
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CMV IgM - SS 

 
Enzimaimunoensaio (ELISA) captura para determinação 
qualitativa de anticorpos IgM específicos anti-Citomegalovírus 
em amostras de sangue seco coletadas em papel filtro. 
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.: FINALIDADE 

 

O Kit Imunoscreen CMV IgM - SS, é um sistema para determinação qualitativa de anticorpos IgM 
contra o Citomegalovírus (CMV) em amostra de sangue seco em papel de filtro (S&S 903). 
Somente para uso e diagnóstico in vitro. 

 

.: SIGNIFICADO CLINICO 
 
O Citomegalovírus humano (CMV) é um vírus pertencente ao grupo dos beta-herpes vírus. Este 
vírus possui um longo período de incubação (semana à meses) os quais são paralelos ao ciclo 
baixo de replicação nos tecidos. As infecções podem ser locais ou sistêmicas e podem ser ativas 
ou latentes.  
 
O CMV é provavelmente a causa mais comum de infecções congênitas no homem. O modo de 
transmissão natural da mãe para o feto é mal definido por causa da falta usual de sintomas. Os 
sintomas variam de brandos até mais severos, como retardo mental, corioretinite, pneumonite, 
púrpura trombocitopênica, erupção maculopapular ou hemorragias e anemias hemolíticas. As 
crianças congenitamente infectadas, algumas vezes, excretam na urina títulos virais 
extremamente altos, por períodos não maiores que um ano. É estimado que 10% dos recém 
nascidos excretores de vírus apresentem danos neurológicos. 
 
A pesquisa de anticorpos IgM anti-CMV permite o diagnóstico de infecção aguda por CMV. O 
teste é particularmente útil no acompanhamento de mulheres grávidas que não foram expostas 
previamente ao CMV e, consequentemente, não estão protegidas contra o vírus. Nos recém 
nascidos a determinação de anticorpos IgM específicos é útil para o diagnóstico da infecção 
congênita.  
 
Sendo assim, o kit Imunoscreen CMV IgM SS, através de sua alta sensibilidade e especificidade 
diagnóstica, é uma importante e valiosa ferramenta para os programas de acompanhamento à 
gestantes (pré-natal) e neonatos. 
 
 

.: PRINCÍPIO DO MÉTODO 
 
Amostras de sangue seco em papel filtro (S&S 903) são eluídas na microplaca que está 
recoberta com anticorpos monoclonais anti-IgM humana. Na primeira incubação os anticorpos da 
classe IgM presentes na amostra eluída são capturados pelos anti-IgM presentes na placa. Após 
aspiração e lavagem da microplaca, outros componentes da amostra não ligados são removidos. 
Em uma segunda incubação, as IgM anti-Citomegalovírus ligadas são detectadas pela adição do 
antígeno do Citomegalovírus purificado, complexados a anticorpos monoclonais específicos 
marcados com peroxidase. O complexo capturado na fase sólida, agindo na mistura de 
substrato/cromógeno, produz um sinal óptico proporcional à quantidade de anticorpos IgM anti-
Citomegalovírus presentes na amostra. Este sinal óptico é captado em filtro azul de 450 nm, 
utilizando o filtro de 620 nm como referência. Este kit não sofre interferência de fatores 
reumatóides e anticorpos anti-nucleares, se presentes na amostra. 
 
 

.: ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E VALIDADE 
 
A data de validade está descrita no rótulo de cada reagente. A validade do kit refere-se ao 
reagente com a menor data de validade. Não usar reagentes cuja data de validade tenha 
expirado. Todos os reagentes devem ser mantidos sob refrigeração na faixa entre 2 a 8ºC. Os 
reagentes poderão ser transportados por até 48 horas entre 15-25 ºC, sem que isso afete a 
qualidade do mesmo. Manter o kit ao abrigo da luz e da umidade. Os reagentes devem 
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permanecer fora do refrigerador somente o tempo necessário para as dosagens, não congelar os 
reagentes. 
 
