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ELISA (+Avidity)
Toxotest IgG  

Ensaio imunoenzimático (ELISA) para a detecção de 
anticorpos IgG anti-Toxoplasma gondii e avidez

SIGNIFICADO CLÍNICO
A toxoplasmose é uma doença infecciosa do homem e dos 
animais, de distribuição universal, cujo agente etiológico é o 
Toxoplasma gondii, parasito intra-celular obrigatório.
É uma doença geralmente benigna e assintomática nos in-
divíduos imunocompetentes, voltando-se numa complicação 
grave nos indivíduos imunocomprometidos.
Quando a infecção por T. gondii é adquirida durante a ges-
tação, existe um alto risco de infecção para o feto, podendo 
provocar abortos ou lesões graves no mesmo. As lesões 
provocadas no feto são mais graves quanto mais precoce 
for a contaminação materna. 
Se quando determinar IgG e IgM anti-Toxoplasma gondii, 
ambos são aumentadas, não é possível definir se se trata 
de uma infecção aguda, porque a IgM pode resultar de 
uma infecção que transcorre por meses. Porque a força da 
ligação antígeno-anticorpo das IgG aumenta no decurso de 
uma infecção, a determinação deste parâmetro (chamado 
“avidez”) pode ser diretamente correlacionada com o tempo 
da infecção.
No entanto, os dados clínicos são definitivos para diagnos-
ticar se uma infecção é recente ou crônica.

FUNDAMENTOS DO MÉTODO
A amostra diluída é colocada na policubeta cujas cubetas 
encontram-se sensibilizadas com antígenos de T. gondii. Se 
a amostra contém anticorpos específicos, estes formarão 
complexos com os antígenos e permanecerão ligados à 
fase sólida. A fração não ligada elimina-se por lavagem e 
após acrescenta-se o conjugado que reage especificamen-
te com os anticorpos anti-T. gondii imunocapturados. O 
conjugado não ligado elimina-se por lavagem. A presença 
de peroxidase ligada ao complexo revela-se mediante a 
adição do substrato cromogênico, tetrametilbenzidina. As 
amostras reativas desenvolvem cor azul clara. A reação 
enzimática é interrompida com ácido sulfúrico que muda a 
coloração azul clara para o amarelo. A intensidade da cor 
medida no espectrofotômetro a 450 e 405 nm é diretamente 
proporcional à concentração de anticorpos anti-Toxoplasma 
gondii IgG em calibradores e amostras.
Quando a avidez é determinado, é possível distinguir an-
ticorpos de baixa afinidade produzidos numa fase precoce 
da doença, daqueles com uma afinidade de ligação mais 
elevada de modo a reflectir a imunidade pré-existente. Para 
isso, a amostra é colocada em contato com um reagente 
dissociante capaz de dissociar as uniões de baixa avidez 
dos anticorpos ligados antígeno da placa.
Ao comparar a reactividade com anticorpos que não foram 

tratados com a reatividade obtida com o reagente dissociante 
é possível discriminar os dois tipos de anticorpos (baixa ou 
alta avidez).

REAGENTES FORNECIDOS
Policubeta sensibilizada: policubeta de tiras removíveis 
com antígenos de T. gondii.
Diluente de Amostra: tampão salino com tensioativo. Cor 
violeta.
Conjugado Concentrado: anticorpo monoclonal anti-IgG 
humana conjugado com peroxidase (10x). Cor vermelha.
Diluente de Conjugado: tampão salino com proteínas.
Revelador: solução de tetrametilbenzidina e peróxido de 
hidrógeno.
Stopper: ácido sulfúrico 2 N. 
Tampão de Lavagem Concentrado: tampão salino com 
tensioativo (25x). Cor verde.
Calibradores 1 a 3: IgG anti-Toxoplasma gondii em matriz 
sérica com concentrações 15, 60 e 240 UI/ml. Os calibrado-
res foram ajustados de acordó com o 2º Padrão Internacional 
(SSI), 1980.
Controle Negativo: solução proteica não reativa para IgG 
anti-Toxoplasma gondii.
Reagente Dissociante: solução de uréia 6 M.

REAGENTES NÃO FORNECIDOS
Água destialda ou desionizada.

