STREP A - TESTE RÁPIDO
Membrana reativa para a detecção qualitativa de estreptococos do grupo A
Amostra= “Swab” de Orofaringe. Apresentação= 2, 25 ou 50 testes
Finalidade
O STREP A – TESTE RÁPIDO detecta o
antígeno de estreptococos do grupo A
diretamente de material da garganta. O
teste serve como um indicador precoce de
faringite por estreptococos do grupo A.

-

-

Introdução
O estreptococos do grupo A é um dos mais
significativos patógenos humanos que
causa faringite aguda, amigdalite, impetigo
e febre escarlatina (1). É muito importante
diferenciar a infecção por estreptococos de
outros agentes etiológicos (ex. vírus,
micoplasma ou clamídia) para ser iniciado
um tratamento apropriado. Se o diagnóstico
precoce e o tratamento falharem, estas
infecções podem resultar no aumento da
intensidade dos sintomas e em
complicações posteriores como a febre
reumática (2-4). Enquanto que os métodos
clássicos para identificação levam um
mínimo de 18 horas para produzir os
resultados, o STREP A – TESTE RÁPIDO
requer apenas de 4-7 minutos.

-

7,5 ml contendo ácido acético 1M com
0,1 % de azida de sódica.
Reagente B – 1 x 0,5 ml, 1 x 7,5 ml ou 2
x 7,5 ml contendo tampão de extração
(Nitrito de Sódio 1M) com 0,1 % de
azida sódica.
Controle Positivo de Strep A – 1 x 0,5
ml, 1 x 2,0 ml ou 2 x 2,0 ml contendo
suspensão de estreptococos do grupo
A não viáveis com 0,1 % de azida de
sódica.
Tubos de reação = 2, 25 ou 50 tubos.
Pipeta de transferência = 2, 25 ou 50
unidades.
Swab com haste plástica = 2, 25 ou 50
unidades (usar somente o swab
fornecido).
Estante para Tubos - 1 unidade.
Instruções de Uso - 1 unidade.

Materiais Necessários mas não
Fornecidos
-

Precauções
-

-

Cronômetro (timer)
Estante para tubos
-

Princípio
O STREP A – TESTE RÁPIDO implica na
extração química do antígeno do
estreptococo do grupo A, seguida pela
utilização da tecnologia de imunoensaio de
fase sólida para a detecção qualitativa do
antígeno extraído. No procedimento do
teste, uma amostra da garganta é coletada
em swab e os antígenos de estreptococos
são extraídos com o Reagente A e o
Reagente B. O extrato é adicionado na
cavidade da amostra, com o auxílio de uma
pipeta de transferência. Se o estreptococo
do grupo A estiver presente na amostra, ele
reagirá com o conjugado de cor, o qual se
ligará ao anticorpo impregnado na
membrana para formar uma faixa visível na
janela Teste (T). A presença de duas faixas,
uma na janela Teste (T) e outra na janela
Controle (C), indica um resultado positivo,
enquanto que a ausência da faixa na janela
Teste (T) indica um resultado negativo.

-

Armazenamento e Estabilidade
O kit de STREP A – TESTE RÁPIDO deve
ser armazenado de 2-8ºC em sua
embalagem intacta. As condições de
armazenamento e as datas de validade
foram estabelecidas sob situações ideais
de laboratório.

Coleta e Preparo da Amostra
-

-

-

Materiais Fornecidos
O kit de STREP A – TESTE RÁPIDO contém
reagentes e materiais necessários para
realizar 2, 25 ou 50 testes:
STREP A – 2,25 ou 50 Dispositivos
contendo uma membrana com antiestreptococos do grupo A e uma
almofada impregnada com o
conjugado de cor-anticorpo (antiestreptococos do grupo A) em uma
proteína matriz contendo azida de sódio
a 0,1% = 2, 25 ou 50 dispositivos.
Reagente A – 1 x 0,5 ml, 1 x 7,5 ml ou 2 x

