foram usadas 142 amostras biológicas fornecidas por laboratórios clínicos de 
referência. Os resultados foram comparados, com as mesmas amostras, com os 
resultados de um kit de pesquisa de antígeno de Chikungunya IgG/IgM disponível 
no mercado (método referência). As amostras foram consideradas reagentes se o 
resultado do kit referência fosse reagente. Amostras foram consideradas não 
reagentes se o resultado do kit referência fosse não reagente. A comparação entre 
os resultados segue abaixo:
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       Fabricante: ECO Diagnóstica LTDA – ME.
Avenida Amarante Ribeiro de Castro, 551, Oliveira – Corinto – MG - CEP: 39.200-000 
CNPJ 14.633.154/0002-06. Autorização do MS n° 8.09548-8 - Farmacêutica Resp. 
Técnica: Roberta de Castro e Costa CRF-MG: 31.236.  Tel.: +55 31 36532025.
contato@ecodiagnostica.com.br – www.ecodiagnostica.com.br

Reg. MS. 80954880018 |  Edição: 003/2017

Imediatamente adicione 1 gota (cerca de 35-50µL) de diluente da amostra na 
cavidade da amostra.

O teste ChikV IgM ECO Teste é apenas para uso diagnóstico in vitro.

O teste ChikV IgM ECO Teste é limitado qualitativamente na detecção de 
antígenos em soro, plasma e sangue total humano. A intensidade da linha teste 
não possui correlação linear com o título de antígenos nas amostras.

Um resultado não reagente pode ocorrer se a quantidade de antígenos de 
Chikungunya presente na amostra estiver abaixo do limite de detecção do teste ou 
os antígenos que são detectados não estiverem presentes durante o estágio da 
doença em cada uma das amostras coletadas. Entretanto, um teste com 
resultado não reagente não previne a possibilidade de exposição ou infecção pelo 
vírus da Chikungunya.

Se o resultado for não reagente no teste rápido ChikV IgM ECO Teste e os sintomas 
persistirem, recomenda-se realizar um novo teste após poucas semanas ou usar 
um método alternativo como PCR ou ELISA.

Algumas amostras contendo altos títulos de anticorpos heterótrofos ou fator 
reumatóide podem afetar resultados esperados.

Limitações do Teste

Controle Interno: O teste contém um controle interno embutido, a linha C. A linha 
C desenvolve uma coloração após a adição da amostra e do diluente da amostra. 
Se a linha C não aparecer, reveja todo o procedimento e repita o teste com um novo 
dispositivo de teste.
Controle Externo: Não são fornecidos controles externos com esse kit. As Boas 
Práticas de Laboratório recomendam o uso de controles externos, reagentes e não 
reagentes, para con�rmar o procedimento do teste e para veri�car o desempenho 
apropriado.

Controle de Qualidade

Inválido: Se nenhuma linha C for desenvolvida, o teste é inválido mesmo no 
desenvolvimento da linha teste (T). Repita o ensaio com um novo dispositivo.

Resultado Não Reagente: Se somente uma linha controle (C) ROSA/VERMELHA 
aparecer e apresentar ausência de coloração na linha teste (T), o teste indica que 
nenhum IgM anti-CHIK detectável está presente na amostra. O resultado é válido 
e não reagente. 

TC

Interpretação do Resultado

35-50µL de soro/plasma 1 gota de tampão diluente

40-50µL de sangue total 1 gota de tampão diluente

15 minutos
Resultado

5º Passo: Leia os resultados em 15 minutos. 
Não ler os resultados após 15 minutos. Para evitar confusão, descartar o 
dispositivo de teste depois de interpretar o resultado.

TCTC

Resultado Reagente: Se a linha controle (C) ROSA/VERMELHA e a linha teste (T) 
ROSA/VERMELHA aparecerem, o teste indica que o IgM anti-CHIK está presente na 
amostra. O resultado é válido e reagente.
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Como acontece com todos os testes de triagem, o teste rápido ChikV IgM ECO 
Teste é para auxiliar no diagnóstico e não substitui outros procedimentos para 
correto diagnóstico. Todos os resultados devem ser considerados juntamente com 
outras informações clínicas disponíveis.

Não seguir o correto procedimento do teste pode levar a resultados incorretos.