MATERIAL NECESSÁRIO (não fornecido)
- Micropipetas para medir os volumes indicados
- Estufa a 37ºC
- Relógio alarme ou cronômetro
- Sistema de lavagem de policubetas (manual ou automático)
- Espectrofotômetro para leitura de policubetas

PRECAUÇÕES
Para se obter resultados reprodutíveis e corretos:
- Não intercambie reagentes de lotes diferentes.
- Evite o contato das paredes das cubetas com os ponteiras.
- As policubetas devem ser incubadas em estufa. Não use 

banho-maria.
- Leve os reagentes a temperatura ambiente antes de iniciar 

a prova.
- Use água destilada ou deionizada, perfeitamente limpo.
- Utilize material limpo livre de metais ou de agentes oxi-

dantes.
- Evite a contaminação do conjugado (10x e 1x) com ae-

rossóis, saliva, etc.
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- Não altere a técnica de ensaio no tempo e temperatura 
de ensaio.

Para evitar a contaminação pessoal e do ambiente:
- Os reagentes são para uso diagnóstico "in vitro".
- Todas as amostras de pacientes devem ser manipuladas 

como se fossem capazes de transmitir a infecção.
- Os calibradores foram examinados para antígeno de 

superfície de Hepatite B (HBsAg) e anticorpos contra o 
Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e da Hepatite C 
(HCV), encontrando-se não reativos. Porém, recomenda-se 
manipulá-los com as precauções requeridas para amostras 
potencialmente infecciosas.

- Evite o contato do ácido sulfúrico (Stopper) com a pele, 
mucosas e os olhos. H315+H320 Provoca irritação cutânea 
e ocular. H314 Provoca queimaduras na pele e lesões 
oculares graves. P262 Não pode entrar em contacto com 
os olhos, a pele ou a roupa. P305 + P351 + P338 SE 
ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar 
cuidadosamente com água durante vários minutos. Se 
usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. 
Continuar a enxaguar. P302 + P352 SE ENTRAR EM 
CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água 
abundantes. P280 Usar luvas de protecção/vestuário de 
protecção/protecção ocular/protecção facial.

- Evite o derrame de líquidos e a formação de aerossóis.
- Os líquidos descartados podem ser desinfetados com 

hipoclorito de sódio, (concentração final de 5%) durante 
pelo menos 60 minutos.

- Não deve pipetar com a boca. Use luvas descartáveis e 
proteção nos olhos durante a manipulação das amostras 
e reagentes do ensaio.

- Todos os reagentes e as amostras devem-se descartar 
conforme à regulação local vigente.

PREPARAÇÃO DOS REAGENTES
Tampão de Lavagem: a baixa temperatura os componentes 
do reagente concentrado podem precipitar. Neste caso, 
esquentar a solução a 37ºC até a sua dissolução completa. 
Para a obtenção do tampão de lavagem pronto para uso, 
diluir uma parte do Tampão de Lavagem Concentrado (25x) 
com 24 partes de água destilada ou desionizada. Ex.: 20 ml 
com 480 ml para uma policubeta.
Conjugado: diluir uma parte de Conjugado Concentrado 
(10x) com 9 partes de Diluente de Conjugado (ex.: vide 
a tabela seguinte com volume necessário de Conjugado 
Concentrado e Diluente de Conjugado):

Nº de cubetas Conjugado 
Concentrado

Diluente de 
Conjugado

8 100 ul 0,9 ml

16 200 ul 1,8 ml

24 300 ul 2,7 ml

32 400 ul 3,6 ml

96 1200 ul 10,8 ml

Policubeta sensibilizada, Diluente de Amostra, Diluente 
de Conjugado, Revelador, Stopper, Reagente Dissocian-
te, Calibradores e Controle Negativo: prontos para uso.

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE 
ARMAZENAMENTO
Os Reagentes Fornecidos são estáveis sob refrigeração 
(2-10ºC) até a data de vencimento indicada na embalagem. 
Não congelar.
Tampão de Lavagem Concentrado e Stopper: podem-se 
conservar a temperatura entre 2 e 25ºC.
Tampão de Lavagem (1x): uma vez diluído, é estável 3 
meses a temperatura entre 2 e 25ºC.
Conjugado: uma vez diluído, é estável 6 horas a temperatura 
entre 2 e 25ºC.
Policubeta sensibilizada: não abrir a embalagem até o 
momento de uso, e esperar atingir a temperatura ambiente. 
As tiras de cubetas não utilizadas devem ser conservadas 
dentro do envelope com o dessecante, perfeitamente fe-
chado e mantida entre 2-10ºC. As tiras conservadas nestas 
condições podem-se utilizar nos 4 meses posteriores desde 
que não se ultrapasse a data de vencimento do kit.