 

.: COMPOSIÇÃO E APRESENTAÇÕES 
 

COMPONENTES COMPOSIÇÃO 
APRESENTAÇÕES 

96T 192T 480T 

MICROPLACA MP  

Placa de poliestireno destacável 
(12 tiras) recoberta com 
anticorpos monoclonais anti- 
IgM humanas. 
Pronto para uso. 

1x96 Cav. 2x96 Cav. 5x96 Cav. 

TAMPÃO DE ELUIÇÃO TE 

Solução protéica tamponada 
com conservantes. Pronto para 
uso. 

1x15 mL 1x30 mL 2x45 mL 

CONJUGADO CJ  
Antígeno/POD e conservantes.  
Pronto para uso. 

1x12 mL 1x24 mL 1x60 mL 

CONTROLE POSITIVO C+ 

Soro humano contendo 
anticorpos IgM específicos anti-
CMV, diluído em tampão e 
hemácias fixados em papel filtro 
S&S 903. Pronto para uso. 

1 Un. 1 Un. 1 Un. 

CONTROLE NEGATIVO C-  

Soro humano isento de 
anticorpos IgM específicos anti- 
CMV, diluído em tampão e 
hemácias fixados em papel filtro 
S&S 903. Pronto para uso. 

1 Un. 1 Un. 1 Un. 

SOLUÇÃO DE LAVAGEM 20X 

SL  

Solução tamponada contendo 
detergente não iônico e 
conservante. Solução 
concentrada 20X. Vide “Preparo 
dos reagentes” 

1x60 mL 1x60 mL 1x150 mL 

 
 

SUBSTRATO ST 

 

3,3’,5,5’-tetra-metil-benzidina 
(TMB) em solução tampão 
contendo peróxido de hidrogênio 
H2O2. 
Pronto para uso. 

1x13 mL 1x26 mL 1x60 mL 

 
SOLUCAO DE  

PARADA SP 

 
 

Ácido sulfúrico (H2SO4) 0,3 M;  
Pronto para uso. 

1x15 mL 1x30 mL 1x60 mL 

MATERIAIS AUXILIARES 

Bolsa plástica: Para 

armazenamento das tiras da MP 

não utilizadas; 

1 Un. 1 Un. 1 Un. 

Adesivos: Para cobrir as tiras 

da MP durante as incubações. 
3 Un. 6 Un. 6 Un. 

Reagentes de uso comum para todos os kits da linha Imunoscreen: SL E SP 
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.: PRECAUÇÕES E CUIDADOS ESPECIAIS 
 
1. Não pipetar reagentes com a boca. Utilizar sempre pipetas automáticas ou dispositivos de 
sucção de reagentes; 
 
2. Não misturar ou trocar lotes de reagentes diferentes; 
 
3. Os controles contendo componentes de natureza humana foram testados e determinados 
como não-reativos para HBsAg, HCV e HIV. Apesar disto, não há nenhum ensaio laboratorial que 
possa oferecer completa confiabilidade de ausência de agentes infecciosos. Portanto, manipular 
os controles como sendo potencialmente infecciosos; 
 
4. As tiras da microplaca não utilizadas devem ser protegidas da umidade e mantidas na bolsa 
plástica fornecidas com o kit; 
 
5. Evitar contaminação microbiana dos reagentes e não utilizar reagentes que tenham sinais de 
contaminação ou precipitação; 
 
6. Caso haja contato com quaisquer reagentes lavar a área afetada com água em abundância.  
Em caso de ingestão de reagentes ou contato com os olhos e/ou mucosas, procurar auxílio 
médico imediato levando esta instrução de uso; 
 
7. Utilizar equipamentos de proteção individual segundo normas de biossegurança; 
 
8. A água (destilada ou deionizada) utilizada na limpeza do material ou nos procedimentos deve 
ser recente e isenta de agentes contaminantes; 
 
9. Certificar-se das condições adequadas de funcionamento dos equipamentos de análise; 
 
10. O descarte do material utilizado deve ser feito segundo os critérios de biossegurança; 
 
11. Lavar as mãos após trabalhar com material potencialmente infeccioso. 
 
 

.: INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NÃO FORNECIDOS 
 
1. Água destilada ou deionizada; 

2. Leitora de placas com filtro para 450/620 nm; 

3. Lavadora de placas (Opcional); 

4. Cronômetro; 

5. Pipetas manuais ou automáticas; 

6. Ponteiras descartáveis; 

7. Vidrarias; 

8. Papel filtro (S&S 903) para coleta de amostras; 

9. Picotador (manual ou automático) de 3 mm (1/8”). 

 

.: AMOSTRA BIOLÓGICA 
 

Sangue seco em papel filtro (S&S 903), obtido de punção digital ou calcanhar. 

