
PATHOZYMEDENGUE IgM Capture Ref OD647 
Ensaio imunoenzimático (EIA) para a detecção de anticorpos IgM para Dengue  
no soro humano.   
Conservar de 2

o
C a 8

o
C. NÃO CONGELAR. 

Somente para Uso Diagnóstico in vitro. 

 
INTRODUÇÃO 

 
O PATHOZYME DENGUE IgM CAPTURE é um ensaio 
imunoenzimático (EIA) para detecção de anticorpos IgM para 
Dengue em soro humano. A febre da Dengue é causada por 
um vírus que possui quatro sorotipos (DEN 1, DEN 2, DEN 3, 
DEN 4). O vírus foi relatado em mais de cem países, 
ameaçando 2/5 da população mundial. Se não tratada e não 
detectada, pode se desenvolver a forma mais severa, febre da 
Dengue Hemorrágica (FDH) e Síndrome do Choque da 
Dengue (SCD). Com a FDH e a SCD, a média de mortalidade 
pode ser maior que 15%. Crianças com menos de 15 anos 
correm mais risco. A transmissão ocorre através da picada da 
fêmea infectada do mosquito Aedes aegypti em países 
tropicais e subtropicais, e ultimamente um aumento foi 
verificado em viajantes do oeste que visitam estes lugares. 
Imunidade duradoura é observada em cada subtipo e a 
infecção de todos os 4 subtipos pode ser encontrada em um 
indivíduo. Uma infecção secundária aumenta o risco do 
desenvolvimento de FDH e SCD. A Dengue é caracterizada 
por febre, dor de cabeça, erupção, náusea e vômitos de 4 a 6 
dias após a infecção. Na FDH há perda de plasma e um rápido 
aumento da temperatura corpórea. O reconhecimento precoce 
da perda de plasma e a reposição de fluido podem prevenir o 
desenvolvimento da SCD. A SCD desenvolve-se em 10% de 
FDH, levando à anóxia dos tecidos, falência dos órgãos e 
morte. Na infecção primária há um aumento dos anticorpos 
IgM que são detectados 5 dias após a infecção instalada e 
diminuem depois de alguns meses. A IgG pode ser detectada 
somente algumas semanas após a infecção. Na infecção 
secundária baixos níveis de IgM e níveis muito altos de 
anticorpos IgG são detectáveis 2 dias após a infecção. 

 
FINALIDADE DE USO 

 
PATHOZYME DENGUE IgM CAPTURE  é um teste 
diagnóstico in-vitro para triagem de anticorpos IgM para 
Dengue na infecção primária e secundária causada pelos 4 
soros tipos. Somente para uso profissional. 
 

PRINCIPIO DO TESTE 
 
As cavidades da microplaca são revestidas com anticorpos de 
captura IgM. O soro teste diluído é então aplicado. Todos os 
anticorpos IgM da amostra são capturados pelos anticorpos da 
cavidade. O material não ligado é removido com a lavagem e 
uma mistura de antígenos dos 4 sorotipos da Dengue 
conjugados à peroxidase é então aplicada. Se os anticorpos 
IgM específicos da Dengue estiverem ligados à cavidade, o 
conjugado irá se ligar a estes anticorpos.   
O material não ligado é lavado novamente. O substrato 3,3’, 
5,5’ Tetrametilbenzedina (TMB) é adicionado e uma cor se 
desenvolverá nas cavidades onde a enzima estiver presente, 
indicando a presença de anticorpos humanos anti-IgM da 
Dengue. A reação enzimática é então interrompida pela adição 
de Ácido Sulfúrico diluído e a absorbância é medida a 450 nm. 
Qualquer resultado com a densidade ótica (OD) acima do “cut 
off” é considerada positiva. 
Este teste foi calibrado frente a padrões internos. Não há 
padrões internacionais para este teste.  
  

                                                                                            Ref    

                                                                                         OD647 

Ref  

  

 
 
 

Placa de mircrotitulação                              12 x 8 wells x 1 

Cavidades sensibilizadas com anticorpos especificos 
dentro de uma bolsa de papel alumínio com 
dessecante. 