AMOSTRA
Soro ou plasma
a) Coleta da amostra: obter da maneira habitual.
b) Aditivos: não são necessários para soro. As amostras 
de plasma poderão ser coletadas com heparina, citrato ou 
EDTA como anticoagulante.
c) Substâncias interferentes conhecidas: não observam-
se interferências por bilirrubina até 30 mg/dl, ácido ascórbico 
até 50 mg/dl, triglicerídeos até 1500 mg/dl ou hemoglobina 
até 300 mg/dl. As amostras que contêm partículas, deverão-
se clarificar por centrifugação.
d) Estabilidade e instruções de armazenamento: a amos-
tra deve-se conservar sob refrigeração (2-10ºC). Caso não 
se realizar o ensaio dentro das 72 horas, deve-se conservar 
a -20ºC. Não é recomendável realizar vários ciclos de con-
gelamento e descongelamento, desde que pode produzir 
resultados errôneos. Caso de utilizar amostras congeladas, 
devem-se homogeneizar e centrifugar antes de seu uso.
A inativação pelo calor pode alterar o resultado.
Não utilizar amostras com contaminação microbiana.

PROCEDIMENTO DO ENSAIO
1- Levar os reagentes e as amostras a temperatura 
ambiente antes de iniciar a prova.
2- Colocar no suporte de tiras, o número de cubetas re-
queridas para a quantidade de determinações a realizar.
3- Diluir a amostra 1:101 com o Diluente de Amostra co-
locando 10 ul de amostra e 1000 ul de diluente (em tubo).
Os Calibradores e o Controle Negativo não devem ser 
diluídos.
4- Pipetar 100 ul de Controles ou Calibradores e amos-
tras diluídas.
5- Para evitar a evaporação, cobrir a policubeta com a 
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fita auto-adesiva fornecida, e incubar 30 ± 2 minutos a 
37ºC ± 1ºC. Paralelamente, preparar o conjugado diluído 
(vide a tabela em PREPARAÇÃO DOS REAGENTES).
6- Após da incubação, eliminar completamente o líquido 
de cada cubeta. Lavar 5 vezes seguindo as instruções 
de lavagem (vide PROCEDIMENTO DE LAVAGEM).
7- Acrescentar 100 ul de Conjugado. Misturar aplicando 
batidas suaves nas laterais da policubeta durante 5 
segundos.
Para evitar a evaporação, cobrir a policubeta com a fita 
auto-adesiva.
8- Incubar 30 ± 2 minutos a 37ºC ± 1ºC.
9- Lavar 5 vezes seguindo as instruções de lavagem.
10- Acrescentar 100 ul de Revelador. Misturar aplicando 
batidas suaves nas laterais da policubeta durante 5 
segundos.
11- Incubar 30 ± 2 minutos a temperatura ambiente (18-
25ºC), ao abrigo da luz.
12- Acrescentar 100 ul de Stopper.
13- Ler a absorbância em espectrofotômetro em forma 
bicromática a 450/620-650 nm ou 450 nm.
No caso de absorbâncias elevadas (acima do valor 
máximo de leitura do espectrofotômetro utilizado) ler a 
405/620-650 nm. Isto permite uma faixa ampla da curva.

ESTABILIDADE DA MISTURA DE REAÇÃO FINAL
A cor da reação é estável por até 10 minutos, portanto os 
resultados devem ser observados dentro desse período.

PROCEDIMENTO DE LAVAGEM
Eliminar o líquido das cubetas por aspiração ou inversão.
As cubetas são lavadas com 350 ul de Tampão de Lavagem 
diluído. Assegurar-se que a altura alcançada ao encher as 
cubetas não transborde. A solução de lavagem deve per-
manecer em contato com as cubetas entre 30 e 60 minutos.
Garantir que após a última lavagem não fique líquido resi-
dual. Realizar uma dupla aspiração para eliminar o excesso 
de tampão. Também pode ser invertida a policubeta sobre 
um papel absorvente e batê-la várias vezes, a fim evitar 
resultados errôneos.

Nota: o procedimento de lavagem é muito crítico para o 
resultado do ensaio. Caso fique tampão de lavagem nas 
cubetas ou se as mesmas não estiverem completamente 
cheias, serão obtidos resultados errôneos. Não se deve 
deixar que as cubetas sequem durante o procedimento. 

