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ANTI-STREPTOLYSIN-O (ASO) 
 

MÉTODO: 
Teste turbidimétrico de látex aprimorado. 

 

FINALIDADE: 

Reagentes para determinação quantitativa de anti-estreptolisina O no soro. Somente 
para uso diagnóstico in vitro. 

 

FUNDAMENTO: 

A Anti-estreptolisina O na amostra ou padrão causa aglutinação das partículas de 
látex cobertas com antígeno estreptolisina O. O grau de aglutinação é proporcional à 

concentração de ASO na amostra e pode ser medido por turbidimetria. 

 

SIGNIFICADO CLÍNICO: 

A Estreptolisina O é uma toxina extracelular do grupo Streptococcus A. O aumento do 
nível de anticorpo contra a toxina (anti-estreptolisina O) é de grande importância 

para o diagnóstico de infecções estreptocócicas, febre reumática e glomerulonefrite 

onde a concentração de ASO está aumentada. ASO não pode ser considerada um 

fator isolado no diagnóstico de doenças reumáticas, mas deve ser considerada em 
conjunto com os sintomas clínicos. 

 

IDENTIFICAÇÃO E ARMAZENAMENTO: 

Conservar entre 2-8°C. 
 

DIL - Diluente: Tampão tris 0,02 mol/L, NaCl 0,15 mol/L, azida sódica 0,95 g/L. 

 

RGT - Reagente Látex: Suspensão de partículas de látex cobertas com 

estreptolisina O ajustada para encontrar as especificações do teste, azida sódica 0,95 

g/L. 

 
PREPARO DOS REAGENTES E ESTABILIDADE: 

O DIL e o RGT estão prontos para uso, e são estáveis até o vencimento da data de 

validade determinada no rótulo quando armazenados bem fechados entre 2 e 8ºC. 

Evitar congelamento e contaminação. 

 
Reagente de Uso - RU: 

Homogeneizar gentilmente o RGT antes de abrir o frasco. Evitar a formação de 

espuma. Colocar o conteúdo de 1 frasco de RGT em 1 frasco de DIL. Homogeneizar 

adequadamente. Lavar o frasco de RGT com um pouco da Solução de Trabalho para 
evitar qualquer perda. Volumes menores do RU podem ser preparados misturando 1 

parte do RGT com 4 partes do DIL. Rotular o frasco informando a data de preparo do 

reagente e a data de validade do RU. 

Estabilidade: 20 dias entre 2 e 8 °C. Não congelar. 
Indicação de deterioração: Presença de material particulado, turvação, absorbância 

do branco acima de 0,900 em 540 nm. 

 

TRANSPORTE: 
O transporte do kit deve ser feito pela rota mais direta evitando-se as chegadas nos 

finais de semana e feriados no local de destino. O kit não é afetado pelo transporte 

desde que seja entregue ao destinatário no período máximo de 7 dias e em uma 

temperatura de até 37ºC.  

 
TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA: 

O fabricante garante a qualidade do produto se este for armazenado como descrito 

acima e em sua embalagem original. 

 
PRECAUÇÕES: 

• Os cuidados habituais de segurança devem ser aplicados na manipulação dos 

reagentes. O DIL e o RGT contêm azida sódica como conservante. Não ingerir ou 

aspirar. Evitar contato com a pele e mucosa. 
• Todo material contaminado com amostras dos pacientes ou STD do kit deve ser 

inativado por autoclavação (60 min. a 120º) ou por imersão em solução de 

hipoclorito de sódio a 10% por no mínimo 60 minutos; 

• Para o descarte seguro dos reagentes e materiais biológicos, sugerimos utilizar as 

regulamentações normativas locais, estaduais ou federais para a preservação 
ambiental.  

• Os componentes do kit foram cuidadosamente ajustados para uma performance 

ótima de cada lote. Componentes de números de lote diferentes não devem ser 

misturados ou utilizados em conjunto. 
 Não ingerir ou aspirar os reagentes. Evitar contato com a pele e as mucosas. 

 Usar equipamentos de proteção individual.  

 Em contato com os Olhos: Lavar cuidadosamente com água durante vários minutos. 

Remova as lentes de contato, se presentes e fáceis de retirar. Continue enxaguando. 

 Em contato com a Pele (ou Cabelo): Retire imediatamente toda a roupa 

contaminada. Enxaguar a pele com água / chuveiro. 

 Todo o material contendo amostras de pacientes ou controles deve ser inativado 

por procedimentos validados (autoclavação ou tratamento químico). 

 Para o descarte seguro dos reagentes e materiais biológicos, sugerimos utilizar as 

regulamentações normativas locais, estaduais ou federais para a preservação 

ambiental. 

 Os riscos residuais do kit, de acordo com critérios pré-determinados, são aceitáveis 

em comparação aos benefícios proporcionados pelo uso. A análise de risco foi 

realizada de acordo com a ISO 14971, relacionada à data final e levando em 
consideração a atual informação de registro. 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS E NÃO FORNECIDOS: 

• Espectrofotômetro UV. • Cubetas para amostras e reagentes. 

