
1. Utilização Prevista
O Wellcolex* E. coli O157 é um teste rápido de aglutinação de 
látex para a identificação de isolados de Escherichia coli O157 em 
laboratório.

O Teste Rápido de Látex Wellcolex* E. coli O157 foi categorizado 
como altamente complexo segundos os padrões do Clinical 
Laboratory Improvement Act (CLIA88 : Código do Teste de Sistema 
40262; Código Analítico 1604).

2. resUmo e exPlicação do teste
As E. coli O157 produtoras de verocitotoxina podem provocar 
diarreia, colite hemorrágica e síndroma de uremia hemolítica1,2. 
A patogenocidade deste organismo é devida à secreção da 
verocitotoxina (VT1 e/ou VT2)3,4,5. A enterite provocada por outros 
tipos de serotipos não é rara mas, em contraste com a maioria dos 
isolados, a maior parte das E. coli O157:H7 não fermentam sorbitol 
e isto tem sido utilizado como característica de diferenciação para 
a identificação realizada em laboratório. Mais particularmente, 
o agar MacConkey contendo sorbitol em vez de lactose (SMAC) 
é muitas vezes utilizado como meio de observação primário6,7. 
Outras enterobactérias que não fermentam sorbitol podem-se 
multiplicar na lactose (SMAC). O teste das colónias suspeitas com 
o Wellcolex* E. coli O157 determina se os isolados pertencem ao 
serogrupo O157.

3. PrincíPio do Procedimento
O Reagente de Teste Wellcolex* E. coli O157 é composto 
por partículas de látex vermelhas revestidas com anticorpos 
específicos para a E. coli O157. Quando uma gota de reagente é 
misturada num cartão com uma suspensão de organismos E. coli 
O157, uma aglutinação rápida tem lugar através da interacção dos 
antigénios de lipopolisacarídeos IgG e O157 específicos.

Alguns coliformes fecais poderão provocar uma agregação 
não específica das partículas de látex, particularmente quando 
cultivados em meios com açúcar como, por exemplo, o meio 
MacConkey. Por esta razão, um Látex de Controlo é fornecido 
para auxiliar a identificação das reacções não específicas.

4. reagentes
CONTEÚDO DO KIT

1. Látex de Teste 1 frasco conta-gotas (tampa cor-de-rosa)
2. Látex de Controlo 1 frasco conta-gotas (tampa cinzenta)
3. Controlo Positivo 1 frasco conta-gotas (tampa vermelha)
4. Controlo Negativo 1 frasco conta-gotas (tampa azul)
5. Cartões de Reacção 

Descartáveis
1 embalagem

6. Varetas de Mistura 
Descartáveis

3 embalagens

7. Instruções para 
Utilização

1

DESCRIÇÃO, PREPARAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO E CONDIÇÕES DE 
ARMAZENAMENTO RECOMENDADAS

Consulte igualmente a secção avisos e Precauções.

As suspensões e controlos de látex devem ser armazenados na 
vertical, a uma temperatura entre 2 e 8°C, condições sob as quais 
conservarão a sua actividade até ao final do prazo de validade 
indicado no kit. Não congelar as suspensões de látex. Os Cartões 
de Reacção e Varetas de Mistura podem ser armazenados à 
temperatura ambiente (18 a 30°C).

 látex de teste
 Suspensão-tampão de partículas de látex de 

poliestireno vermelhas revestidas com IgG de 
coelho específico para a E. coli O157. Contém 
0,05% de Bronidox® como conservante.

 látex de controlo
 Suspensão-tampão de partículas de látex 

de poliestireno vermelhas revestidas com 
IgG de coelho não imune. Contém 0,05% de 
Bronidox® como conservante.

