antigénio dos Estreptococos Grupo A, em esfregaços de
garganta,
através
da
interpretação
visual
do
desenvolvimento de cor, na tira interna. Os anticorpos
Anti-Strep A são imobilizados na região da membrana.
Durante o teste, após a imersão da tira de teste no tubo da
amostra, reage com os anticorpos policlonais anti-Strep A,
conjugados com partículas coradas e pré-revestidas no
bloco da amostra do teste. A mistura então migra pela
membrana, por ação capilar e interage com os reagentes
da membrana. Se existir antigénio Strep A suficiente na
amostra, formar-se-á uma banda corada na região teste
da membrana. A presença desta banda corada, indica um
resultado positivo, enquanto que a sua ausência indica um
resultado negativo. A aparência da banda corada na
região controlo serve como controlo do processo,
indicando que foi adicionado um volume apropriado de
amostra, e que ocorreu absorção pela membrana.

QuickStripeTM Strep A
Um teste rápido para a deteção qualitativa do
antigénio Strep A em amostras de esfregaço da
garganta.
Para uso profissional, apenas de diagnósticos in
vitro.
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USO PRETENDIDO
O QuickStripeTM Strep A é um imunoensaio
cromatográfico, para a deteção qualitativa do antigénio da
Strep A, a partir the amostras de esfregaço da garganta,
para ajudar no diagnóstico de infeção pelos Estreptococos
do Grupo A.



Strep A Reagente B
Strep A Controlo
positivo
 Esfregaços
Esterilizados
 Tubos de extração
 Posto de trabalho


RESUMO
A Streptococcus pyogenes é um coco imóvel Grampositivo, que contém o antigénio Lancefield grupo A, que
pode causar infeções severas tais como faringite, infeção
respiratória, impetigo, endocardite, meningite, sepsia
puerperal e artrite.1 Sem tratamento, estas infeções
podem causar complicações graves, incluindo febre
reumática e abcesso peritonsilar.2 Os procedimentos de
identificação tradicionais, das infeções por Estreptococos
do Grupo A, envolvem o isolamento e identificação de
organismos viáveis, utilizando técnicas que necessitam
entre 24 a 48 horas, ou mais. 3,4
O QuickStripeTM Strep A é um teste rápido, para detetar
qualitativamente a presença do antigénio Strep A em
amostras de esfregaço da garganta, fornecendo os
resultados dentro de 5 minutos. O teste utiliza anticorpos
específicos para células de Estreptococos de Lancefield
Grupo A, para detetar seletivamente o antigénio Strep A
nas amostras de esfregaço de garganta.

Para colheita de Amostra
Para preparação de Amostra
Um suporte de tubos

Materiais Necessários, Mas Não Fornecidos


Centrifugadora



Temporizador

PRECAUÇÕES








PRINCÍPIO


O QuickStripeTM Strep A é um imunoensaio qualitativo de
fluxo lateral, o qual deteta os hidratos de carbono do
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Cada teste contém conjugados
corados e agentes reativos prérevestidos, nas regiões
correspondentes.
Usar luvas de proteção / roupa de
proteção /proteção dos olhos
/proteção facial
SE INGERIDO: Ligue para o
Centro de Informação Antivenenos
ou médico, no caso de se sentir
mal.
SE NOS OLHOS: Enxaguar
cuidadosamente com água,
durante vários minutos. Se
presentes e fácil de fazer, remover
as lentes de contacto. Continuar a
enxaguar. Se a irritação ocular
persistir, procure aconselhamento
/ atenção médica.
Ácido Acético 0,4 M
Strep A não viável; 0,09% Asida
de Sódio
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Para uso profissional, apenas de diagnósticos in vitro.
Não utilizar o kit após a data de validade.
Não comer, beber ou fumar na área onde as amostras
e os kits são manipuladas.
Manuseie todas as amostras como se tivessem
agentes
infeciosos.
Observe
as
precauções
estabelecidas contra perigos microbiológicos ao longo
do procedimento, e siga os procedimentos padrão para
a eliminação adequada das amostras.
Usar vestuário protetor tais como batas de laboratório,
luvas descartáveis e óculos de proteção, quando as
amostras estão a ser processadas.
A temperatura e humidade podem afetar de forma
adversa os resultados.
Não use o teste se a bolsa estiver danificada.
O Reagente B contem solução ácida. Se a solução






entrar em contacto com a pele ou olhos, enxaguar com
grandes quantidades de água.
O controlo positivo contém como conservante, asida
de sódio (NaN3)
Não troque ou misture os reagentes de lotes
diferentes.
Não troque as tampas das garrafas.
Não troque as tampas das garrafas da solução de
controlo externo.

movimentar o esfregaço contra o lado do tubo de
extração, de forma a que o líquido seja expresso pela
zaragatoa e possa reabsorver. Deixar repousar durante
1-2 minutos à temperatura ambiente, depois aperte o
esfregaço contra o tubo, para expelir a maior quantidade
possível de líquido da zaragatoa. Elimine a zaragatoa de
acordo com as diretrizes para o tratamento de agentes
infeciosos. Observar a ilustração 2.
2. Retirar a tira da bolsa selada, colocar a tira dentro do
tubo e deixá-la permanecer dentro do mesmo.

