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Introdução 
 

O vírus da Rubéola é classificado como uma toga vírus, e o único membro 
do gênero Rubi vírus. O vírus consiste de RNA fita simples, nucleocapsídeo 
icosaédrico interno e envelope lipoprotéico. Rubéola (sarampo alemão, 
sarampo de 3 dias) é uma doença febril aguda, que apresentam diferentes 
tipos de sintomas como erupção cutânea, auricular posterior e linfadenopatia 
suboccipital. Na infecção viral da doença por Rubéola com manifestação, e a 
causa mais branda do vírus. No entanto, durante a gravidez o vírus causar 
síndrome da Rubéola congênita (SRC), que acompanha complicação fetal 
grave com base na idade gestacional no momento da infecção. Infecção 
materna durante a gravidez precoce (primeiro trimestre) leva a anomalias 
congênitas em 85% dos recém-nascidos. Esta redução passa para 15% se a 
infecção ocorre durante o segundo trimestre. Retardo mental, cardiopatias, 
catarata, surdez, meningoencefalopatia e pan-encefalite progressiva estão 
entre anormalidades fetais causadas pelo vírus da Rubéola. Infecção 
(viremia) durante o terceiro trimestre tende a não causar sintomas no feto.  
Detecção de IgM específicos anti-rubéola corresponde a imunidade contra o 
vírus. O diagnóstico da infecção da Rubéola durante a gravidez é crucial. 
Para diagnosticar a infecção da Rubéola de forma confiável, duas amostras 
de soro infectadas separadas 10 dias de intervalo são usados para 
demonstrar o título crescente de anti-Rubéola IgM específica. Demonstração 
de anticorpos IgM específicos anti-rubéola em amostra individual é a técnica 
alternativa para o diagnóstico sorológico da infecção da Rubéola. Inibição da 
Hemaglutinação (IH) e ELISA são consideradas como técnicas padrão para 
o diagnóstico da infecção da rubéola. Este método IH necessita de pré-
tratamento para remover inibidores não específicos, o método ELISA é o 
teste normalmente preferido para dosagem de Rubéola IgM pelos 
laboratórios. 
 

Principio do Teste 
 

O princípio de teste é baseado na técnica de ELISA indireta em que as 
amostras de soro diluído do paciente são colocadas para reagir com 
antígenos revestido Rubéola. Após a incubação, a HRP-IgM anti-humano 
conjugado é adicionada nas cavidades. Se o anti-vírus da Rubéola estiver 
presente nas amostras eles reagiram com o HRP-IgM anti-humano 
conjugado. Após a incubação e lavagem adequada, uma solução de 
substrato cromógeno é adicionada e incubada por 15 minutos, resultando no 
desenvolvimento de uma cor azul. O desenvolvimento da cor é interrompido 
com a adição da solução de parada, e a cor muda para amarelo e medida 
espectrofotometricamente em 450 nm. A concentração do vírus da Rubéola 
é diretamente proporcional à intensidade da cor da amostra. 
 

Material fornecido com o kit 
 

1. Microplaca revestida com antígeno (1 microplaca, 96 poços). Poços 
revestidos com anticorpos anti-humano IgM. 
2. Conjugado: 1 frasco, 12 ml volume. A solução contém HRP conjugado 
anticorpo anti IgG humano, tampão e conservante. Pronta para uso. 
3. Diluente de amostras: 2 frascos, contendo em cada um, 50 ml de diluente 
para diluição das amostras. A solução contém tampão, proteína como 
estabilizadora, pronta para uso.  
4. Soro controle Positivo (Vermelho): 1 frasco de 2mll. A solução contém 
proteína como estabilizador com 0,05% Kathon CG como conservante e 
soro humano positivo inativado de Rubéola IgM.  
5. Soro controle Cut-Off (Azul): 1 frasco de 2 ml, contendo proteína como 
estabilizador, com 0,05% Kathon CG como conservante e soro humano 
positivo inativado de Rubéola IgM. 
6. Soro controle negativo (Amarelo): 1 frasco de 1,5 ml, solução tampão 
contendo 0,05% Kathon CG como conservante e Rubéola IgM sérica 
humana negativo. 