Somente para uso diagnóstico in vitro.
Não trocar materiais de diferentes lotes
de produtos e não utilizar o kit após a
data de validade indicada.
Não trocar as tampas entre os
reagentes.
Evitar a contaminação dos reagentes
não encostando a ponta dos frascos
reagentes nos tubos de reação.
Usar pipetas de transferência limpas e
em separado para diferentes amostras.
Os reagentes A e B são levemente
cáusticos. Evitar o contato com os olhos,
mucosas
sensíveis,
cortes,
esfolamentos, etc.. Se estes reagentes
entrarem em contato com a pele ou com
os olhos, lavar com grande quantidade
de água.
Não fumar, comer ou beber nas áreas
onde as amostras ou o kit são
manuseados.
Usar luvas descartáveis ao manusear
os reagentes do kit ou as amostras e
lavar totalmente as mãos depois do
uso.
Todas as amostras de paciente devem
ser manuseadas como sendo
transmissíveis de doenças. Seguir os
procedimentos padrões adequados
para o manuseio e o descarte das
amostras.
A membrana do STREP A – TESTE
RÁPIDO deve ser mantida em sua
embalagem intacta até o momento do
uso.

Coletar as amostras de orofaringe
através de procedimentos clínicos
padrões, utilizando os swabs
fornecidos no kit (5).
Os swabs devem ser processados o
quanto antes após a coleta. Se não, os
swabs podem ser armazenados por até
24 horas sob refrigeração (2-8°C).
Se for solicitada uma cultura, o swab
pode ser armazenado e transportado
em um meio líquido (meio de Stuart
modificado ou um equivalente). Os
meios semi-sólidos não podem ser
usados. O swab deve ser levemente
estriado em uma placa de cultura antes
de imersão dos reagentes A e B pois,
esses reagentes matam a bactéria no
swab. Alternativamente, um segundo
swab ou dois swabs seqüenciais
devem ser coletados para o
procedimento da cultura, porém os
resultados obtidos desse modo podem
não correlacionar com o swab inicial.

-

-

Não abrir o invólucro até o momento
do uso.
Para adicionar os reagentes A e B,
segurar o frasco em posição vertical
acima do tubo de reação e dispensar 4
gotas dentro do tubo.
Para adicionar o extrato, encher uma
pipeta de transferência com a amostra
e adicionar 4 gotas do extrato na
cavidade da amostra em posição
vertical.

Limitações

Performance

-

A performance do STREP A – TESTE
RÁPIDO foi comparada com as técnicas de
cultura convencionais.
As amostras foram coletadas de pacientes
com faringite. Cada swab foi inoculado em
uma placa de ágar de sangue de carneiro
antes do teste com o Strep A. Após 18 a 24
horas de incubação, as colônias foram
identificadas como estreptococos do grupo
A por método sorológico. Depois de obtidos
os resultados da cultura, os swabs foram
testados com o STREP A – TESTE RÁPIDO
e os resultados estão resumidos abaixo:

-

Procedimento
As amostras, os reagentes ou os
dispositivos do STREP A – TESTE RÁPIDO
armazenados sob refrigeração, devem
atingir a temperatura ambiente antes do
uso.
1. Dispensar quatro gotas do Reagente A
dentro do tubo de reação.
2. Adicionar quatro gotas do Reagente B
dentro do tubo de reação.
3. Colocar o swab da amostra no tubo de
reação. Misturar, enrolando o swab
contra a lateral do tubo de reação.
Incubar a temperatura ambiente por
pelo menos dois minutos, porém não
mais que 30 minutos com o swab dentro
do tubo.
4. Remover o swab retirando todo o
líquido do swab. Descartar o swab.
5. Adicionar 4 gotas da solução extraída,
usando uma pipeta de transferência
dentro da cavidade da amostra (S).
6. Ler o resultado entre 5-10 minutos.

