
CMV IgG/IgM ECO Teste – TR.0025

O CMV IgG/IgM ECO Teste é um ensaio imunocromatográ�co de �uxo lateral para 
a detecção e diferenciação simultânea de anticorpos IgG e IgM contra o citomega-
lovírus (CMV) em amostras humanas de soro, plasma ou sangue total. Destina-se 
a pro�ssionais como um teste de triagem e fornece resultado preliminar para 
auxiliar no diagnóstico de infecção por CMV.

Sumário e Explicação do Teste

Princípio do Teste

Coleta e Manuseio das Amostras

1. Cada dispositivo é selado individualmente e contém:
a) Dispositivo teste.
b) Sachê dessecante com sílica gel.
c) Pipeta plástica capilar 10uL.
2. Tampão diluente.
3. Instrução 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

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

As infecções por citomegalovírus (CMV) são disseminadas e geralmente assintomáti-
cas; no entanto, o vírus pode persistir como uma infecção latente ou crônica. A 
incidência relativamente freqüente e a gravidade da doença em recém-nascidos e 
indivíduos imunossuprimidos estabelecem claramente esse agente como um 
importante patógeno humano. A infecção pelo CMV pode ser classi�cada como 
congênita (adquirida antes do nascimento), perinatal (adquirida no nascimento) e 
pós-natal (adquirida após o nascimento). A idade em que a maioria das infecções por 
CMV pós-parto é adquirida varia com as condições socioeconômicas. Apenas cerca de 
10% a 15% das crianças nos Estados Unidos são soropositivas; aos 35 anos, no 
entanto, cerca de 50% da população é soropositiva. A maioria dos indivíduos que 
contraem infecções por CMV pós-parto permanecem assintomáticos. Uma pequena 
porcentagem desenvolverá uma síndrome de mononucleose infecciosa negativa de 
anticorpo heteró�lo. Em pacientes imunocomprometidos, as infecções por CMV 
ocorrem com freqüência, freqüentemente a partir da reativação da infecção latente, e 
podem ser fatais. O prognóstico para bebês infectados congenitamente que são 
assintomáticos, no nascimento devem ser protegidos. De 5-10% dessas crianças 
podem apresentar vários graus de retardo mental e distúrbios motores do sistema 
nervoso central durante a vida. De 10-25% podem desenvolver perda auditiva. 
Pesquisas mostram que a incidência de infecção congênita pelo CMV é de 0,5% a 
2,5%. Consequentemente, uma investigação cuidadosa dos efeitos a longo prazo da 
infecção intra-uterina é importante. O anticorpo IgM anti-CMV é produzido durante as 
primeiras 2-3 semanas de infecção aguda e existe transitoriamente na maioria dos 
pacientes. Pode persistir por até 6 a 9 meses em infecções primárias e também pode 
estar presente durante a reativação. O anticorpo IgG anti-CMV é produzido após 
infecção aguda e permanece detectável por toda a vida. A aparência de novo de IgG 
anti-CMV no soro de um paciente conhecido anteriormente como seronegativo 
(soroconversão) indica uma infecção primária. Anticorpo IgG anti-CMV indica uma 
infecção passada de 2 semanas até anos de duração. O CMV IgG/IgM ECO Teste 
permite a detecção e diferenciação de anticorpos IgG e IgM contra CMV em amostras 
de soro, plasma ou sangue total. O teste pode ser realizado dentro de 10-15 minutos  
sem o uso de equipamento de laboratório. 

O CMV IgG/IgM ECO Teste é um ensaio imunocromatográ�co de �uxo lateral. O 
cassete consiste de: 1) uma almofada conjugada contendo antígenos de CMV 
conjugados com ouro coloidal (conjugados de CMV) e anticorpo controle conjuga-
do com ouro coloidal. 2) uma tira de membrana de nitrocelulose contendo duas 
linhas de teste (G e M) e uma linha controle (C). A linha G é pré-revestida com 
anticorpo anti-IgG humano para detecção de IgG anti-CMV. A linha M é pré-reves-
tida com conticorpo anti-IgM humano para detecção de IgM anti-CMV. A linha C é 
pré-revestida com um anticorpo da linha de controle. Quando amostra e tampão 
diluente são adicionados no cassete, a amostra migra por ação capilar através do 
cassete. O IgG anti-CMV, se presente na amostra, se ligará aos conjugados de 
CMV. O imunocomplexo é então capturado na membrana previamente revestida 