 

DILUENT SPE          100 ml 

Diluente de Soro: Tampão Tris contendo proteínas 
estabilizadoras. Pronto para uso. (Laranja)  

 

Control -           2ml 

Controle Negativo. Solução limpida, de soro humano 
negativo para anticorpos IgM da Dengue. Pronto para uso. 
(Azul) 

 

Control L   2 ml 

Controle Positivo Baixo: Solução limpida, de soro humano 
contendo baixo nível de anticorpos IgM para Dengue. 
Pronto para uso. (Verde) 

 

WasBuf  20X 50 ml 

Tampão de Lavagem concentrado: tmapão de base 
Tris contendo detergente. (Incorlor)  

 

DILUENT Conj              13 ml 

Tampão de Diluição do Conjugado. Tampão Fosfato.Contêm 
proteínas estabilizadas. Pronto para uso. (Roxo) 

Conj 20 X   0.65 ml 

Antígenos da Dengue conjugados a peroxidase de 
rábano (HPR). (incolor) 

 

Subs TMB 11 ml 

Solução substrato 3,3’, 5,5’ Tetrametilbenzedina (TMB) 
em tampão citrato. Pronto para uso (incolor) 

 

Soln Stop H2SO4 0.2M  11ml 

Solução de Bloqueio: Ácido Sulfúrico diluído em água 
purificada. Pronto para uso. (Incolor) 

 

Instrucões de uso e folha de dados EIA                    1 + 1 
 

MATERIAL NECESSÁRIO MAS NÃO FORNECIDO 
 

Micropipetas: 20L, 100L, 1000L e 5000L 
Ponteiras descartáveis  
Tubos para Diluição da amostra 
Homogeinizador Vortex  

Incubadora: Temperatura de 37C +/- 1C 
Papel absorvente 
Leitor de microplaca com filtro de 450nm  
Papel gráfico 
Vidraria de laboratório limpa. 
 
 
 
 
 

 
PRECAUÇÕES 

 
PATHOZYME DENGUE IgM CAPTURE contém materiais de 
origem humana que foram testados e confirmados com 
resultado negativo para anticorpos anti-HCV, anti-HIV I e II e 
HBsAg através de procedimentos aprovados, sendo realizados 
para cada doador. Como nenhum teste pode oferecer uma 
completa segurança que produtos derivados de material 
humano não transmitam agentes infecciosos, recomenda-se 
que os reagentes contidos neste kit sejam manuseados com o 
devido cuidado e atenção durante o uso e descarte. Todos os 
reagentes devem portanto ser tratados como material de 
potencial risco  biológico durante o uso e descarte. Não ingerir. 
 
PATHOZYME DENGUE IgM CAPTURE não contém 
substâncias perigosas como definido no regulamento UK 
Chemicals (Informações e Embalagem para fornecimento de 
material de Risco). Entretanto, todos os reagentes devem ser 
tratados como de risco biológico potencial durante o uso e 
descarte. O descarte final deve ser realizado de acordo com a 
legislação local. 
 
PATHOZYME DENGUE IgM CAPTURE Solução de bloqueio 
é uma solução de ácido sulfúrico 0,2M e é, portanto, corrosiva. 
Manipular com cuidado. Em caso de contato, lavar 
abundantemente com água corrente.  
 
PATHOZYME DENGUE IgM CAPTURE contêm reagentes 
com 0,05% Proclin

TM 
300* como conservante, que pode ser 

tóxico caso seja ingerido. Em caso de contato, lavar 
completamentecom água corrente.  
* Proclin

TM 
300 é uma marca comercial pertencente a ROHM e 

HAAS limitada. 
ARMAZENAMENTO 

 
Os reagentes devem ser armazenados na temperatura entre 2

o
 

a 8
o
C. 