RESUMO DO PROCEDIMENTO

ESTÁGIO PROCEDIMENTO
Diluição da 
Amostra

10 µl de amostra em 1000 µl de Diluente 
de Amostra

Amostras Adicionar 100 µl de Amostra diluída, CN, 
e calibradores 

Incubação Incubar por até 30 ± 2 minutos a 37ºC 
± 1ºC 

Lavagem Lavar cada cubeta com 350 µl de Tampão 
de Lavagem (5 vezes)

Diluição do 
conjugado

Preparação do conjugado (1x)

Conjugado Adicionar 100 µl de Conjugado diluído 

Incubação Incubar por até 30 ± 2 minutos a 37ºC 
± 1ºC

Lavagem Idem à lavagem anterior

Revelado Adicionar 100 µl de Revelador

Incubação Incubar por até 30 ± 2 minutos a 18-25ºC

Detenção Adicionar 100 µl de Stopper

Leitura Ler em espectrofotômetro

CÁLCULO DOS RESULTADOS
Ensaio qualitativo
Debe-se considerar a densidade ótica do Controle Negativo e 
a do Calibrador de 15 UI/ml (considerado cut-off). A presença 
ou ausência de anticorpos IgG de Toxoplasma gondii é defini-
da por comparação com a absorbância do Calibrador cut-off. 
As amostras com densidade ótica menor à do Calibrador 
de 15 UI/ml são consideradas não reativas para anticorpos 
anti-Toxoplasma gondii. As amostras com densidade ótica 
maior à do Calibrador cut-off são consideradas reativas para 
anticorpos anti-Toxoplasma gondii.

Ensaio quantitativo
O Controle Negativo é tomada como o primeiro ponto da 
curva de calibração (0 UI/ml).
Desenhar a curva de calibração, colocando a concentração 
do calibrador no eixo das x e a absorbância obtida para cada 
calibrador no eixo das y. As concentrações (UI/ml) corres-
pondentes a cada amostra são obtidas por interpolação às 
absorbâncias de cada calibrador.
As amostras com valores de IgG embaixo de 15 UI/ml 
devem ser consideradas não reativas para anticorpos IgG 
anti-Toxoplasma gondii.
As amostras com valores de IgG acima de 15 UI/ml devem 
ser consideradas reativas para anticorpos IgG anti-Toxo-
plasma gondii.
Exemplo de cálculo
Os valores a seguir devem ser considerados apenas como 
um exemplo e não podem ser utilizados no lugar dos dados 
experimentais

Descrição Absorbância 
(450-620 nm)

Anti-IgG anti-
Toxopasma 

gondii

Absorbância 
(405-620 nm)

Controle 
Negativo 0,010 0 UI/ml 0,011

Calibrador 1 0,325 15 UI/ml 0,108

Calibrador 2 1,502 60 UI/ml 0,445

Calibrador 3 3,351 240 UI/ml 0,982

Amostra 1,230 50 UI/ml 0,408
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Por interpolação na curva de calibração, a amostra dosada 
exibe um título de IgG de anti-Toxoplasma gondii de 50 UI/ml.

CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO DO ENSAIO
O ensaio é considerado válido se são cumpridas as seguintes 
condições (com a leitura de 450-620 nm):

1- Absorbância Controle Negativo ≤ 0,100
2- Absorbância Calibrador 1 (15 UI/ml) / Absorbância Con-
trole Negativo > 6
3- Absorbância Calibrador 3 (240 UI/ml)

Se uma destas condições não se cumprirem, repetir o ensaio.
Lembrar que as leituras obtidas dependerão da sensibilidade 
do analisador utilizado.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
Amostras Não Reativas: são consideradas negativas para 
anticorpos IgG anti-Toxoplasma goondii.
Amostras Reativas ou duvidosas: são consideradas positivas 
para anticorpos IgG anti-Toxoplasma goondii.
Amostras sucessivas do mesmo paciente podem ser com-
paradas só se são testadas no mesmo ensaio. Neste caso, 
uma absorbância > 60% na segunda amostra, pode ser 
considerada uma indicação significativa de uma infecção 
recente ou  em progresso. Se é assim, devem se testar 
IgM específicas.
Toda amostra inicialmente reativa deve ser repetida duas 
vezes. Se uma ou ambas repetições são positivas, deve 
ser considerada reativa.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
Vide Substâncias interferentes conhecidas em AMOSTRA.