Uso para Diagnóstico in vitro.
1. A instrução de uso deverá ser lida antes da execução do teste.
2. Não abra a embalagem de alumínio selada até o momento de realizar o ensaio.
3. Não use os componentes do kit após a data de validade indicada na embalagem.
4. Todos os reagentes devem estar em temperatura ambiente antes de iniciar os 
procedimentos. 
5. Não usar componentes de outro lote. 
6. Não usar amostras de sangue hemolisadas para teste. 
7. Não use o teste se a embalagem de alumínio estiver dani�cada.
8. Não reutilize os testes.
9. Não fume, beba ou coma em áreas onde as amostras ou reagentes do kit 
estejam sendo manuseadas.
10. Manuseie todas as amostras como se elas contivessem agentes infecciosos.
11. Observe as precauções estabelecidas contra riscos microbiológicos ao longo 
do procedimento e siga os procedimentos padronizados para o descarte apropria-
do das amostras. Vista roupas de proteção como jalecos laboratoriais, luvas 
descartáveis e óculos de proteção quando estiver analisando as amostras.
12. Umidade e temperatura podem afetar os resultados de maneira adversa.
13. 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.
14. O resultado do teste deve ser lido em 10-15 minutos após a amostra ser 
aplicada no dispositivo teste. Qualquer resultado interpretado fora da janela de 
10 a 15 minutos deve ser considerado inválido e deve ser repetido.
15. Não realize o teste em uma sala com �uxo de ar forte, por ex. um ventilador 
elétrico ou ar condicionado forte.

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

Plasma:
• Coletar o sangue venoso total em um tubo comercialmente disponível de tampa 
roxa, azul ou verde (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 o sangue venoso total em um tubo comercialmente disponível de tampa 
vermelha (sem anticoagulantes) por punção venosa.
• Permitir coagulação do sangue.
• Separar o soro por centrifugação.
• Cuidadosamente retirar o soro de dentro do tubo coletor e colocá-lo em um novo 
tubo. 

Testar as amostras após a coleta.
As amostras podem ser armazenadas à 2 - 8°C por até 5 dias, quando não 
utilizadas imediatamente. Para um armazenamento prolongado, a amostra deve 
estar em temperatura à -20°C.
Evitar múltiplos ciclos de descongelamento.
As amostras devem ser levadas à temperatura ambiente antes da utilização.
Não utilize amostras hemolisadas, lipêmicas ou turvas, a �m de evitar interferên-
cia na interpretação dos resultados.

Sangue Total:
Amostra de sangue total pode ser obtida por punção na ponta do dedo ou punção 
venosa. 
• Coletar o sangue total venoso em um tubo comercialmente disponível  de tampa 
roxa, azul ou verde (contendo EDTA, citrato ou heparina, respectivamente) por 
punção venosa. Não utilizar amostras hemolisadas.
As amostras de sangue total podem ser armazenadas à 2 - 8°C se não utilizadas 
imediatamente após a coleta por até 24 horas.

pelo anticorpo IgG anti-humano formando uma linha G de cor de vermelha, 
indicando um resultado de teste IgG anti-CMV positivo. O anticorpo IgM anti-CMV, 
se presente na amostra, ligará aos conjugados de CMV. O imunocomplexo é então 
capturado na membrana pré-revestida pelo anticorpo IgM anti-humano formando 
uma linha M de cor de vermelha, indicando um resultado IgM anti-CMV positivo. 
Ausência de quaisquer linhas de teste (G ou M) sugere um resultado negativo. O 
teste contém um controle interno (linha C) que deve exibir uma linha de cor 
vermelha do imunocomplexo dos anticorpos de controle, independentemente do 
desenvolvimento de cor nas linhas de teste (G e M). Se nenhuma linha de controle 
(linha C) se desenvolver, o resultado do teste é inválido e a amostra deve ser 
novamente testada com outro dispositivo. 

Procedimento 

1º Passo: Levar a amostra e os componentes do teste para a temperatura 
ambiente, se refrigerados ou congelados. 
2º Passo: Colocar o cassete em uma superfície limpa e plana.
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Limitações do Teste

1. Os itens “Procedimento” e “Interpretação do Resultado” devem ser seguidos 
rigorosamente. Não realizar o procedimento corretamente pode levar a resultados 
de teste imprecisos.
2. O CMV IgG/IgM ECO Teste é qualitativo. Nem o valor quantitativo nem a 
concentração da taxa de anticorpos podem ser determinados com esse teste. 
3. A intensidade das linhas de teste não têm correlação linear com os títulos de 
anticorpos na amostra.
4. Um resultado não reagente indica ausência de anticorpos detectáveis 
anti-CMV. Entretanto, um teste com resultado não reagente não exclui a possibili-
dade de exposição ou infecção por CMV. 

Resultado Não Reagente: Se apenas a linha C aparecer, o teste indica que 
anticorpos anti-CMV não foram detectados na amostra. O resultado é não 
reagente.

Interpretação do Resultado

Resultado Reagente para IgG:
Além da presença da linha C, se apenas a linha G aparecer, o resultado do teste 
indica a presença de IgG anti-CMV. O resultado é IgG anti-CMV reagente.