 As suspensões de látex devem ser colocadas 
à temperatura ambiente (18 a 30°C) antes 
da utilização. Após um período de tempo 
prolongado, poderá ocorrer uma leve 
agregação ou secura do látex em volta do 
topo do frasco. Nestas circunstâncias, o frasco 
de látex deverá ser agitado vigorosamente 
durante alguns segundos até que as partículas 
voltem a ficar completamente suspensas.

	 Controlo	Positivo
 Suspensão diluída de antigénios E. coli O157 

mortos por aquecimento. Contém 0,05% de 
Bronidox® como conservante.

	 Controlo	Negativo
 Suspensão diluída de antigénios E. coli O106 

mortos por aquecimento. Contém 0,05% de 
Bronidox® como conservante.

5. avisos e PrecaUçÕes

Apenas para diagnóstico in vitro.

Para ser utilizado exclusivamente por profissionais de saúde.

cuidado: este produto contém borracha natural seca.

Consultar 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. Recomenda-se que estes reagentes e amostras de teste 
sejam manuseados de acordo com as boas práticas de 
trabalho laboratoriais estabelecidas.

2. Os utensílios não descartáveis devem ser esterilizados 
apropriadamente após a sua utilização. O método ideal é a 
esterilização por autoclave, durante pelo menos 15 minutos, 
a uma temperatura de 121°C. Produtos descartáveis 
devem ser esterilizados por autoclave ou incinerados. O 
derrame de materiais potencialmente infecciosos deve 
ser limpo imediatamente com papel absorvente e as áreas 
contaminadas esfregadas com um desinfectante bactericida 
normal. Os materiais utilizados para limpar líquidos 
derramados, incluindo luvas, devem ser descartados como 
sendo potencialmente infecciosos.

3. Utilizar bata de laboratório, luvas descartáveis e protecção 
para a vista quando manusear as amostras e durante o 
ensaio. Lavar bem as mãos no final do procedimento.

4. Quando utilizados de acordo com os princípios das Boas 
Prácticas Laboratoriais, normas correctas de higiene 
ocupacional e de acordo com as indicações fornecidas nestas 
Instruções para Utilização, os reagentes fornecidos não são 
considerados perigosos para a saúde.

5. Os antigénios E. coli utilizados nos Controlos Positivo e 
Negativo foram mortos por aquecimento mas deverão 
contudo ser manuseados como materiais potencialmente 
infecciosos.

PRECAUÇÕES ANALÍTICAS

1. Não utilizar os reagentes após o final do prazo de validade.
2. Os reagentes de látex que exibam sinais de agregação 

ou “agrupamento” antes da utilização poderão ter sido 
congelados e não devem ser utilizados.

3. É importante segurar os frascos conta-gotas na vertical e que 
a gota se forme na ponta do bocal. Se o bocal ficar húmido, 
formar-se-á um volume incorrecto em volta da extremidade 
e não em volta da ponta; se isto ocorrer, secar o bocal antes 
de prosseguir.

4. Utilizar apenas os Cartões de Reacção fornecidos com este 
kit.

5. Não tocar as áreas de reacção dos cartões.
6. Testar apenas em culturas que não fermentem sorbitol.
7. Não interpretar a aglutinação visível após 30 segundos como 

um resultado positivo.
8. Não utilizar uma lupa/lente para interpretar a aglutinação.
6. colheita e armazenamento das amostras
Para obter mais informações sobre a colheita e tratamento das 
amostras, dever-se-á consultar um livro sobre o assunto.

As culturas que não fermentam sorbitol devem ser testadas com 
o agar MacConkey de sorbitol.

RECOMENDA-SE A UTILIZAÇÃO DE CULTURAS FRESCAS QUE 
TENHAM FICADO A MULTIPLICAR-SE DE UM DIA PARA O OUTRO.

7. Procedimento
MATERIAL FORNECIDO

São fornecidos reagentes de látex suficientes para 50 testes - 
consultar conteúdo do Kit.