PROCEDIMENTO PARA DETERMINAR AVIDEZ
Amostras, Calibrador 2 (Controle) e Branco de Amostra 
devem ser pipetados em duplicado.

1- Levar os reagentes e as amostras a temperatura ambiente 
antes de iniciar a prova.
2- Colocar no suporte de tiras, o número de cubetas requeri-
das para a quantidade de determinações a realizar, incluindo 
duas cubetas para o Controle.
3- Diluir a amostra 1:101 com o Diluente de Amostra co-
locando 10 ul de amostra e 1000 ul de diluente (em tubo).
O Calibrador não deve ser diluído.
4- Pipetar 100 ul de Calibrador 2, amostras diluídas e branco 
(Diluente de Amostra) em duas cubetas paralelas:
Nas cubetas A1/A2 colocar o Calibrador 2 (Controle de 
corrida)
Nas cubetas B1/B2 colocar Diluente de Amostras (branco 
de corrida)
Nas cubetas C1/C2 colocar a primeira amostra diluída
Nas cubetas D1/D2 colocar a segunda amostra diluída, etc
5- Para evitar a evaporação, cobrir a policubeta com a fita 
auto-adesiva fornecida, e incubar 30 ± 2 minutos a 37ºC 
± 1ºC. 
6- Após da incubação, eliminar completamente o líquido 
de cada cubeta. Lavar 5 vezes seguindo as instruções de 
lavagem (vide PROCEDIMENTO DE LAVAGEM).

7- Acrescentar 100 ul de Reagente Dissociante nas cubetas 
A1, B1, C1, D1, etc.
Acrescentar 100 ul de Diluente de Amostra nas cubetas A2, 
B2, C2, D2, etc.
Homogeneizar aplicando batidas suaves durante 5 segun-
dos.
8- Para evitar a evaporação, cobrir a policubeta com a fita 
auto-adesiva fornecida, e incubar 30 ± 2 minutos a 37ºC ± 
1ºC. Paralelamente, preparar o conjugado diluído (vide a 
tabela em PREPARAÇÃO DOS REAGENTES).
9- Após da incubação, eliminar completamente o líquido 
de cada cubeta. Lavar 5 vezes seguindo as instruções de 
lavagem (vide PROCEDIMENTO DE LAVAGEM).
10- Acrescentar 100 ul de Conjugado e homogeneizar apli-
cando batidas suaves nas laterais da policubeta durante 5 
segundos.
Para evitar a evaporação, cobrir a policubeta com fita auto-
adesiva.
11- Incubar 30 ± 2 minutos a 37ºC ± 1ºC.
12- Lavar 5 vezes seguindo as instruções de lavagem.
13- Acrescentar 100 ul de Revelador. 
Misturar aplicando batidas suaves nas laterais da policubeta 
durante 5 segundos.
14- Incubar 30 ± 2 minutos a temperatura ambiente (18-
25ºC), ao abrigo da luz.
15- Acrescentar 100 ul de Stopper.
16- Ler a absorbância em espectrofotômetro em forma 
bicromática a 450/620-650 nm ou 450 nm.
No caso de absorbâncias elevadas (acima do valor máximo 
de leitura do espectrofotômetro utilizado) ler a 405/620-650 
nm. Isto permite uma faixa ampla da curva.

ESTABILIDADE DA MISTURA DE REAÇÃO FINAL
A cor da reação é estável por até 10 minutos.

PROCEDIMENTO DE LAVAGEM
Vide Procedimento de Lavagem anterior.
Nota: o procedimento de lavagem é muito crítico para o 
resultado do ensaio. Caso fique tampão de lavagem nas 
cubetas ou se as mesmas não estiverem completamente 
cheias, serão obtidos resultados errôneos. Não se deve 
deixar que as cubetas sequem durante o procedimento. 
As lavadoras automáticas devem ser enxaguadas com água 
destilada ou desionizada no final do dia para evitar obstru-
ções devidas às sais no tampão de lavagem.

RESUMO DO PROCEDIMENTO

ESTÁGIO PROCEDIMENTO
Diluição da 
Amostra

10 µl de amostra em 1000 µl de Diluente 
de Amostra

Amostras Adicionar 100 µl de Amostra diluída em 
duplicado, Controle e Branco

Incubação Incubar por até 30 ± 2 minutos a 37ºC ± 1ºC 

Lavagem Lavar cada cubeta com 350 µl de Tampão 
de Lavagem (5 vezes)
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Avidez Adicionar 100 ul de Reagente Dissociante 
a uma linha de cubetas. Adicionar 100 ul de 
Diluente de amostra à outra linha.