A data de vencimento é o último dia do mês indicado nos 
rótulos dos frascos e do kit. O kit funcionará dentro das 
especificações até a data de vencimento estipulada, baseada 
na data de fabricação do produto e impressa no kit e em seus 
componentes.  
Não utilizar os reagentes após a data de vencimento. 
Evitar a exposição a temperaturas excessivas. Não expor 
diretamente a luz solar. 
NÃO CONGELAR NENHUM DOS REAGENTES pois isso 
causará danos irreversíveis. 
 

COLETA E PREPARAÇÃO DA AMOSTRA 
 
Obter uma amostra de sangue venoso do paciente, permitindo 
que o coágulo seja formado e retraído. Centrifugar a amostra 
de sangue coagulada e coletar o soro límpido. O teste requer 
amostra de soro fresco. 
 
Não usar soro hemolisado, contaminado ou lipêmico para o 
teste, pois isso afetará desfavoravelmente os resultados. 
 

O soro pode ser armazenado de 2ºC a 8C por até 48 horas 
antes do uso. Se for necessário um armazenamento mais 

longo, armazenar a –20C por até 1 ano. Amostras 
descongeladas devem ser homogeneizadas antes do uso. 
 
Não usar azida sódica como conservante pois esta poderá 
inibir o sistema enzimático peroxidase. 
 
Não congelar e descongelar repetidamente o soro, pois isso 
pode causar resultados falsos. 
 
DILUIÇÃO DO SORO 1/50. Esta diluição pode ser feita 

utilizando 20l da amostra de soro com 1000l do diluente do 
soro. NÃO DILUA OS CONROLES. 
 

PREPARAÇÃO DOS REAGENTES 
 

Todos os reagentes devem estar à temperatura ambiente (20 

a 25C) e devem ser homogeneizados antes do uso. Evitar a 
formação de espuma 
Wash Buffer:  
Tampão de lavagem  
Diluir o Tampão de Lavagem concentrado (REAGENTE 5) 
utilizando 1 parte do Tampão de Lavagem concentrado com 19 
partes de água destilada. Para cada tira com oito cavidades, 
preparar 25 ml de tampão diluído pela adição de 1.25 ml de 
tampão de lavagem concentrado a 23.75 ml de água destilada. 
Preparar a solução tampão de lavagem diluída antes de cada 
ensaio. Tampão de Lavagem extra é fornecido para 
equipamentos de lavagem automatizados. 
 
O procedimento de lavagem é crítico para os resultados deste 
teste.  Lavagem insuficiente resultará em uma fraca precisão e 
leituras de absorbâncias falsamente elevadas. 
 
Conjugado: 
Para cada tira a ser usada, misture 1 mL do Diluente do 
Conjugado com 50 µL do Conjugado HRP para Dengue (20x). 
O conjugado diluído é estável por 4 horas a temperatura 
ambiente (20ºC a 25ºC) ou 24 horas a 4ºC. 
  

No. de tiras 
(8cavidades por 

tira) 

Volume do 
Tampão de 

Diluição 
 

Volume do 
Conjugado 20x 
Concentrado 

 

1 1 mL 50 L 

6 6 mL 300 L 

12 12 mL 600 L 

 

CONTEÚDO 

(para 96 testes): 
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LIMITAÇÕES DE USO 
 
A utilização de outras amostras que não sejam soro, não foi validada para este teste. Não existe 
protocolo para a reutilização deste produto. Todos os dados clínicos e fatores epidemiológicos devem 
ser levados em conta na interpretação dos testes. Recomenda-se o uso de amostras pareadas dentro 
de algumas semanas. A epidemiologia sorológica pode variar entre regiões e o cut-off pode requerer 
ajustes nos locais de estudo. O diagnóstico não deve ser baseado em um único ensaio, pois infecções 
recentes podem ainda não ter produzido níveis detectáveis de anticorpos. 