MATERIAL NÃO FORNECIDO

• Uma pipeta apropriada para medir 40 µl.
• Solução salina (0,85% NaCl w/v)
PROCEDIMENTO DE TESTE

Ler cuidadosamente as Precauções	Analíticas antes de realizar o 
teste. Permitir que os reagentes atinjam a temperatura ambiente 
(18 a 30°C) antes da utilização.

etapa 1 Agitar os reagentes de látex
etapa 2 Para cada amostra de teste, colocar 40 µl 

de solução salina em dois círculos num 
Cartão de Reacção.

etapa 3 Utilizando uma vareta de mistura, 
remover uma quantidade de cultura 
s u f i c i e n t e  c o b r i n d o  a p e n a s  a 
extremidade plana da vareta. nota: 
o látex é muito sensível. não recolher 
uma	quantidade	de	cultura	excessiva.

40	μl	de	
solução

salina

etapa 4 Emulsionar a amostra de cultura 
em solução salina esfregando com a 
extremidade plana da vareta. Misturar 
bem mas não vigorosamente,caso 
contrário a superfície do cartão poderá 
danificar-se. Algumas culturas poderão 
ser difíceis de emulsionar. Isto deverá ser 
tido em conta. Os agrupamentos de uma 
cultura com fraca emulsificação poderão 
fazer com que o látex fique com uma 
aparência “granulada” ou “filamentada” 
durante a leitura. Descartar a vareta de 
mistura de forma segura.

emulsionar a
amostra

etapa 5 Utilizando uma vareta de mistura, 
emulsionar uma quantidade semelhante 
de amostra da cultura em solução salina 
no outro círculo. Descartar a vareta de 
mistura de forma segura.

emulsionar a
amostra

etapa 6 Para cada amostra de teste, colocar uma 
gota de látex de teste num círculo (com 
a cultura emulsionada) e uma gota de 
látex de controlo no outro círculo com a 
cultura emulsionada.Manter os frascos 
conta-gotas na vertical paradispensar 
uma gota precisa.

etapa 7 Misturar o conteúdo dos círculos, 
espalhando cuidadosamente o látex 
sobre toda a área do círculo. Descartar 
as varetas de mistura de forma segura.

1 gota

etapa 8 Fazer rodar o cartão lentamente durante 
30 segundos e observar a aglutinação. 
Ocartão deve ser mantido a uma 
distância deleitura normal (25 a 35 cm) 
dos olhos. Não utilizar lupa.

etapa 9 Descartar o Cartão de Reacção usado de 
forma segura.

30 segundos
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8. resUltados
LEITURA DOS RESULTADOS

Um resultado positivo é indicado pelo desenvolvimento de um 
padrão de aglutinação com um agrupamento de partículas de 
látex claramente visível. A velocidade e aparência da aglutinação 
depende da qualidade e quantidade de antigénios da cultura.

Num resultado negativo o látex não aglutina e a suspensão 
permanece substancialmente inalterada ao longo do período 
de rotação. Nota: Poderão ser detectados ligeiros traços de 
granulosidade nos resultados negativos, dependendo da 
acuidade visual do operador.

Num resultado não específico, a aglutinação ocorre no Látex de 
Teste e de Controlo.

PROCEDIMENTOS DE CONTROLO DE QUALIDADE

Os procedimentos a seguir deverão ser efectuados para cada 
embalagem de kit de teste e regularmente durante o tempo de 
vida do kit. As normas locais poderão exigir que os procedimentos 
de controlo de qualidade sejam efectuados durante cada teste 
realizado. Um ensaio pode ser definido como um período até 24 
horas.

Qualquer desvio aos resultados esperados indica que poderá 
haver um problema com os reagentes; isto deve ser resolvido 
antes de se continuar a utilizar as amostras clínicas.

inspecção visual
A agregação das suspensões de látex deverá ser sempre observada 
à medida que estas forem sendo deitadas no Cartão de Reacção. 
Se houver sinais de agrupamento antes da amostra de teste ser 
adicionada, a suspensão não deve ser utilizada. Após um período 
de tempo prolongado, poderá ocorrer uma leve agregação ou 
secura em volta do topo do frasco. Se isto se verificar, o frasco 
deverá ser agitado vigorosamente durante alguns segundos até 
que a suspensão volte a ficar completa.