Incubação Incubar por até 30 ± 2 minutos a 37ºC ± 1ºC 

Lavagem Idem à lavagem anterior

Diluição do 
conjugado

Preparação do conjugado (1x)

Conjugado Adicionar 100 µl de Conjugado diluído 

Incubação Cobrir as cubetas e incubar por até 30 ± 2 
minutos a 37ºC ± 1ºC

Lavagem Idem à lavagem anterior

Revelado Adicionar 100 µl de Revelador

Incubação Incubar por até 30 ± 2 minutos a 18-25ºC

Detenção Adicionar 100 µl de Stopper

Leitura Ler em espectrofotômetro

CÁLCULO DOS RESULTADOS
Verifique para cada amostra que a densidade ótica das 
cubetas incubadas com o Diluente de Amostra seja superior 
a 0,700 D.O. ou tenha uma concentração maior de 30 UI/
ml. Caso contrário, a amostra não tem concentração de 
IgG suficiente para avaliar a avidez. No caso a leitura seja 
superior a 0,700 D.O. ou uma concentração maior de 30 UI/
ml, proceda com o cálculo de avidez.
No caso as leituras estejam acima de 3,000 a 450 nm, deve-
se ler a 450 nm e fazer o cálculo com este dado.
Calcule para cada paciente e controle a relação percentual 
entre a absorbância (D.O.) da cubeta tratada com o Rea-
gente Dissociante e a absorbância das cubetas incubadas 
com Diluente de Amostra, multiplicada por 100.

 D.O. com Reagente Dissociante
 x 100 = Avidez (%)
 D.O. com Diluente de Amostra

Exemplo de cálculo
Os valores a seguir devem ser considerados apenas como 
um exemplo e não podem ser utilizados no lugar dos dados 
experimentais

Descrição

Absorbância 
(450-620 nm)

Com 
Reagente 

Dissociante

Absorbância 
(450-620 nm)

Com 
Diluente de 

Amostra

Avidez (%)

Controle   0,395 1,100 36%

Amostra 1 1.520 1.780 85.4%

Amostra 2 0.325 1.860 17.5%

Amostra 3 0.029 1.450 2.0%

CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO DO ENSAIO
O ensaio é considerado válido se são cumpridas simultanea-
mente as seguintes condições (com a leitura de 450-620 nm):
1- Absorbância Controle > 0,700
2- % avidez do Controle > 15%

Se uma destas condições não se cumprirem, repetir o ensaio.
Lembrar que as leituras obtidas dependerão da sensibilidade 
do analisador utilizado.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Percentagem Avidez Interpretação

>30%
Presença de IgG 
anti-T gondii de 

avidez alta
Infecção passada

15 - 30%

Presença de IgG 
anti-T gondii de 

avidez média (área 
gris)

Não pode ser 
determinado se é 
uma infecção re-

cente ou passada. 
Tome uma nova 
amostra após 2 

semanas.

< 15%
Presença de IgG 
anti-T gondii de 

avidez baixa
Infecção recente

Importante: os resultados obtidos devem ser validados 
com avaliações clínicas e outras provas diagnósticas. Os 
resultados de baixa avidez não podem ser utilizados para 
diagnosticar toxoplasmose aguda. Os resultados de alta 
avidez são referidos a uma infecção de más de 4 meses.
Se os resultados da avidez não são consistentes com a 
evidência clínica, sugerimos testes adicionais para confirmar 
o resultado.
Para fins de diagnóstico, os resultados devem ser utilizados 
em conjunto com outros dados (IgG. IgM, clínicas, etc).

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE DESEMPENHO 
PARA Toxotest IgG ELISA
Sensibilidade
Sensibilidade clínica em Painéis de Desempenho:
Em um estudo realizado com um painel comercial interna-
cional foram obtidos os seguintes resultados:
PTT 201 (Anti-T. gondii Performance Panel, BBI, USA): foram 
detectadas 22 das 22 amostras reativas.
PTT202 (Anti-T. gondii Performance Panel, BBI, USA): foram 
detectadas 20 das 20 amostras reativas.

