
1. Utilização Prevista
As Suspensões de Brucela Coloridas são utilizadas para detectar, 
identificar e quantificar os anticorpos específicos para o 
Brucella abortus e Brucella melitensis no soro. Estas suspensões 
normalizadas e suaves de bactérias mortas foram coloridas 
para facilitar a leitura dos testes de aglutinação. As Suspensões 
de Brucela Coloridas são utilizadas principalmente para a 
investigação da pirexia e são fornecidas prontas para utilização 
em testes Widal normais1,2,3.

2. resUmo e exPlicação do teste
Os testes serológicos baseiam-se no facto de que os anticorpos 
presentes no soro, produzidos em consequência da exposição aos 
antigénios bacterianos, reagirão com as suspensões bacterianas 
que transportam antigénios homólogos. Para o diagnóstico da 
doença febril, estes testes devem ser utilizados em conjunto 
com as técnicas de cultura apropriadas para o isolamento e 
identificação do organismo causador da doença.

3. PrincíPio do Procedimento
No teste de aglutinação normal, o soro diluído do paciente 
é misturado com a suspensão bacteriana. Se houver uma 
quantidade suficiente de anticorpos homólogos, a aglutinação da 
suspensão poderá ser comprovada visivelmente.

4. reagentes
CONTEÚDO DO KIT

Suspensões de Brucela Coloridas 5 ml
Brucella abortus SS14/R30855501 1 frasco conta-gotas
Brucella melitensis SS15/R30953501 1 frasco conta-gotas

DESCRIÇÃO, PREPARAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO E CONDIÇÕES DE 
ARMAZENAMENTO RECOMENDADAS

Consultar igualmente a secção avisos e Precauções

Se armazenadas no escuro, a uma temperatura entre 2 e 8°C, as 
suspensões conservarão a sua reactividade pelo menos até à data 
indicada no rótulo do frasco.

 suspensões de Brucela coloridas

 Suspensões normalizadas e suaves de 
bactérias mortas que foram coloridas para 
facilitar a leitura dos testes de aglutinação. 
Conservadas com 0,25% de formalina e 0,01% 
de tiomersal. Cada frasco, equipado com 
tetina e conta-gotas, contém 5 ml de líquido 
e está pronto para utilização.

5. avisos e PrecaUçÕes

Apenas para utilização in vitro.

Para uso profissional apenas.

Consulte as folhas sobre dados de segurança do fabricante 
e o rótulo do produto para obter mais informações sobre os 
componentes potencialmente perigosos.

INFORMAÇÕES SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA

1. Os utensílios não descartáveis devem ser esterilizados 
através de um procedimento adequado após a utilização, 
embora o método preferido seja o autoclave durante, pelo 
menos, 15 minutos a 121°C; os utensílios descartáveis 
devem ser submetidos a autoclave ou incinerados.

2. O derrame de materiais potencialmente infecciosos deve 
ser limpo imediatamente com papel absorvente e as 
áreas contaminadas esfregadas com um desinfectante 
antibacteriano normal ou álcool a 70%. Os materiais 
utilizados para limpar líquidos derramados, incluindo 
luvas, devem ser descartados como sendo potencialmente 
infecciosos.

3. Não pipetar com a boca. Utilizar luvas descartáveis e 
protecção para a vista quando manusear as amostras e 
durante o ensaio. Lavar bem as mãos depois de terminar o 
procedimento.

4. Estes reagentes contêm tiomersal e formalina. Embora a sua 
concentração seja reduzida, ambos são tóxicos por ingestão 
e em contacto com a pele. Evitar a ingestão dos reagentes. 
Se qualquer destes reagentes entrar em contacto com a pele 
ou os olhos, lavar imediatamente toda a área com grandes 
quantidades de água.

5. De acordo com os princípios das Boas Práticas Laboratoriais, 
recomenda-se vivamente que as amostras e os reagentes 
sejam tratados como material potencialmente infeccioso e 
manuseados com as devidas precauções.

PRECAUÇÕES ANALÍTICAS

1. Não utilizar os reagentes depois do prazo de validade. 
A contaminação microbiológica e serológica devem ser 
evitadas, uma vez que poderão conduzir a resultados 
erróneos e reduzir o tempo de vida do produto.

2. Não alterar o procedimento de teste, os tempos de 
incubação nem as temperaturas.

3. Colocar todas as suspensões e amostras à temperatura 
ambiente (18 a 30°C) antes da utilização. Após a utilização, 
colocá-las novamente no escuro, a uma temperatura entre 
2 e 8°C.

4. Se a suspensão ficar demasiado encorpada ou não aglutinar 
com o respectivo soro específico homólogo, deverá ser 
descartada.

5. Não expor os reagentes a luz forte durante o armazenamento 
ou incubação.

6. Deve-se ter cuidado de modo a evitar a contaminação 
cruzada dos reagentes.

7. Antes da utilização, as suspensões devem ser agitadas 
vigorosamente para assegurar que os organismos ficam 
suspensos de forma homogénea.

6. recolha, transPorte e armazenamento das 
amostras
RECOLHA DAS AMOSTRAS

As amostras de soro podem ser utilizadas. Deve deixar-se que o 
sangue recolhido por venopunção coagule naturalmente. Deve-
se ter cuidado para assegurar que as amostras de soro coagulam 
totalmente. Não inactivar as amostras de soro.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DAS AMOSTRAS

Armazenar as amostras a uma temperatura entre 2 e 8°C ou então 
congelá-las (-15 a -25°C).