-

Controle de Qualidade
-

Interpretação dos Resultados
Positivo: Duas faixas visíveis, uma na
janela Teste e outra na janela Controle, o
que indica que o estreptococo do Grupo A
foi detectado.
Observação: O resultado do teste pode ser
lido assim que aparecer uma faixa visível
de cor púrpura na janela Teste (T). A faixa
do teste aparecerá antes da faixa do
controle na maioria dos casos positivos
fortes. A faixa do teste deve aparecer depois
da faixa controle em casos positivos fracos
e a faixa controle deve ser mais escura do
que a faixa do teste. Portanto, os três casos
positivos possíveis são:
a) Duas faixas fortes, uma na janela Teste
(T) e outra na janela Controle (C).
b) Uma faixa forte na janela Teste (T) e
uma faixa fraca na janela Controle (C).
c) Uma faixa fraca na janela Teste (T) e
uma linha forte na janela Controle (C).
Negativo: Somente uma faixa na janela
Controle (C) e nenhuma na janela Teste (T)
indica que o estreptococo do grupo A não
foi detectado.
Inválido: O teste é inválido se não aparecer
nenhuma faixa na janela Controle (C).

Como em qualquer outro procedimento
de diagnóstico, os resultados obtidos
por este kit devem ser usados somente
como complemento para outras
informações disponíveis para o
médico.
Uma coleta apropriada é essencial
para obter um resultado confiável.
A faringite pode ser causada por outros
organismos que não o estreptococo.
Estes testes não podem diferenciar os
portadores de estreptococos do grupo
A de outras infecções causadas por
outros organismos além do
estreptococos do grupo A. Se os sinais
clínicos e os sintomas não forem
compatíveis com os resultados de
laboratório, uma cultura deve ser
realizada para a identificação do grupo
em questão.
Um resultado negativo pode ser obtido
no início da doença devido ao baixo
nível de antígeno, abaixo do limite de
sensibilidade do teste. Se os sintomas
persistirem ou se intensificarem, o teste
deve ser repetido com uma amostra
recente.

-

-

Uma faixa visível na janela Controle
pode ser considerada um controle de
procedimento interno. Se o teste for
realizado corretamente e o dispositivo
estiver funcionando adequadamente,
sempre aparecerá uma faixa visível. Se
o resultado do teste não estiver nítido,
um novo teste deve ser realizado.
Os Controles Positivo e Negativo
podem ser usados para verificar a
performance do kit para controle de
qualidade interno. Após misturar
completamente os controles, adicionar
uma gota de cada controle em tubos
de reação separados, um para o
Positivo e um para o Negativo. Então,
adicionar quatro gotas de cada, do
Reagente A e do B dentro de cada tubo
de reação. Processar o extrato da
mesma maneira que a amostra do
paciente, de acordo com o
procedimento do teste. O Controle
Positivo produzirá um resultado
positivo moderado. O Controle
Negativo produzirá um resultado
negativo (apenas a faixa do controle).
Antes de se usar um novo kit de STREP
A – TESTE RÁPIDO, um teste de
controle de qualidade usando os
controles negativo e positivo deve ser
feito para confirmar os resultados
esperados. Após a confirmação dos
resultados esperados, o kit está pronto
para uso com as amostras do paciente.

Cultura

STREP A – TESTE RÁPIDO
(+)
(-)
Positivo
164
6
Negativo
8
544

Total
170
552

Sensibilidade = 96,5%
Especificidade = 98,5%
Precisão = 98,1%
Para confirmar a especificidade do STREP
A – TESTE RÁPIDO, foram testados outros
organismos, encontrados no trato
respiratório, a 1 x 108 organismos/teste,
produzindo resultados negativos. Os
organismos testados estão relacionados
abaixo:
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermis
Streptococcus Grupo B
Streptococcus Grupo C
Streptococcus Grupo D
Streptococcus Grupo F
Streptococcus Grupo G
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