Sensibilidade clínica
Em um estudo realizado com 202 amostras contendo anti-
corpos IgG anti-T. gondii confirmados por diferentes métodos 
foram encontradas reativas 98,5% com o kit Toxotest IgG 
ELISA (+ Avidity).

Sensibilidade analítica
A sensibilidade analítica ou limite de detecção (mínima 
quantidade detectável pelo teste) é 0,6 UI/ml.

Especificidade
Em um estudo realizado com 439 amostras contendo menos 
de 15 UI/ml de anticorpos anti-T. gondii provenientes de 3 
centros de saúde diferentes, foi obtida uma especificidade 
de 99,1%.
Estudou-se a possível presença de reatividades cruzadas 
ensaiando amostras provenientes de 97 indivíduos negativos 
para anticorpos anti-Toxoplasma mas com diferentes condi-
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ções clínicas que podem ser causa de reações inespecíficas 
para o teste Toxotest IgG ELISA (+ Avidity). Estas condições 
incluem pacientes com enfermidades autoimunes (fator 
reumatóide, anticorpos anti-núcleo, etc) ou enfermidades 
infecciosas diferentes a Toxoplasmosis (Chagas, HIV, HTLV, 
hepatite C, hepatite B, sífilis, outras). Para esta população, a 
especificidade foi de 100%, com uma amostra positiva falsa 
com um elevado fator reumatóide.

Precisão
Avaliou-se a precisão do teste, seguindo o protocolo EP15-A 
recomendado pela CLSI. Os ensaios foram realizados com 
amostras de diferentes níveis de reatividade. Foi realizado 
1 ensaio diário, analisando cada amostra em quadruplicado 
durante 5 dias.

Média 
UI/ml

Intra-ensaio Total

P C.V. P C.V.

Amostra 1 14,41 1,570 10,87% 2,543 17,61%

Amostra 2 24,68 1,144 4,64% 1,616 6,55%

Amostra 3 39,81 1,693 4,25% 3,220 8,09%

Amostra 4 109,21 8,049 7,37% 7,850 7,19%

n=5

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE DESEMPENHO 
PARA AVIDEZ

Especificidade 
A especificidade diagnóstica foi avaliada com um painel de 
100 amostras com infecções crônica ou passada, clinica-
mente comprovada, sendo de 97%.

Sensibilidade 
A sensibilidade diagnóstica foi avaliada com um painel de 42 
amostras com infecção primária, o que resulta igual a 100%.

Precisão
Avaliou-se a precisão do teste, seguindo o protocolo EP15-
A recomendado pela CLSI. Os ensaios foram realizados 
com amostras de diferentes níveis de avidez de IgG anti-
Toxoplasma gondii. Foi realizado 1 ensaio diário, analisando 
cada amostra em quadruplicado durante 5 dias.

Média 
Avidez 

(%)

Intra-ensaio Total

P C.V. P C.V.

Amostra 1 6,3 0,59 9,38% 0,941 14,96%

Amostra 2 54,9 4,95 8,50% 5,033 8,65%

Amostra 3 26,5 2,257 8,71% 2,279 8,80%

n=5

APRESENTAÇÃO
- 96 determinações (Cód. 1743252)
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EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS
Policubeta Sensib. Diluyente Muestra

Policubeta sensibilizada Diluente de Amostra

Conjugado Conc. Conjugado Diluy.
Conjugado Concentrado Diluente de Conjugado

Revelador Buf. Lavado Conc.
Revelador Tampão de Lavagem Concentrado

Calibr      Control - 
Calibradores 1-3 Controle Negativo

Stopper Reactivo Dis.
Stopper Reagente Dissociante

SÍMBOLOS
Os seguintes símbolos são utilizados nos kits de reagentes 
para diagnóstico da Wiener lab. 

C
Este produto preenche os requisitos da Diretiva Europeia 
98/79 CE para dispositivos médicos de diagnóstico "in 
vitro"

P Representante autorizado na Comunidade Europeia

V Uso médico-diagnóstico "in vitro"

X Conteúdo suficiente para <n> testes

H Data de validade

l Limite de temperatura (conservar a)

Não congelar

F Risco biológico

Volume após a reconstituição

Conteúdo

g Número de lote

M Elaborado por:

Nocivo

Corrosivo / Caústico

Irritante

i Consultar as instruções de uso

Calibrador

Controleb

b Controle Positivo

c Controle Negativo

h Número de catálogo
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