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.: TERMO DE GARANTIA 
 
A qualidade dos reagentes é assegurada até a data de validade mencionada na embalagem de 
apresentação, desde que armazenados e transportados nas condições adequadas. 
 
.: REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
1. Portal da Saúde, Febre do Zika Vírus. Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/ 
o-ministerio/principal/secretarias/svs/zika>. Acesso em Outubro de 2017. 
 
.: 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 
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Zika IgM  
 
Enzimaimunoensaio (ELISA) para determinação qualitativa de 
anticorpos específicos da classe IgM  contra o vírus da Zika em 
amostras de soro ou plasma 
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.: FINALIDADE  
 
O Kit Allserum Zika IgM é um sistema para determinação qualitativa de anticorpos da classe IgM 
contra o vírus da Zika, em amostra de soro e plasma. 
Somente para uso e diagnóstico in vitro por profissionais habilitados da área médica e com 
especialização em análises clínicas. 
 
.: SIGNIFICADO CLÍNICO 
 
A febre do Zika Vírus é uma doença viral, transmitida por mosquitos, como Aedes aegypti. De forma 
geral possuí evolução benigna.  Segundo a literatura, mais de 80% das pessoas infectadas não 
desenvolvem manifestações clínicas, porém quando presentes, a doença se caracteriza pelo 
surgimento do exantema maculopapular pruriginoso, febre intermitente, hiperemia conjuntival não 
purulenta e sem prurido, artralgia, mialgia e dor de cabeça e menos frequentemente, edema, dor de 
garganta, tosse, vômitos e haematospermia. No entanto, a artralgia pode persistir por 
aproximadamente um mês. 
 
Existem várias evidências que relacionam o Vírus da Zika com casos de microcefalias. O Centro de 
Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC), em uma revisão de evidências já existentes 
concluiu que o vírus da Zika é o causador da microcefalia e outras perturbações neurológicas em 
recém-nascidos cuja mãe foi infectada pelo Vírus. Recentemente, foi observada uma possível 
correlação entre a infecção do vírus da Zika e a ocorrência de síndrome de Guillain-Barré (SGB) em 
locais com circulação simultânea do vírus da dengue, porém não confirmada a correlação. 
 
O diagnóstico do Zika Vírus pode ser realizado por métodos de biologia molecular, através do 
isolamento do RNA Viral ou por métodos sorológicos, através de pesquisas de anticorpos (IgM ou 
IgG) específicos contra o vírus da Zika. O diagnóstico molecular deve ser realizado entre o 4 e 7 
dias após a infecção e o  diagnóstico sorológico  após 4 dias de infecção.  
 
 
.: PRINCÍPIO DO MÉTODO 
 
Em uma primeira incubação, as amostras são diluídas com o diluente de amostra que neutraliza a 
ação dos anticorpos IgG. Posteriormente a amostra é adicionada a microplaca do kit que esta 
recoberta com proteínas não estruturais (NS1) do vírus da Zika. Os anticorpos específicos IgM 
contra o vírus, quando presentes na amostra, se ligam ao antígeno presente na microplaca. Após a 
lavagem dos poços contendo as amostras, um conjugado contendo enzima peroxidase (HRP) e 
anti-IgM humano é adicionado nos poços marcando as amostras que contenham anticorpos IgM 
para o Vírus da Zika. Após nova lavagem da microplaca, onde todo material não ligado é retirado, é 
adicionado um substrato (TMB), que será clivado pela enzima peroxidase (HPR), formando um 
composto de coloração azul. A reação é paralisada com adição de um composto ácido, alterando a 
cor de azul para amarelo. A coloração é proporcional a quantidade de anticorpos presente na 
amostra sendo medida em 450/620 nm. 
 