 
PROCEDIMENTO PARA COLETA 
 

1. Utilizar um cartão de coleta para cada amostra, não tocar na área destinada à aplicação da 
amostra; 
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2. O laboratório deve ter um Procedimento Operacional Padrão (POP) para a coleta de amostras; 
 
3. Realizar a assepsia com álcool 70 °GL do local a ser puncionado, que poderá ser polpa digital 
(1) ou calcanhar em neonatos (2); 
 
4. Utilizar lancetas estéreis e inoxidáveis para realizar a punção. Não reutilizar as lancetas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Descartá-las em local próprio para objetos perfurocortantes; 
 
6. Realizar a punção e desprezar a primeira gota. Coletar as gotas subsequentes no papel filtro 
de forma que essas transponham completamente o papel; 
 
7. Deixar o sangue secar a temperatura ambiente. Não utilizar estufas ou outros processos que 
acelerem a secagem do material; 
 
8. Após seco, guardar as amostras em sacos plásticos fechados hermeticamente. 
 
 

.:PREPARO DOS REAGENTES 
 

SOLUÇÃO DE LAVAGEM SL 

 
A solução de lavagem é fornecida concentrada 20X. Para o preparo da solução de lavagem de 
uso, diluir uma (1) parte da solução de lavagem concentrada [20x] para dezenove (19) partes de 
água deionizada ou destilada (1:20). A solução após preparada deverá ser estocada em frasco 
âmbar, limpo e seco devidamente tampado.  Cristais na solução concentrada desaparecerão 
após aquecimento em banho-maria a 37 °C. Estável por trinta dias se armazenada na faixa de 2 
a 8ºC. 
 

PROCEDIMENTO 

PASSO 1 Permitir que reagentes e amostras atinjam a temperatura ambiente; 

PASSO 2 

Picotar um disco de 3 mm (1/8”) das amostra de papel filtro e controles na MP  

conforme o esquema de placa abaixo sugerido. Caso sejam utilizados controles 
internos, os mesmos deverão ser dispensados entre as posições indicadas em “AM”.  

 

  

 

1 2 
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PASSO 3 Pipetar 100 µL do TE nas respectivas amostras e controles picotados; 

PASSO 4 Cobrir as tiras com a folha adesiva, agitar por 10 minutos; 

PASSO 5 Incubar por 40 minutos a 37ºC. 

PASSO 6 

Após a incubação, retirar os picotes por inversão. As amostras remanescentes devem 
ser retiradas com auxílio de uma garrafa lavadora (pisseta) contendo solução de 
lavagem ou com uma agulha (para cada amostra); 

PASSO 7 

Adicionar 300 µL da SL diluída (vide preparo dos reagentes) em cada cavidade da 

MP aspirando posteriormente. Repetir o processo mais 4 vezes (total de 5 lavagens). 
Esta etapa deve ser realizada adequadamente para garantir resultados confiáveis e 
precisos. Remover o fluido restante batendo vigorosamente a placa invertida sobre 
folhas de papel absorvente. Lavadoras de microplacas podem ser utilizadas, bastando 
para isso configurá-las conforme o procedimento acima; 

PASSO 8 Dispensar 100 µL do CJ em cada cavidade, exceto no A1 (Branco); 

PASSO 9 Cobrir as tiras com a folha adesiva e incubar por 40 minutos à 37ºC; 

PASSO 10 Repetir o procedimento de lavagem descrito no passo 7; 

PASSO 11 Dispensar 100 µL do ST em cada pocinho, inclusive no A1 (Branco); 