7. Procedimento
MATERIAIS FORNECIDOS

Consultar conteúdo do Kit.

MATERIAIS NECESSÁRIOS MAS NÃO FORNECIDOS

1. Os anti-soros a seguir estão disponíveis como controlos:

Brucella abortus Código N.° ZM01 (R30164801)
Brucella melitensis Código N.° ZM02 (R30164901)
Antigénio Febril Soro 
de Controlo Negativo

Código N.° ZM09 (R30165401)

2. Solução salina (0,85%) ou solução salina com fenol a 
0,25%.

3. Tubos de teste e suportes.

4. Pipetas para cobrir uma faixa de 50 µl a 1000 µl.

5. Banho de água em ebulição ajustável.

6. Temporizador.

PROCEDIMENTO DE TESTE

Teste de Aglutinação em Tubo
etapa 1 Criar uma fila de diluições de soro para cada um dos 

antigénios que será testado, tal como indicado na tabela 
abaixo, utilizando solução salina (0,85%) ou solução 
salina com fenol a 0,25% como diluente. Misturar o 
conteúdo do tubo 1 e transferir 1 ml para o tubo 2. 
Repetir o procedimento para cada um dos tubos até 
ao tubo 8, mas excluindo este último e descartando, 
no fim, 1 ml do tubo 7.

Tubo N.° 1 2 3 4 5 6 7 8
Diluente (ml) 1,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Soro do 
paciente (ml)

0,1 diluições de 1 ml em série 0

Diluição final 1/20 1/40 1/80 1/160 1/320 1/640 1/1280 Controlo

etapa 2 Com o conta-gotas fornecido, adicionar uma gota de 
suspensão bem agitada em cada tubo de uma dada fila. 
Não diluir a suspensão antes da utilização.

etapa 3 Misturar e incubar a 37°C, num banho de água em 
ebulição durante 24 horas, antes de proceder à 
leitura.

etapa 4 Observar a aglutinação. Não é necessário utilizar uma 
luz forte.

8. resUltados
LEITURA DOS RESULTADOS

Numa reacção positiva não se observa uma aglutinação granular 
evidente. Numa reacção negativa e no controlo de solução salina, o 
aspecto da suspensão deverá permanecer inalterado e apresentar 
uma turbulência típica quando o tubo for agitado rapidamente. O 
tubo não deve ser agitado. Em todo o caso, a titulação é a diluição 
do soro no último tubo que apresenta aglutinação. Uma série de 
diluições de anti-soro de Brucella abortus ou Brucella melitensis 
poderá ser incluída como controlo positivo para cada suspensão.

CONTROLO DE QUALIDADE

Recomenda-se efectuar o teste à suspensão, tal como é descrito, 
com um soro positivo conhecido, por exemplo, um anti-soro 
Brucella abortus (ZM01/R30164801) ou Brucella melitensis 
(ZM02/R30164901), e um soro de controlo negativo (ZM09/
R30165401) de cada vez que uma amostra for testada. Se uma 
suspensão exibir aglutinação com um soro negativo conhecido 
ou não aglutinar com um soro positivo conhecido, deverá ser 
descartada.

Os soros de controlo não são soros normais e, embora as 
titulações se devam aproximar das indicadas nos rótulos dos 
frascos, as titulações exactas poderão nem sempre ser obtidas. 
Por vezes, poder-se-á observar um fenómeno de prozona.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

As aglutininas são encontradas numa percentagem elevada 
de indivíduos normais e as titulações inferiores a 1/80 são de 
significância duvidosa.

Um aumento ou descida da titulação é mais significante que uma 
titulação elevada isolada. É difícil diferenciar uma infecção por 
B. abortus de uma infecção por B. melitensis através de testes 
serológicos, mas, do ponto de vista do tratamento, esta distinção 
não é necessária.

9. limitaçÕes do Procedimento
1. Poderão ocorrer resultados falsos positivos com o soro de 

pacientes infectados com Francisella tularensis ou vacinados 
com Vibrio cholerae.

2. Não inactivar as amostras de soro para utilização com este 
teste.

3. É possível encontrar um fenómeno de prozona em soros 
contendo uma elevada titulação de anticorpos.

10. resUltados esPerados
Aglutinação visível na presença de anticorpos homólogos.

11. características de desemPenho
As Suspensões de Brucela Coloridas serão aglutinadas pelos 
anticorpos específicos presentes no anti-soro do paciente. A 
força (titulação) da reacção é indicativa da concentração de 
anticorpos. Em condições normais, as suspensões não deverão 
ser aglutinadas pelo anti-soro de pessoas que não tenham sido 
expostas ou infectadas com Brucela.
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13. emBalagem
 SS14/R30855501....................................................... 5 ml

 SS15/R30953501....................................................... 5 ml

Legenda dos símbolos

Número de Catálogo

Dispositivo médico para diagnóstico in vitro

Consultar as instruções para utilização

Limites de temperatura

Código de lote 

Utilizar até 

Fabricante
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   Dartford, Kent, DA2 6PT 
   Reino Unido

Para obter assistência técnica, entrar em contacto com o 
distribuidor local.
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