.: ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E VALIDADE 
 
A data de validade está descrita no rótulo de cada reagente. A validade do kit refere-se ao item com 
a menor data de validade. Não usar reagentes cuja data de validade tenha expirado. Todos os 
componentes devem ser mantidos sob refrigeração na faixa entre 2 a 8ºC, mesmo após sua 
abertura e utilização. 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 permanecer fora do refrigerador somente o tempo necessário para as dosagens, não 
congelar. Os componentes em uso, quando respeitado o armazenamento correto, são estáveis até 
a data de validade informada nos rótulos. 
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PRECISÃO 

Number of values

Minimum
Maximum

Mean
Std. Deviation
Std. Error of Mean

Lower 95% CI of mean
Upper 95% CI of mean

Coefficient of variation

SR800
20

0.1200
0.2140

0.1542
0.02924
0.006537

0.1405
0.1678

18.97%

SR0856
20

0.3120
0.5860

0.3998
0.05712
0.01277

0.3730
0.4265

14.29%

SR1134
20

1.176
1.536

1.253
0.1042
0.02329

1.205
1.302

8.31%

Number of values

Minimum
Maximum

Mean
Std. Deviation
Std. Error of Mean

Lower 95% CI of mean
Upper 95% CI of mean

Coefficient of variation

SR800
60

0.1170
0.2510

0.1627
0.04082
0.005270

0.1522
0.1732

25.09%

SR0856
60

0.3110
0.6550

0.3993
0.05899
0.007616

0.3840
0.4145

14.78%

SR1134
60

1.134
2.447

1.493
0.4249
0.05486

1.383
1.602

28.47%
 

 

.: INTERFERENTES 
Não houve interferência de amostras com resultados positivos para Febre amarela, Dengue (4 
sorotipos) e Chikungunya. No entanto, reações cruzadas não podem ser desconsideradas uma vez 
que existem semelhanças de proteínas antigênicas conforme descrito amplamente na literatura.   
Os analitos abaixo, nas concentrações descriminadas, não interferem nos ensaios. Outros analitos 
ou concentrações não analisadas podem interferir.  
 

Analito Concentração 

Ácido Úrico 10 mg/dL 

Albumina  3,4 g/L 

Bilirrubina 3,6 mg/dL 

Colesterol total 109 mg/dL 

Creatinina 4,5 mg/dL 

Ferro 201 ug/dL 

Glicose 280 mg/dL 

Proteínas Totais 5,8 g/dL 

Triglicérides 169 mg/dL 

Fator Reumatóide 125 UI/mL 

Beta HCG 810 µUI/Ml 

FSH 39 µUI/mL 

Insulina 195 µUI/mL 

TSH 8,2 µUI/mL 
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PASSO 10 Repetir o procedimento de lavagem descrito no passo 6; 

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. 

 
.: 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 : Após descontar a absorbância do branco ≥ 1.5 D.O 
Controle Cut-off: Após descontar a absorbância do branco, entre 0.5 e 0.8 de D.O 
 
.: INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
Dividir as absorbâncias das amostras pelo valor encontrado do cut-off, interpretando os resultados 
conforme tabela abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 | Para determinação da sensibilidade, em estudo interno, 
foram utilizas 99 amostras, sendo 26 amostras positivas e 73 amostras negativas. 
Os resultados comparativos do kit Allserum Zika IgM contra um kit comercial, esta descrito no 
quadro abaixo: 
 

ALLSERUM ZIKA IGM  
Kit Comercial Total 

Reagente Não Reagente  

Reagente 26 4 30 

Não Reagente 0 68 68 

Total 26 72 98 

 
No presente estudo a sensibilidade do kit foi de 100% e especificidade de 94,4%. 
 
 

AMOSTRA AMOSTRA/CUT-OFF  

Positiva / Reativa > 1,2 

Negativa / Não Reativa < 0,8 

Inconclusiva /Indeterminada ≥ 0,8 e ≤ 1,2 
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.: COMPOSIÇÃO E APRESENTAÇÕES 
 

COMPONENTES COMPOSIÇÃO 
APRESENTAÇÕES 

96T 192T 

MICROPLACA MP  

Placa de poliestireno destacável (12 
tiras) revestida com proteínas não 
estruturais (NS1) do vírus  Zika. 
Pronto para uso. 

1x96 Cav. 2x96 Cav. 

DILUENTE DE AMOSTRA DA  
Solução protéica tamponada contendo 
bloqueadores anti-IgG e conservantes.  
Pronto para uso.                

1x20 mL 1x40 mL 

CONJUGADO CJ  
Tampão proteico contendo anti-IgM 
humana conjugado com peroxidase 
(HPR).  Pronto para uso.                

1x12 mL 1x24 mL 

CONTROLE POSITIVO C+ 

Tampão proteico contendo soro 
humano/Proteína recombinante com 
anticorpos IgM contra o vírus da Zika. 
Pronto para uso. 