7. Solução de lavagem (20X): 1 frasco, 50 ml, Tampão (PBS) contendo 0.05 % 
deTween 20 como detergente e Kathon CG como conservante.  
8. Cromógeno-substrato: 1 frasco, 12 ml, contendo tetrametil benzidina (TMB) e 
peróxido de hidrogênio, pronto para uso. 
9. Solução de parada: 1 frasco, 12 ml. Solução de ácido clorídrico 1N. 
10. Folha adesiva. 
11.Ponteiras descartáveis (1 saco, 100 tips). 
 

Material necessário mais não fornecido 
 

1. Leitora de ELISA com filtros 450 e 630nm (referência). 

2. Pipetas de precisão (10 e 100l). 
3. Água destilada. 
4. Papel absorvente 
5. Incubadora ou banho-maria 37º 
 

Informações gerais 
 

1. Não misture reagentes de kits com números diferentes de lote. Todos os 
componentes devem ser utilizados apenas no kit original.  
2. Este kit foi desenvolvido apenas para a detecção de anticorpos anti-Rubéola 
IGM em soro e plasma. 
3. Todos os reagentes obtidos a partir de amostras humanas são negativos para 
o HIV Ag, HIV e HCV. Para evitar risco de contaminação, usar equipamentos de 
proteção como luvas, aventais, etc. e evitar o contato direto com os reagentes. 
 

Condições de armazenamento 

1. O kit deve ser armazenado a 2-8oC dentro da embalagem quando não estiver 
em uso. 
2. Mantenha os poços não utilizados na bolsa selada, com dessecantes.  
3. Não use reagentes com data de validade vencida. 
4. Não congelar. 
5. Proteger da luz e umidade. 

 

Condições de transporte 
Os kits da Pishtazteb devem ser transportados a 2-8oC. No entanto, 
temperaturas entre 15-35oC são toleráveis para o máximo de 72 horas. 
 

Coleta e preparação das amostras 

Kit para uso com soro ou plasma. Soro ou plasma devem ser preparados a 
partir de uma amostra de sangue total obtido por técnica asséptica aprovada. 
Se o teste não puder ser realizado dentro de uma hora após a coleta, refrigerar 
a amostra (máximo de 2 dias, 2-8oC) e deixá-la voltar à temperatura ambiente 
antes da realização do ensaio. 
Se for necessário um armazenamento prolongado, as amostras devem ser 
armazenadas a -20oC. Evitar congelar e descongelar as amostras durante o 
armazenamento. Amostras suspeitas de contaminação microbiana não devem 
ser utilizadas. 
 

Preparação dos reagentes 

1.Todos os reagentes devem atingir a temperatura ambiente (22-28oC) antes do 
uso.  
2. Trabalhando com a solução de lavagem: Aquecer o frasco a 37oC para 
dissolver os possíveis cristais formados devido à concentração da solução. 
Diluir a solução de lavagem concentrada 1:20 com água destilada antes de 
usar. Esta solução é estável por 1 semana 2-8 oC. 
 

Procedimento do teste 

1. Use o número necessário de poços e armazene os demais, na bolsa selada, 
com dessecante. Etapas do teste devem ser feitas seqüencialmente. Considere 
o primeiro poço para Branco, o seguinte para controle de soro negativo, e os 
próximos dois poços para o soro controle Cut Off, e o próximo para controle 
positivo. Etapas do ensaio devem ser feitas seqüencialmente. 

2. Diluir as amostras 1:101 com diluente de amostra (dilua 10 l de amostra com 
1 ml diluente de amostra). O controle negativo, positivo e Cut Off estão prontos 
para uso e não necessitam de diluição.  

3. Adicionar 100l de cada soro controle (negativo, positivo e Cut Off), bem 
como as amostras diluídas nos poços apropriados. È sugerido realização do 
ensaio em duplicata. 
4. Sele a placa com a folha adesiva.  Agite suavemente e deixe-há por 30 
minutos a (37oC).  
5. Remover a folha adesiva e aspirar ao conteúdo dos poços e lavar 5 vezes, 

cada ciclo de lavagem com 300 l da solução de lavagem diluída.  

