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Prova de aglutinação de látex para a detecção de 
anticorpos contra o Toxoplasma gondii

Toxotest 
látex

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 que padecem o 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida ou aqueles que 
estejam baixo terapia imunossupressiva.
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 como corior-
retinite, hidrocefalia, microcefalia, calcificações cerebrais 
e retardos psicomotrices. As lesões provocadas no feto 
são mais graves quanto mais precoce for a contaminação 
materna. Caso a infecção seja prévia à gestação, a mãe se 
considera imunizada e o embrião protegido.
As determinações sorológicas são as mais convenientes e 
certeiras para o diagnóstico da toxoplasmose já que a de-
tecção do parasito não sempre é confiável nem apropriada 
para o diagnóstico massivo.

FUNDAMENTOS DO MÉTODO
A amostra se coloca em contato com um reagente de látex 
sensibilizado com antígenos depurados de Toxoplasma 
gondii.
Caso a amostra tivesse anticorpos anti-T. gondii, estes re-
agem em forma sensível e específica, produzindo-se uma 
aglutinação visível macroscopicamente.

REAGENTES FORNECIDOS
A. Reagente A: suspensão à 1% de partículas de látex 
sensibilizadas com antígenos de T. gondii.
Controle Positivo: diluição de soro humano inativo, con-
tendo anticorpos contra o T. gondii.
Controle Negativo: diluição de soro não reativo, inativo.

REAGENTES NÃO FORNECIDOS
Solução fisiológica (ClNa, 8,5 g/l) quando seja utilizada a 
técnica semi-quantitativa.

INSTRUÇÕES PARA USO
Reagente A: homogeneizar por agitação suave e logo trocar 
a tampa pelo conta-gotas ministrado separadamente. Levar 
a temperatura ambiente e agitar suave antes de usar.
Controle Positivo: pronto para uso. Levar a temperatura 
ambiente antes de usar.

Controle Negativo: pronto para uso. Levar a temperatura 
ambiente antes de usar.

PRECAUÇÕES
Os reagentes são para uso diagnóstico "in vitro".
Todas as amostras de pacientes devem ser manipuladas 
como se tratando de material infectante.
Os soros controle foram ensaiados para antígenos de su-
perfície de hepatite B (HBsAg) e vírus da imunodeficiência 
humana (HIV), encontrando-os não reativos. No entanto, 
devem ser manipulados como se tratando de material infec-
tante, sendo que nenhum método oferece uma total segu-
rança na ausência de estes ou outros agentes infecciosos.
O reagente e os controles contem conservantes. No entanto po-
dem-se contaminar, porém devem-se manipular com cuidado.
Utilizar os reagentes observando as precauções habituais 
de trabalho no laboratório de análises clínicas.
Todos os reagentes e as amostras devem ser descartadas 
conforme à regulação local vigente.

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE
ARMAZENAMENTO
Reagentes Fornecidos: estáveis sob refrigerador (2-10oC) até 
a data de vencimento indicada na embalagem. Não congelar.
Não utilizar os reagentes com a data de caducidade ultra-
passada.
O Reagente A apresenta um aspecto uniforme uma vez 
agitado. Após de um longo período de armazenagem pode 
apresentar sedimentação, a que não altera o normal funcio-
namento do mesmo.

INDÍCIOS DE INSTABILIDADE O DETERIORAÇÃO
DOS REAGENTES
A presença de grumos no Reagente A que não desaparece 
pela agitação, é indício de deterioração do mesmo. Em tal 
caso, desprezar.
Um armazenamento inadequado dos reagentes, (altas tem-
peraturas) provoca deterioração dos mesmos. Isto pode-se 
conferir processando os controles fornecidos com o kit.

AMOSTRA
Soro
a) Coleta: obter soro da maneira usual. O paciente deverá 
estar preferencialmente em jejum. Não é necessário inativar. 
Não utilizar plasma. Desprezar os soros contaminados ou 
hemolisados.
b) Aditivos: não são necessários.
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c) Substâncias interferentes conhecidas: hemólise e 
hiperlipemia são causa de resultados errados.
d) Estabilidade e instruções de armazenamento: o soro 
deve ser límpido, livre de partículas e preferencialmente 
fresco. Caso de não se processar no momento, pode-se 
conservar sob refrigeração (2-10oC) durante não mais de 
48-72 horas contadas a partir do momento da extração. 
Para períodos mais prolongados de conservação, congelar 
a -20oC, evitando congelamentos e descongelamentos.

MATERIAL NECESSÁRIO
1- Fornecido
- placas de plástico o vidrio fundo preto
- conta-gotas para dispensar 40 ul

2- Não fornecido
- conta-gotas ou micropipeta para dispensar 50 ul
- palitos descartáveis para misturar
- cronômetro
- lâmpada ou fonte de luz
- agitador automático de rotação horizontal (opcional)

PROCEDIMENTO
Levar a temperatura ambiente (18 e 25oC) os reagentes 
e as amostras antes de usar.

Controle do Reagente A
Antes de realizar uma série de determinações, recomen-
da-se controlar o funcionamento do Reagente A com os 
Controles Positivo e Negativo fornecidos conforme com 
técnica qualitativa.