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE
 Este kit deve ser armazenado entre 2-30°C até a data de
validade impressa, na bolsa selada. Não congelar.
 O teste deve manter-se na bolsa selada até o seu uso.
 Deve-se ter cuidado para proteger os componentes do
kit da contaminação. Não utilizar se houver evidência de
contaminação microbiológica ou precipitação. A
contaminação
biológica
dos
equipamentos
de
distribuição, recipientes ou reagentes pode levar a
resultados falsos.
COLHEITA DE AMOSTRAS E ARMAZENAMENTO
 Colher as amostras de esfregaço de garganta através de
métodos clínicos estandardizados. Passar pela faringe
posterior, amígdalas e outras zonas inflamadas. Evitar
tocar na língua, bochechas e dentes com a zaragatoa.
 É recomendado que as amostras de esfregaço sejam
processadas, os mais cedo possível após a colheita. Se
os esfregaços não forem processados imediatamente,
estes devem ser refrigerados e colocados num tubo ou
recipiente esterilizado, seco e firmemente fechados. Não
congelar. Os esfregaços podem ser armazenados à
temperatura ambiente (15-30°C) até 4 horas, ou
refrigerados (2-8°C) até 24 horas. Deve-se permitir que
todas as amostras atinjam a temperatura ambiente (1530°C) antes de testar.
 Se desejar um método de transporte líquido, utilize o
Meio de Transporte Modificado Stuart's e siga as
instruções do fabricante. Não colocar o esfregaço em
nenhuma Tira de transporte, que contenha meio. O meio
de transporte interfere com os ensaios, e a viabilidade
dos organismos não é necessária para o ensaio. Não
utilizar fórmulas de meio de transporte que incluam
carvão ou agar.

Alternativamente, após 1 minuto coloque a tira numa
superfície seca.
À medida que o teste começa a funcionar, a cor irá
migrar através da membrana. Observar a ilustração 3.
3. Esperar que a(s) banda(s) corada(s) apareça(m). O
resultado deve ser lido aos 5 minutos. Não interprete os
resultados após 10 minutos

 Se desejar uma cultura bacteriana, envolva levemente o
esfregaço em 5% de agar de sangue de ovelha, antes de
utilizá-lo no teste. A extração dos reagentes no teste, irá
eliminar as bactérias no esfregaço, o que impossibilita a
sua cultura.
PROCEDIMENTO
Levar os testes, amostras, reagentes e/ou controlos à
temperatura ambiente (15-30°C) antes de utilizar.
1. Preparar as amostras de esfregaço:
 Colocar um tubo de extração limpo na área designada
da zona de trabalho. Manter o recipiente do reagente A
na vertical e adicionar 4 gotas de reagente A no tubo de
extração, depois adicionar 4 gotas do reagente B.
Misturar a solução rodando suavemente o tubo de
extração. Observar a ilustração 1.
 Imergir imediatamente o esfregaço no tubo de
extração. Utilizar um movimento circular para
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distribuidor.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
POSITIVO: Na membrana aparecem duas bandas
coradas. Uma banda corresponde à região controlo (C) e a
outra banda aparece na região teste (T).
NEGATIVO: Aparece apenas uma banda corada, na
região controlo (C). Na região teste (T) não aparecem
bandas aparentemente coradas.
INVÁLIDO: A banda controlo não aparece. Os resultados
de qualquer teste que não tenha produzido banda controlo
num tempo de leitura específico devem ser rejeitados. Por
favor, reveja o procedimento e repita com um novo teste.
Se o problema persistir, descontinuar imediatamente o uso
do kit e contatar o seu distribuidor local.
NOTA:
1. A intensidade da cor da região teste (T) pode variar,
dependendo da concentração de analitos presentes na
amostra. Assim sendo, qualquer tom de cor na região
teste deve ser considerado positivo. Note que este é
um teste unicamente qualitativo, e não pode
determinar a concentração de analitos nas amostras.
2. As razões mais prováveis de erro na banda controlo são
volume insuficiente de amostra, procedimentos de
operação incorretos ou testes fora do prazo de
validade.

LIMITAÇÃO DO TESTE
1.

2.

3.

4.

5.

CONTROLO DE QUALIDADE
Controlo de Qualidade Interno

Estão incluídos no teste os controlos internos do
procedimento. O aparecimento de uma banda corada
na região controlo (C), é considerado um controlo
interno do procedimento, positivo. Confirma o volume
suficiente de amostra e o procedimento correto da
técnica.