1x1 mL 1x2 mL 

CONTROLE NEGATIVO C-  

Tampão proteico contendo soro 
humano sem anticorpos específicos 
contra o vírus da Zika. 
Pronto para uso. 

1x1 mL 1x2 mL 

CONTROLE CUT-OFF CO 

Tampão proteico contendo Soro 
humano/Proteína recombinante com 
anticorpos IgM contra o vírus da Zika. 
Pronto para uso. 

1x1 mL 1x2 mL 

SOLUÇÃO DE LAVAGEM 20X SL  

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

1x60 mL 1x60 mL 

 
 
SUBSTRATO ST 
 

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

1x12 mL 1x24 mL 

 
SOLUÇÃO DE  
PARADA SP 
 

Ácido sulfúrico (H2SO4) 0,3 M. 
Pronto para uso. 1x12 mL 1x24 mL 

MATERIAIS AUXILIARES 

Bolsa plástica: Para armazenamento 
das tiras da MP não utilizadas; 1 Un. 1 Un. 

Adesivos : Para cobrir as tiras da MP 
durante as incubações. 

2 Un. 4 Un. 

 

.: 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; 
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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; 
 
12. Utilizar sempre as tampas e frascos enviados com o kit para armazenamento dos reagentes. 
Não intercambiar as tampas dos reagentes; 
 
13. A data de validade esta descrita no rótulo dos reativos. Não utilizar produtos após a data de 
validade; 
 
14. Armazenar o produto conforme especificações do rótulo. O armazenamento inadequado poderá 
afetar a qualidade do produto; 
 
15. Manter as Boas práticas laboratoriais a fim de minimizar os erros pré-analíticos, analíticos e 
pós-analíticos. 
 
.: LIMITAÇÕES DO ENSAIO E RISCOS RESIDUAIS 
 

1. Um resultado negativo não exclui a presença do vírus. Outros métodos e técnicas devem ser 
realizados para confirmação do resultado; 
 
2. Toda técnica ELISA pode apresentar resultados falsamente reativos; 
 
3. Utilizar amostras controles e/ou controles internos rotineiramente; 
 
4. Os resultados positivos devem ser confirmados por outras técnicas como Imunofluorescência; 
 
5. Seguir o algoritmo da Organização Mundial de Saúde (OMS) para diferenciar a infecção do Zika 
por outros flavivírus como Dengue e Chikungunya. 
 
.: INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NÃO FORNECIDO S 
 
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; 
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6. Ponteiras descartáveis; 
 
7. Vidrarias; 
 
.: AMOSTRA BIOLÓGICA 
 
Soro ou plasma (EDTA/Heparina) 
 
PROCEDIMENTO PARA COLETA 
 

1. Realizar a coleta por técnicas de flebotomia conhecidas; 
 
2. Centrifugar a amostra e separar o soro/plasma; 
 
3. Armazenar a amostra por até 7 dias entre 2-8 °C ou por seis meses congeladas. Evitar congelar 
e descongelar as amostras repetidamente. 
 
.: 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 37oC. 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 Diluir as amostras 1:21 com o Diluente de amostras. (Exemplo: 10 uL da amostra 
para 200 uL do Diluente de amostra). Agitar por 5 minutos. 

PASSO 3 

Pipetar 100 uL das amostras diluídas e dos controles na microplaca, conforme 
esquema abaixo sugerido: 

 

PASSO 4 Cobrir as tiras com a folha adesiva e agitar por 5 minutos; 

PASSO 5 Incubar por 15 minutos a temperatura ambiente; 

PASSO 6 

Lavar cada cavidade da microplaca (5 vezes cada cavidade) com 300 µL da SL  
diluída (vide preparo dos reagentes). Esta etapa deve ser realizada adequadamente 
para garantir resultados confiáveis e precisos. No caso de lavagem manual da 
microplaca, remover o fluído restante batendo vigorosamente a placa invertida sobre 
folhas de papel absorvente; 

PASSO 7 Dispensar 100 µL do CJ  em cada pocinho, exceto no A1 (branco); 

PASSO 8 Cobrir as tiras com a folha adesiva e agitar por 5 minutos; 

PASSO 9 Incubar por 15 minutos a temperatura ambiente; 