• Pipetas.   • Cronômetro. 
• Banho-maria/Termostatizador. 

 

AMOSTRA BIOLÓGICA: 

Soro. 
Estável por 7 dias entre 2 e 8ºC ou 3 meses em -20ºC 

Lípides até 1000 mg/dL, bilirrubina até 20 mg/dL, fator reumatóide até 2200 IU/mL e 

hemoglobina até 1000 mg/dL não interferem no resultado do teste. Amostra com 

coágulo de fibrina devem ser centrifugadas antes do uso. 
 

MÉTODO DE ANÁLISE: 

A - Leitura em espectrofotômetro: 

      Comprimento de onda: 540 nm (520 – 560 nm). 

      Cubeta: 1cm 

      Temperatura: 37ºC 

      Medida: Contra água destilada (aumento de absorbância) 

 
B- PROCEDIMENTO: 

Para calibração utilizar o STD do kit Anti-Streptolysin-O Standard cat. 11351. 

Termostatizar o reagente de uso (RU) e o equipamento de leitura para 37ºC. A 

temperatura deve permanecer constante (± 0,5ºC) durante a execução do teste. 

Pipetar na cubeta 

RU 1000 L 

STD ou Amostra 10 L 

Homogeneizar cuidadosamente e transferir a cubeta imediatamente para o 

fotômetro. Acionar o cronômetro. Ler a absorbância A1 depois de 10 segundos e 

A2 depois de 2 minutos. 

O tempo deve ser o mesmo para todas as amostras em uma bateria.  

 Aamostra/STD = A2amostra/STD – A1amostra/STD 

 

C- CÁLCULO: 

Camostra = CSTD x Aamostra     (UI/mL) 

                        ASTD                               

 

VALORES DE REFERÊNCIA: 

Até 200 UI/mL (adultos) e até 150 UI/mL (crianças). 
Este valor é dado somente para orientação. Cada laboratório deve estabelecer seu 

próprio valor de referência. 

 

LINEARIDADE: 
Até 800 UI/mL. Amostras com concentrações altas devem ser diluídas 1 + 4 com 

solução salina e testadas novamente.   

 

SENSIBILIDADE ANALÍTICA: 

A sensibilidade analítica do método foi determinada em 1,06 mDO x UI/mL 
A sensibilidade analítica depende o analisador utilizado. 

 

LIMITE DE DETECÇÃO: 

O limite de detecção é de 14 UI/mL. 
 

EFEITO PROZONA: 

Nenhum efeito de prozona foi observado até 4000 UI/mL. 

 
COMPARAÇÃO DE MÉTODOS: 

O teste Anti-Streptolysin-O (ASO) foi comparado com testes comercialmente 

disponíveis de Anti-Estreptolisina O. 69 amostras de pacientes foram utilizadas na 

comparação. 
Os resultados foram avaliados por um componente principal de análise. A regressão 

linear obtida pode ser descrita como: 

Y = a*X +b  a = 1,028(0,981 – 1,085) b = 9 (-8 a 20) UI/mL 

 

Ambos os métodos mostraram uma boa concordância e nenhum desvio significativo 
foi observado com qualquer amostra específica. 

 

REPETIBILIDADE:  

 Média, UI/mL Desvio Padrão UI/mL CV, % 

Nível médio 200 6,8 3,4 

Nível alto 366 12,4 3,4 

 
REPRODUTIBILIDADE:  

 Média, UI/mL Desvio Padrão UI/mL CV, % 

Nível médio 200 7,2 3,6 

Nível alto 366 12,4 3,4 

 

CONTROLE DE QUALIDADE: 

Qualquer soro controle com valores determinados para estreptolisina O por este 
método pode ser utilizado. 

 

AUTOMAÇÃO: 

Adaptação especial para analisadores automáticos pode ser fornecida quando 
solicitada. 

APRESENTAÇÃO DO KIT: 

Cat. Nº Reagente Volume Nº Teste 

11251P-50 
DIL 

RGT 

1 x 40 mL 

1 x 10 mL 
50 

11251P-100 
DIL 
RGT 

2 x 40 mL 
2 x 10 mL 

100 
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DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS: 
Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto ao produto: 

Telefax (31) 3067-6400   E-mail: invitroms@invitro.com.br 

N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE VIDE RÓTULO DO 

PRODUTO. 
 

Produzido e Distribuído por In Vitro Diagnóstica Ltda 

Rua Cromita, 278, Distrito Industrial – Itabira/MG. CEP: 35903-053 

Telefone: 31-3067-6400 – Fax: 31-3067-6401 
e-mail: invitroms@invitro.com.br 

Resp. Téc.: Patrícia C. C. Vilela – CRF 4463   -   Reg. M.S. 10303460411 
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 O conteúdo é suficiente para <n> testes 

 

 
 Data limite de utilização  

 

 
 Limite de temperatura (conservar a)  

 

 
 Número do Catálogo 

 

 
 Consultar Instrução de Uso 

 

 
 Número do lote 

 

 
 Produto Diagnóstico In Vitro 

 

 
 Data de Fabricação 

 