 
PROCEDIMENTO DO TESTE 

 
1. Deixar todos os componentes do kit e o soro teste atingirem a temperatura ambiente (20º C a 

30º C) antes de iniciar o ensaio. 
2. O soro controle do kit deve ser testado em duplicata com cada grupo de amostras para checar o 

desempenho do teste e determinar o valor do cut-off. Selecionar o número de cavidades 
desejadas prendendo-as no suporte. Anotar a posição do soro controle e dos soros testes na 
“Folha de Registro de Dados EIA” fornecida. As tiras que não forem usadas devem ser 
guardadas novamente na embalagem de alumínio contendo o dessecante e utilizando o “zip-
lock”, antes de serem recolocadas  a 2

o 
- 8

o
 C. 

3. Dispensar 100 l de soro diluído (verificar diluição no item coleta e preparo da amostra) e 
soro controle nas cavidades apropriadas. O controle deve ser adicionado por último para 
assegurar uma interpretação precisa dos resultados. Agitar suavemente por 5 segundos. Cobrir 
a placa com a tampa fornecida e colocar em cima de um papel absorvente úmido por 60 
minutos a 37º C.  

4. No final do período de incubação, descartar o conteúdo das cavidades com um rápido 
movimento, no recipiente de material contaminado. Bater as cavidades sobre um papel 
absorvente.  Assegurar que o recipiente de material contaminado contém um desinfetante 
apropriado. 

Lavagem manual: preencher as cavidades com um mínimo de 300 l de Tampão de Lavagem 
por cavidade. Despejar o tampão de dentro das cavidades para o interior do recipiente de 
material contaminado. Bater as cavidades sobre um papel absorvente ou papel toalha para 
remover todo o resíduo de água. Lavar as cavidades vazias 5 vezes. 

Lavagem automática: assegurar que 300 l de Tampão de Lavagem serão dispensados por 
cavidade e que o recipiente de material contaminado contém um desinfetante apropriado. Lavar 
as cavidades vazias 5 vezes. Após a lavagem, o excesso de fluido deve ser removido, batendo 
as cavidades sobre papel absorvente ou papel toalha, para retirar todo o resíduo de água.  

5. Dispensar 100 l do Conjugado em cada cavidade. Agitar gentilmente a placa por 5 segundos. 
Antes de tampar e retornar para a estufa a 37 ºC assegurar que a placa está posicionada sobre 
um papel absorvente úmido. Incubar por 60 minutos a 37 ºC.  

6. Lavar a placa como descrito no item 4.  

7. Dispensar 100 L da Solução Substrato no interior de cada cavidade. Agitar suavemente por 5 
segundos antes de recolocar a tampa e colocar no escuro por 30 minutos a 37º C.  

8. Interromper a reação através da adição de 100 l da Solução de Bloqueio em cada cavidade. A 
cor azul mudará completamente para amarelo nas cavidades contendo a enzima, o que indica a 
presença de anticorpos anti-Dengue. Zerar o leitor de placa contra o ar.  

9.  Ler a densidade óptica a 450 nm com um leitor de microplacas imediatamente após o bloqueio 
da reação. 

 
LEITURA DOS RESULTADOS 

 
O Leitor de microplacas deve ser colocado no comprimento de onda de 450 nm e zerado contra o ar. 
As absorbâncias de todas as amostras e controles devem ser determinadas. É preferível não usar um 
filtro de referência porque  os valores esperados para os controles mudarão. 
 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
 
Para uso somente por operadores com um mínimo de treinamento básico em laboratório. 
 
Não use componentes do kit danificados ou contaminados.  
 
Use ponteiras separadas descartávies para cada amostra para evitar contaminação cruzada. 
 
Fazer os padrões e amostras em duplicata, apesar de não ser requerido, é recomendado. 
 
Amostras e padrões devem ser feitas na mesma corrida para manter as mesmas condições do teste. 
  
Não é recomendado usar 32 cavidades por corrida se a pipetagem for manual, a pipetagem dos 
padrões e amostras deve estar concluída dentro de 3 minutos. Um placa com 96 cavidades pode ser 
usada em sistemas automáticos. 
  
Tampe todos os reagentes imediatamente após o uso. 
 