PASSO 12 
Cobrir com a folha adesiva e incubar por 15 minutos à temperatura ambiente ao 
abrigo da luz; 

PASSO 13 Dispensar 100 µL do SP em cada cavidade, inclusive no A1 (Branco); 

PASSO 14 Ler a absorbância a 450/620 nm, dentro de no máximo 30 minutos 

NOTA 

Os produtos Imunoscreen podem ser utilizados em sistemas automatizados para 
imunoensaio, desde que estes sejam abertos para quaisquer fabricantes e que os 
procedimentos (protocolos) de execução dos testes sejam realizados de forma similar 
ao descrito nesta instrução de uso. 

 
 

.: VALIDAÇÃO DO ENSAIO 
 
Os resultados de um ensaio serão considerados válidos quando: 
Branco: < 0, 100 
Controle Negativo: < 0,150 após descontar o branco 
Controle Positivo: ≥ 0,800 após descontar o branco 
 

.:CÁLCULOS 
 
O Cut-off deverá ser calculado separadamente para cada corrida de amostras. Para o cálculo, 
fazer a média aritmética dos controles negativos (MCN) e somar 0,250 ao valor encontrado, 
conforme a fórmula:  

 
Exemplo:  

 
    

CN1 = 0, 070 Cut-Off (CO) = 0,070 + 0,060  +   0,250         = 0, 315 

CN2 = 0, 060  2   
 

 
.: INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 
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Dividir as absorbâncias das amostras pelo valor encontrado do cut-off, interpretando os 
resultados conforme tabela abaixo: 
 

AMOSTRA AMOSTRA/CUT-OFF 

Positiva / Reativa > 1.1 

Negativa / Não Reativa < 0.9 

Inconclusiva 
/Indeterminada 

>0.9 e < 1.1 

 
 
EXEMPLO: 
 

ABSORBÂNCIA DAS 
AMOSTRAS 

CUT-OFF AMOSTRA/CUT-OFF INTERPRETAÇÃO 

0, 115 

0, 322 

0,3 Negativa / Não Reativa 

0, 315 0,9 Inconclusiva /Indeterminada 

1, 576 4,6 Positiva / Reativa 

 
 

.: CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA 
 
SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE | Comparação de 89 amostras demonstrou uma 
sensibilidade de 100% e uma especificidade de 98,7%. 
 
REPRODUTIBILIDADE | A reprodutibilidade do ensaio foi calculada usando os controles 
negativos e positivos, testados em replicatas em diferentes dias. Um coeficiente de variação 
entre 4-8% foi obtido dependendo dos valores de OD em 450 nm. 
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.: SIMBOLOGIA UTILIZADA 
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RISCO BIOLÓGICO 

 

NÚMERO DO LOTE 

 

REAGENTE CORROSIVO  
(Manipular com precaução)  

PRODUTO PARA DIAGNÓSTICO  
IN VITRO 

 

REAGENTE FOTOSSENSÍVEL (Manter 
ao abrigo da luz) 

 

DATA DE VALIDADE  
(último dia do mês) 

 

LIMITE DE TEMPERATURA (conservar 
a) 

 

CONSULTAR  
INSTRUÇÕES DE USO 

 

O CONTEÚDO É SUFICIENTE  
PARA <N> TESTES 

 

FABRICANTE 

 
 

.:OUTROS PRODUTOS IMUNOSCREEN 
 
TRIAGEM DE DOENÇAS INFECCIOSAS 

 

 

Anti-HBC - SS 
Chagas - SS 
Chlamydia IgA - SS 
CMV IgG - SS 
CMV IgM - SS 
HBsAg - SS 
HCV - SS 
HIV ½ - SS 
HIV ½ Ag/Ab - SS 
HTLV ½ - SS 
Rubéola IgG - SS 
Rubéola IgM - SS 
Sífilis Total - SS 
Toxoplasmose IgG - SS 
Toxoplasmose IgM - SS 
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TRIAGEM NEONATAL 
 

Neo 17 - OH - SS 
Neo IRT - SS 
Neo PKU - SS 
Neo TSH - SS  
Neo Biotinidase - SS 
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