Foram usadas 180 amostras biológicas. Os resultados foram comparados, com a metodologia 
ELISA. A comparação entre os resultados segue abaixo:

Resultado Reagente para IgG e IgM :
Além da presença da linha C, se as linhas G e M aparecerem, o teste indica a 
presença de IgG anti-CMV e IgM anti-CMV. O resultado é IgG anti-CMV e IgM 
anti-CMV reagente.

As amostras com resultados positivos devem ser con�rmadas com método (s) 
alternativo (s) de teste e achados clínicos antes do diagnóstico ser feito.

Resultado Inválido: Se nenhuma linha C se desenvolver, o ensaio é inválido 
independentemente de qualquer desenvolvimento de cor nas linhas de teste (G e 
M). Repita o ensaio com um novo dispositivo.

Sensibilidade com amostra de sangue IgG/IgM: 93%

Resultado Final 20 20 40

Método Método de referência - ELISA
Resultado Final: 

CMV IgG/IgM
ECO Teste

Resultados Positivo Negativo

Positivo 19 1 20

Negativo 1 19 20

Desempenho Clínico

Especi�cidade com soro e plasma IgG: 99,1%
Especi�cidade com soro e plasma IgM: 98,5%

Resultado Final 65 75 140

Método Método de referência - ELISA
Resultado Final: 

CMV IgG/IgM
ECO Teste

Resultados Positivo Negativo

Positivo 63 2 65

Negativo 2 73 75

Especi�cidade com amostra de sangue IgG/IgM: 93%

Resultado Final 20 20 40

Método Método de referência - ELISA
Resultado Final: 

CMV IgG/IgM
ECO Teste

Resultados Positivo Negativo

Positivo 19 1 20

Negativo 1 19 20

Sensibilidade com amostra de soro e plasma IgG: 98,2%
Sensibilidade com amostra de soro e plasma IgM: 97,6%

Resultado Final 65 75 140

Método Método de referência - ELISA
Resultado Final: 

CMV IgG/IgM
ECO Teste

Resultados Positivo Negativo

Positivo 63 2 65

Negativo 2 73 75

4º Passo: Cronometrar o tempo.
5º Passo: Ler o resultado do teste em 10 minutos. Resultados positivos podem ser 
visíveis em até 1 minuto.  

Os resultados negativos devem ser con�rmados no �nal de 15 minutos. 
Qualquer resultado interpretado fora da janela de 10 a 15 minutos deve ser 
considerado inválido e deve ser repetido. 
Descarte os dispositivos usados   após interpretar o resultado seguindo os requisit-
os locais para descarte de material.

3º Passo: Coletar 10uL de amostra utilizando a pipeta capilar até a marcação da 
linha preta. 
Segurando a pipeta capilar verticalmente, dispense toda amostra coletada no 
poço da amostra, certi�cando-se de que não haja bolhas de ar.
Imediatamente adicione 2 gotas (cerca de 60-80 µL) de tampão diluente com o 
frasco posicionado verticalmente.
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Resultado Reagente para IgM:
Além da presença da linha C, se apenas a linha M aparecer, o teste indica a 
presença de IgM anti-CMV. O resultado é IgM anti-CMV reagente.

Controle Interno: O teste contém um controle interno embutido, a linha C. A linha 
C desenvolve 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 
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
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10µL

2 gotas
10 minutos

Diluente

10µL

Substâncias Interferêntes

Os seguintes materiais com até a concentração indicada não interferem com o 
resultado do teste.

1. Albumina   60g/L      6. Hemoglobina      2g/L
2. Bilirrubina  20mg/dL      7. Heparina      3.000U/L
3. Creatinina 442µmol/L      8. Ácido salicílico      4.34mmol/L
4. EDTA                     3.4µmol/L      9. Citrato de sódio      3.8%
5. Glicose        55mmol/L         10. IgG Humano      1.000mg/dL 
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Referências

5. Um resultado não reagente pode ocorrer se a quantidade de anticorpos presente 
na amostra for abaixo do limite de detecção do teste ou se os anticorpos que são 
detectados não estão presentes durante o estágio da doença na amostra 
coletada.
6. O CMV IgG/IgM ECO Teste não foi validado em amostras de recém-nascidos.
7. A infecção pode progredir rapidamente. Se os sintomas persistirem, enquanto 
o resultado do teste for não reagente, recomenda-se um método de teste 
alternativo.
8. Algumas amostras contendo títulos anormalmente altos de anticorpos heteró�-
los ou fator reumatóide (> 1500 UI/mL) podem afetar os resultados.
9. Os resultados obtidos com este teste só devem ser interpretados em conjunto 
com outros procedimentos diagnósticos e achados clínicos.
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