Evite pipetar do frasco de reagente pois isto pode causar contaminação. 
 
Não misture reagentes de diferentes lotes.  
 
Quando dispenasr, cuidado para não tocar na superficie da cavidade.  
 
Não deixe os reagentes escorrerem pelos lados das caviddades.   
 
Antes de iniciar o teste deixe todos os reagentes a temperatura ambiente. (20

o
C a 25

o
C).   

 
Homogeinize os reagentes gentilmente por inversão ou por rotação. 
 
Uma vez iniciado o teste, as cavidades não devem secar durante o ensaio. 
 
Não contamine a Solução Substrato, isto inutilizará todo o kit. 
 
Cheque a precisão e exatidão dos equipamentos do laboratório, isto assegurará resultados 
reprodutivos. 
 
As tiras não usadas devem ser guardadas recolocadas na bolsa de aluminio que contém o 
dessecante, usando o zip-lock para selar e armazenada a 2ºC a 8ºC. 

 
CALCULOS DOS RESULTADOS 

 
Para cada teste e soro Controle determine as (DO) obtidas das cavidades. 
Nível Cut off level = Média dos valores da DO da duplicada do Controle Positivo Baixo.  
Para comparação entre ensaios, índice de anticopros (IA) devem ser calculados: 
    

DO da amostra 
IA =   

Média da DO do Controle Positivo Baixo 
 
IA<1 não é sugestivo de infecção da dengue. Recomenda-se um reteste após alguns dias.  
IA>1     é sugestivo de infecção por dengue.. 
 
Validação do Teste: a média das DO’s do Controle Negativo deve ser menor que 0,2 e a do Controle 
Positivo Baixo maior que 0,2 para validar os resultados do teste. 
Se os níveis dos controles ou amostras de pacientes conhecidos não tiverem os resultados esperados, 
os resultados dos testes devem ser considerados inválidos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE DADOS 
 
Calibrado para os maiores concorrentes e padrões internos. 
O coeficiente de variação do PATHOZYME DENGUE IgM CAPTURE é menor ou igual a 10% 
 

 POSITIVO NEGATIVO Total 

POSITIVO SORO 116 1 117 

NEGATIVO SORO 2 63 65 

Total 118 64 182 

 
Sensibilidade 116/117 = 99.15% 
Especificidade 63 /65 = 96.92% 
 

GARANTIA 

 

Estas instruções de uso devem ser lidas atentamente antes da utilização do produto e as 

instruções nela contidas devem ser rigorosamente cumpridas. A confiabilidade dos resultados do 

ensaio não poderá ser garantida em caso de desvio às instruções.  

 
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

Seguir as disposições da resolução sobre o regulamento técnico para gerenciamento de resíduos de 
serviços de saúde bem como outras práticas de biossegurança equivalentes, revisão em vigor 
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PROCEDIMENTO DO ENSAIO – RESUMIDO 

 
1. Diluir o soro teste 1/50, adicionando 20 µL de soro em 1000 µL do diluente de soro. 

 
2. Dispensar 100 µl do Controle Negativo, do soro do paciente e do Controle Positivo Baixo, em 

cada cavidade da placa. Homogeneizar por 5 segundos. 
 
3. Incubar por 60 minutos a 37º C. 
 
4. Descartar o conteúdo das cavidades e lavar 5 vezes. 
 
5. Dispensar 100 µl de Conjugado em cada cavidade. Homogeneizar por 5 segundos. 
 
6. Incubar 30 minutos a 37º C. 
 
7. Descartar o conteúdo das cavidades e lavar 5 vezes. 
 
8. Dispensar 100 µl de Solução Substrato em cada cavidade. Homogeneizar por 5 segundos. 
 
9. Incubar no escuro por 30 minutos a 37º C. 
 
10. Dispensar 100 µl de Solução Bloqueadora em cada cavidade. 
 
11. Ler a DO usando um leitor EIA com filtro de 450 nm. 
 
12. Interpretar os resultados como descrito na seção de Interpretação de Resultados. 
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