As boas práticas laboratoriais, recomendam o uso de
material controlo, para assegurar o desempenho
adequado do kit. Em cada kit, é fornecido um controlo
positivo, que contem Estreptococos do Grupo A
mortos por calor.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

Correlação das amostras
Um total de 244 esfregaços foram colhidos de pacientes
que exibiam sintomas de faringite. Cada zaragatoa foi
envolvida em placas com agar de sangue de ovelha, e em
seguida testas pelo QuickStripe{TM Strep A. As placas
foram posteriormente listadas para isolamento, e depois
incubadas a 37°C com 5-10% de CO2 e um disco de
Bacitracina durante 18-24 horas. As placas de cultura
negativas, foram incubadas adicionalmente durante 18-24
horas. Possíveis colónias GAS foram sub-cultivadas e
confirmadas, com um kit de agrupamento por aglutinação
de látex, comercialmente disponível.

Controlo de Qualidade Externo - Procedimentos de
Operação para o Teste
A execução de um controlo positivo externo é
recomendada a cada 25 testes, e uma vez necessário
pelos procedimentos internos do laboratório, no kit é
fornecido um Controlo Positivo Externo.
a) Adicionar 4 gotas do reagente A e 4 gotas do
reagente B ao tubo de extração.
b) Misturar rigorosamente o controlo agitando o
recipiente vigorosamente. Adicionar 1 gota de
controlo positivo no tubo.
c)
Colocar uma zaragatoa limpa estéril no tubo e mexer.
Deixar a zaragatoa no tubo de extração durante 1
minuto. Em seguida esprema o líquido da cabeça da
zaragatoa, rodando a zaragatoa contra o interior do
tubo de extração e esprema o tubo de extração, à
medida que retira a zaragatoa. Rejeitar a zaragatoa.
d) Continuar como descrito no Passo 2 da secção
acima dos Procedimentos.
Se os controlos não produzirem os resultados esperados,
não utilize o teste. Repita o teste ou contacte o seu
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O QuickStripeTM Strep A é para o uso profissional de
diagnóstico in vitro, e deve ser apenas utilizado para a
deteção qualitativa dos Estreptococos do Grupo A.
Não deve ser inferido nenhum significado, sobre a
aparente intensidade ou comprimento da cor, de
qualquer banda.
A precisão do teste depende da qualidade das
amostras do esfregaço. Os falsos negativos podem
resultar devido a colheita ou armazenamento
impróprio das amostras. Também pode ser obtido um
resultado negativo, de pacientes no estado inicial da
doença, devido à concentração baixa de antigénio.
O teste não diferencia os portadores assintomáticos
dos Estreptococos do Grupo A, daqueles com
sintomas de infeção. Se os sinais e sintomas clínicos
são consistentes com os resultados laboratoriais,
recomenda-se uma cultura de acompanhamento.
As infeções respiratórias, incluindo a faringite, podem
ser causadas por estreptococos de grupos
serológicos para além do Grupo A, assim como por
outros patogénicos.
Como em todos os testes de diagnóstico, um
diagnóstico clínico definitivo não se deve basear nos
resultados de um só teste, mas deve ser feito por um
profissional de saúde, após avaliação de todos os
resultados clínicos e laboratoriais.

De um total de 244 amostras, por cultura foram
encontradas 160 negativas e 84 positivas. Estes
esfregaços foram testados utilizando o QuickStripeTM Strep
A. Os resultados encontram-se na seguinte Tabela 1:
Tabela: QuickStripe™ Strep A vs. Cultura.
Método
Resultados
QuickStripe
Positivo
Strep A
Negativo
Total de Resultados

Cultura
Total de
Positivo Negativo Resultados
82
4
86
2
156
158
84
160
244

Sensibilidade Relativa: 97.6% (91.7%-99.7%)*
Especificidade: 97.5% (93.7%-99.3%)*
Concordância Geral: 97.5% (94.7%-99.1%)*
* 95% Intervalo de Confiança
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Sensibilidade Analítica
Estudos POL
Foi conduzida uma avaliação do teste em três laboratórios
de consultórios médicos, utilizando um painel de amostras
codificadas contendo controlos negativos, amostras
positivas baixas e médias. Cada nível de amostras foi
testado em cada local, com cinco réplicas durante um
período de cindo dias. O estudo revelou uma concordância
>99,9% com os resultados esperados.

Oito das diferentes estirpes de Strep A foram avaliadas
com o kit QuickStripe™ Strep A. O limite mínimo de
deteção diferiu ligeiramente, dependendo da estirpe a ser
testada. O limite de deteção de todas as estirpes, foi
aproximadamente dentro de uma grandeza de
concentração de cada uma. Cinco (5) estirpes mostraram
um limite mínimo de deteção, aproximadamente a 1x104
organismos por esfregaço, enquanto que três (3) estirpes
mostraram
um
limite
mínimo
de
deteção,
aproximadamente a 1x105 organismos por esfregaço.
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Reatividade Cruzada
Os estudos de reatividade cruzada com organismos que
podem provavelmente, ser encontrados no trato
respiratório, foram também executados utilizando o teste.
Os seguintes organismos, foram testados a 1x107
org/esfregaço e todos produziram resultados negativos.
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7.
Organismos
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Número de
Lote

Utilizar até

Não reutilizar
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