6. Remover o resíduo da solução de lavagem, batendo vigorosamente 
a placa invertida sobre folhas de papel absorvente. 

7. Adicione 100l da Solução de Conjugado (pronta para uso) em todos 
os poços. 
8. Sele a placa com a folha adesiva.  Agite suavemente e deixe-há por 
30 minutos a (37oC).  
9. Repita os passos 5 e 6. 

10. Adicione 100l da solução cromógeno/substrato em cada poço. 
11. Incube a microplaca em temperatura ambiente e ao abrigo da luz 
por 15 minutos para o desenvolvimento de cor.  

12. Adicione 100l da solução de parada em cada poço, para 
interromper a reação. 
13. Ler a absorbância a 450nm em leitora de ELISA (Use o filtro de 630 
nm, como filtro de referência, se estiver disponível.). O uso do filtro de 
Referência é altamente recomendado. 
 

Validação do teste 

O ensaio é considerado válido se:  
1. A OD (450 nm) valor do branco deve ser inferior a 0,1. Os valores 
mais elevados indicam contaminação do cromógeno/substrato. 
2. O valor de OD para o soro de controle negativo é menor do que 
0,15. Valores mais altos indicam um processo inadequado de lavagem. 
Nesse caso, verificar a eficiência do dispositivo de lavagem. 
3. A média da OD do soro controle CUT OFF deve ser superior a 
0,15. 
4. O valor de OD do soro controle positivo deve ser maior que o 0.6. 
Os valores mais baixos indicam a deterioração de reagentes. Nesse 
caso, verifique a data de expiração do kit antes de repetir o ensaio. 
 

Cálculo do resultado 
1. Medir a absorbância dos padrões e amostras a 450 nm (Use 630 nm 
como filtro de referência se estiver disponível). 
2. Reduzir DO em branco a partir de testes e controles de DO. 
Para estimar o Cut Off, o valor médio da DO do soro controle Cut Off 
deve ser calculado: 

 

Valor Cut-off = Média D.O do controle Cut-off  
 

Para distinguir entre resultados positivos e negativos o índice Cut off deve 
ser determinado: 
 

Index Cut-off = D.O da amostra/valor do Cut-off  
 

Com base na fórmula acima, os resultados inferiores a 0,9 são 
considerados negativos e aqueles superiores a 1,1 considerados como 
resultados positivos. Esses resultados entre 0,9 -1,1 são considerados 
inconclusivos e os resultados devem ser avaliados novamente com 
amostras frescas depois de um tempo. 

 
Avaliação dos Resultados  
1. Um resultado negativo indica ausência de anticorpos anti-Rubéola 
IgM. 
2. Os resultados positivos devem ser testados novamente e aqueles 
que se tornam negativos devem ser relatados como negativos. 
Problemas de lavagem e erros de amostragem podem levar os 
primeiros resultados a positivos. 
 

Características de Desempenho 
 
Sensibilidade 
Para avaliar a sensibilidade do teste, 25 amostras positivas 
confirmadas por quimiluminescência e ELISA foram utilizados, todos 
apresentaram resultados positivos. O kit Elisa PT-Rubéola IgM mostrou 
sensibilidade de 100%, o que é comparável a outros kits de diagnóstico 
ou métodos. 
 
Especificidade 
Para avaliar a especificidade do teste, 200 soros negativos foram 
testados simultaneamente com kit ELISA PT-Rubéola IgM e  o método 
quimiluminescência. Resultados exibidos 197 negativos e três 
resultados positivos que após repetir o teste 2 tornou-se negativo. De 
acordo com os resultados do teste Elisa PT-Rubéola IgM apresentou 
99% de especificidade. 