Procedimento de controlo
Quando forem testadas amostras clínicas, o desempenho dos 
reagentes do kit deve ser avaliado utilizando o Controlo Positivo 
e Controlo Negativo incluídos em cada kit de teste. O Controlo 
Positivo e o Controlo Negativo devem ser incluídos em cada teste 
realizado. Misturar bem cada um deles antes de utilizar.

Procedimento	de	Controlo	Positivo
etapa 1 Colocar uma gota de Látex de Teste no 

círculo de um Cartão de Reacção.
1 gota

etapa 2 Dispensar uma gota de Controlo Positivo 
ao lado do Látex de Teste.

etapa 3 Misturar utilizando uma Vareta de 
Mistura. Descartar a Vareta de Mistura 
de forma segura.

1 gota

etapa 4 Agitar o cartão durante 30 segundos. 
Após este período, um aglutinação bem 
definida deverá ser visível no Látex de 
Teste.

30 segundos 

Procedimento	de	Controlo	Negativo
etapa 1 Colocar uma gota de Látex de Teste no 

círculo de um Cartão de Reacção.
1 gota

etapa 2 Dispensar uma gota de Controlo 
Negativo ao lado do Teste de Látex.

etapa 3 Misturar utilizando uma Vareta de 
Mistura. Descartar a Vareta de Mistura 
de forma segura.

1 gota

etapa 4 Agitar o cartão durante 30 segundos. 
Após este período, não deverá existir 
uma aglutinação significativa no Látex 
de Teste.

30 segundos 

O desempenho dos reagentes do Látex de Controlo e de Teste 
poderá também ser confirmado utilizando culturas de referência 
de estirpes de bactérias frescas, deixadas de um dia para o 
outro, seguindo o método descrito no Procedimento de Teste. As 
estirpes de referência apropriadas são indicadas abaixo:

ESTIRPE RESULTADO ESPERADO
Látex de Teste Látex de Controlo

Controlo Positivo 
E. coli O157 (ATTC 43895) + –
Controlo Negativo 
E. coli O14 (ATCC 19110). – –

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Resultados	Positivos
A aglutinação do Látex de Teste acompanhada por uma fraca 
aglutinação do Látex de Controlo indica a presença do antigénio 
O157 na cultura submetida ao teste. As culturas que dão uma 
reacção positiva devem ser identificadas bioquimicamente como 
E. coli.

Quando forem identificadas E. coli O157, estas deverão ser 
testadas posteriormente quanto a antigénios H7 e/ou produção 
de verocitotoxina. A ocorrência de testes positivos de E. coli 
O157:H7 ou isolados produtores de verocitotoxina deve ser 
comunicada aos departamentos de saúde locais para avaliação 
posterior e, se necessário, deverão ser tomadas medidas de 
saúde pública para se evitarem novos casos.

Resultado	Negativo
A falta de aglutinação em ambos os reagentes significa que a 
cultura submetida ao teste tem pouca probabilidade de ser E. coli 
O157. Se for observada uma leve agregação, correspondente às 
bactérias não emulsionadas, no látex dos dois reagentes, isto 
poderá ser considerado como sendo uma reacção negativa, desde 
que a maior parte do látex apresente ainda uma suspensão suave, 
não aglutinada.

Uma reacção negativa não elimina a possibilidade da E. coli O157 
estar ainda presente na amostra em pequenas quantidades.

resultados não interpretáveis
A aglutinação visível do Látex de Controlo indica uma reacção não 
específica.