I- TÉCNICA QUALITATIVA
Agitar suavemente o Reagente A antes de utilizar. Numa 
das áreas da placa colocar:

Amostra 1 gota (50 ul)
Reagente A 1 gota (40 ul)

Misturar durante 4-5 segundos com palito descartável 
até obter uma suspensão uniforme em toda a superfície 
do setor.
Colocar a placa em um agitador de rotação horizontal 
(100 r.p.m.), logo após disparar o cronômetro, agitar a 
placa durante 5 minutos e observar macroscopicamente 
a presença ou ausência de aglutinação, mantendo a 
placa bem iluminada.
Caso de não dispor de um agitador mecânico, pode-se 
agitar em forma manual.

II- TÉCNICA SEMI-QUANTITATIVA
As diluições da amostra se realizaram sobre 2 placas 
com setores marcados para a leitura das aglutinações 
(vide esquema de diluições).
Colocar 50 ul de solução fisiológica nos setores 2 à 6 
das placas. Adicionar 50 ul de amostra nos setores 1 e 2 
da primeira placa. Com a mesma micropipeta misturar 3 
ou 4 vezes por aspiração no setor 2, obtendo-se assim 
uma diluição 1:2. Tomar 50 ul desta diluição e coloca-lo 
no setor 3.

Misturar como foi descrito anteriormente e continuar com 
este procedimento até o setor 6. Tomar 50 ul deste setor 
e desprezá-lo.

Esquema de diluições

setor 1 2 3 4 5 6

s. fisiol. (ul) - 50 50 50 50 50

amostra (ul) 50 50 - - - -

Misturar e transferir ↑	 ↑	 ↑	 ↑	→
diluição 1:1 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32

UI/ml 10 20 40 80 160 320

Agitar suavemente o Reactivo A e adicionar uma gota (40 ul) 
a cada um dos setores da placa contendo as diluições da 
amostra. Misturar com um palito descartável enchendo 
toda a superfície do setor. Agitar a placa rotando-a com 
movimento suave em forma manual ou com agitador me-
cânico rotativo (100 r.p.m.) durante 5 minutos. Observar 
a presença ou ausência da aglutinação.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
a) Técnica qualitativa
Não Reativo: suspensão que se mantém homogênea até o 
tempo sugerido, indica que a amostra não apresenta anticor-
pos anti-T. gondii detectáveis. Caso de obter um resultado 
não reativo na amostra da mulher grávida, recomenda-se 
repetir a determinação diariamente para detectar uma pos-
sível soroconversão.
Reativo: qualquer aglutinação visível, já seja débil ou inten-
sa, diferente de um controle Não Reativo, indica a presença 
de anticorpos anti-T. gondii. Qualifica-se de 1 a 4 marcas. 
Vide LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO.
Quando o resultado é Reativo recomenda-se distinguir entre 
uma infecção antiga e uma toxoplasmose em evolução, es-
pecialmente se a amostra foi obtida de uma mulher grávida. 
Neste caso deve-se proceder à determinação do nível de 
anticorpos anti-T. gondii pelas técnicas quantitativas usuais 
assim como o análise de IgM específicas.

b) Técnica semi-quantitativa
O título da amostra corresponderá à diluição mais alta onde 
se observa aglutinação (1+ conforme à tabela anterior).

VALORES DE REFERÊNCIA
Os valores de prevalência dependem muito dos hábitos 
alimentares e o contato com gatos da população estudada. 
Também é importante levar em conta a idade do paciente, 
posto que em algumas áreas, a prevalência em populações 
adultas pode alcançar a mais de 70%.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
- Vide Substâncias interferentes conhecidas em AMOSTRA.
- Sendo que na prova realizada (vide PERFORMANCE) não 

se encontrou nenhuma amostra que apresentara efeito de 
prozona inibitório da aglutinação, caso existam suspeitas 
de que isto pudesse ocorrer, recomenda-se repetir o análise 
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com uma diluição 1:10 da amostra em solução fisiológica.
- Lembrar que o conta-gotas fornecido deve utilizar-se em 

posição vertical.
- Antes de tampar o frasco de Reagente A, deve-se esvaziar 

o conta-gota.
- Caso a ponta do conta-gota se rompera, deverá utilizar-se 

micropipeta de 40 ul.
- Deve-se lembrar que os reagentes de látex devem alcan-

çar temperatura ambiente (18-25oC) para que possam ser 
utilizados corretamente. Caso contrário, poderiam obter-se 
resultados errados.

DESEMPENHO
Sensibilidade analítica: 10 UI/ml
a) Sobre uma população de 312 amostras ensaiadas, obti-
veram-se os seguintes resultados: uma sensibilidade clínica 
de 91,0%, uma especificidade de 96,4%, um valor preditivo 
positivo de 95,6% e um valor preditivo negativo de 92,6%.
Quando realizou-se a comparação de títulos com imunoflu-
orescência indireta para as 312 amostras, encontrou-se um 
coeficiente de correlação r = 0,86.
b) Em outra população de 136 amostras, se comparou To-
xotext látex com HAI sem 2-ME tomada como referência, 
obtendo-se uma especificidade de 96,2% e uma sensibilidade 
de 86,4%.

APRESENTAÇÃO
Kits para 100 determinações (Cód. 1743151).
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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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