žIVIA 
 



Precisão do teste 
Para verificar a repetibilidade dos ensaios, testes intra e inter ensaios foram 
realizados em amostras de soro positiva, fracamente positivo e negativo.  Os 
resultados são mostrados abaixo: 
 
Resultados dos testes Intra-ensaio 
 

 Numero 
de 

repetições 

Média 
OD 

SD CV% 

 
Amostra 
Positiva 

 

20 1.5 0.05 3.3 

 
Amostra 
Negativa 

 

20 0.035 0.003 8.6 

 
Positivo 

Fraco 
20 0.25 0.014 5.6 

 
Resultado dos testes Inter-ensaio 
 

 Numero 
de 

repetições 

Média 
OD 

SD CV% 

 
Amostra 
Positiva 

 

10 1.55 0.07 4.5 

 
Amostra 
Negativa 

 

10 0.031 0.003 9,7 

 
Positivo 

Fraco 
10 0.253 0.017 6.7 

Todos os testes foram feitos em duplicata 
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Garantia da Qualidade  
 

A Bio Advance obedece ao disposto na Lei 8.078/90 - Código de Defesa do 
Consumidor. Para que o produto apresente seu melhor desempenho, é 
necessário:   

- que o usuário conheça e siga rigorosamente o presente procedimento 
técnico;  

- que os materiais estejam sendo armazenados nas condições indicadas e 
em sua embalagem original;  

- que o transporte seja realizado em condições adequadas; 

- que o produto seja utilizado somente até a data de validade expressa na 
embalagem; 

- que os equipamentos e demais acessórios necessários estejam em boas 
condições de uso, manutenção e limpeza.  

Antes de ser liberado para venda, cada lote do produto é submetido a testes 
específicos, que são repetidos periodicamente até a data de vencimento 
expressa em rótulo. Os certificados de análise de cada lote podem ser 
solicitados junto ao SAC - Serviço de Assessoria ao Cliente, bem como em 
caso de dúvidas ou quaisquer problemas de origem técnica, através do telefone 
(11) 3445-5418 / 2621-7171. Quaisquer problemas que inviabilizem uma boa 
resposta do produto, que tenham ocorrido comprovadamente por falha de 
fabricação serão resolvidos sem ônus ao cliente, conforme o disposto em lei.    

 

Descarte de Produtos  
 

O descarte de resíduos deve ser realizado pelos geradores de Resíduos de 

Serviços de Saúde (RSS) em conformidade com os requisitos estabelecidos 

pelos Órgãos estaduais, municipais e ambientais vigentes, além da Vigilância 

Sanitária. 
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POTENCIALMENTE INFECTANTE 
CONSERVAR A TEMPERATURA 2°C A 8°C 

 
 

[SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE] 
 

TELEFONE: 55 11 – 3445-5418 / 2621-7171 
 

www.bioadvancediag.com.br . contato@bioadvancediag.com.br 
           

PROCEDIMENTO DO TESTE RUBEOLA IGM 

 
PASSO – 1                                                                          

Cubra a microplaca com folha adesiva, agite gentilmente por 15 
segundo e incube  por 30 minutos a 37º 

 

 
PASSO – 2 
          Remova a folha adesiva e elimine o conteúdo dos poços. Lavar 5 

vezes de acordo como o procedimento descrito. 
 

 
PASSO – 3 

  Cobrir a microplaca com folha adesiva e incubar  por30 minutos a 37º 

 
 

PASSO – 4 
           Remova a folha adesiva e elimine o conteúdo dos poços. Lavar 

5 vezes de acordo como o procedimento descrito. 
 

PASSO – 5 
 

Solução 
cromógeno 
substrato 

 
100 ul 

 
 

 
100 ul 

 
 100 ul 

 

                           

                     Incubar os poços por 15 minutos em temperatura   
            ambiente ao abrigo da luz 

 
 

PASSO – 6 
 

Solução de 
parada 

 
100 ul 

 
 

 
100 ul 

 
100 ul 

 

                        Ler em absorbância 450nm  
                    (Usar filtro 630nm de referencia se estiver disponível) 
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Reagente 

 
 

 
Branco 

 

 
Soro 

Controle 

 
Amostras 

Controle - 100 ul - 

 
Amostra diluída - 

 
- 100 ul 

 
Solução 

Conjugado Pronto 
para uso 

 

 
- 

 
100 ul 

 
100 ul 
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Glossário de Símbolos 
 

 
 Consulte instruções 

de uso 
 

Somente uso 
diagnostico in vitro   

Data de 

validade 

 
 
 Número do 

catálogo 
  Número do Lote N Testes por 

kit 

  
  
 Armazenar entre 

2-30°C 
  

Não reutilizar     

  

 
 Fabricação 

 

 
Data de fabricação 
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