9. limitaçÕes do Procedimento
1. Devem ser testadas apenas culturas puras. As culturas 

positivas devem ser identificadas bioquimicamente para 
confirmar a presença de E. coli e devem ser avaliadas quando 
à produção de verocitotoxina.

2. Este teste apenas identifica as E. coli com o antigénio O157. 
Nem o agar MacConkey de Sorbitol nem este teste podem 

confirmar se um isolado é ou não uma estirpe produtora 
de verocitotoxina. Nem todos os isolados produtores de 
verocitotoxina pertencem ao serotipo O157 e nem todos 
os isolados O157 produzem verocitotoxina4.

3. O antigénio H7 não é detectado neste ensaio. Dever ter-se 
cuidado ao testar o antigénio H7 da E. coli O157. As E. coli 
variam na sua secreção de antigénios flagelares e os isolados 
que são negativos inicialmente durante um teste serológico 
H devem ser testados novamente após passagem através 
dos meios de motilidade adequados para se aumentar a 
motilidade antes de se concluir que estas não apresentam 
o antigénio H7.

 Se uma estirpe for positiva para o antigénio O157 que não 
tem motilidade, esta deverá ser avaliada relativamente 
à produção de verocitotoxina para se excluir a E. coli 
hemorrágica. Algumas estirpes de E. coli O157 não produzem 
verocitotoxinas e possuem outros antigénios H diferentes 
do H7.

4. As E. coli O157 produtoras de verocitotoxina que não 
fermentam sorbitol foram isoladas. Estas poderão não ser 
detectadas de acordo com os protocolos que se baseiam 
na SMAC para a selecção preliminar de isolados para 
observação com testes de aglutinação de látex.

10. resUltados esPerados
As estirpes que apresentam o antigénio O157 proporcionarão 
uma aglutinação rápida e forte com o Látex de Teste.

11. características esPecíficas de desemPenho
O desempenho do teste Wellcolex* E. coli O157 foi avaliado 
num laboratório de microbiologia clínica Norte Americano e em 
dois laboratórios de microbiologia clínica Europeus, onde foram 
testadas as colónias de 611 culturas que não fermentam sorbitol. 
As culturas foram testadas simultaneamente com pelo menos dois 
testes de látex comerciais alternativos, para detecção da E. coli 
O157. Os resultados do estudo estão resumidos no Quadro 1.

O estudo incluiu 307 culturas cujos resultados foram positivos 
para a E. coli O157 com o teste Wellcolex* E. coli O157 e com 
os testes alternativos. A sensibilidade do teste Wellcolex* E. coli 
O157 neste grupo de culturas foi, por isso, estimado como sendo 
de 100% (307/307) com um limite de confiança inferior de 95% 
de 98,8%.

Um total de 299 outras Enterobactérias que não fermentam 
sorbitol, incluindo a E. hermannii, foram também testadas com 
o teste Wellcolex* E. coli O157 e outros testes alternativos. Uma 
reacção positiva falsa foi registada numa cultura Providencia 
rettgeri com o teste Wellcolex* E. coli O157 e um dos testes 
alternativos. A especificidade do teste Wellcolex* E. coli O157 
neste grupo de culturas é por isso estimada como sendo de 99,7% 
(298/299) com limites de confiança inferior e superior 95% de 
98,2% e 99,9%, respectivamente.

Os valores previsíveis para um resultado positivo e um resultado 
negativo do teste Wellcolex* E. coli O157 para a cultura estudada 
foram de 99,7% (307/308) e 100% (298/298), respectivamente.

O teste Wellcolex* E. coli O157 forneceu um resultado que não 
pôde ser interpretado para cinco culturas sem E. coli O157, as 
quais foram excluídas do resumo acima.

Quadro 1

Resultados do teste
Wellcolex* E. coli O157

Positivo Negativo Total
E. coli O157 307 0 307
Outras Enterobactérias que 
que não fermentam sorbitol 1 298 299
Total 308 298 606
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