
AVIPATH STREP Ref OD014/L 
Teste de aglutinação em Látex para agrupar culturas  
de Estreptococos.   
Identifica os Grupos A, B, C, D, F e G 
Conservar entre os 2

o
C a 8

o
C. NÃO CONGELAR. 

Apenas para diagnóstico ir litro. 
 

INTRODUÇÃO  
O agrupamento convencional Lancefield para 
estreptococos é trabalhoso e bastante demorado. 
A tecnologia de aglutinação em látex em conjunto 
com um método rápido e eficiente de extracção 
permite que o agrupamento seja feito 
directamente tanto da fase sólida também como 
da cultura líquida. O AVIPATH STREP da OMEGA 
apresenta estas vantagens para todos os grupos 
de streptococci mais comuns na infecção humana.  
 

INTERESSE CLINICO 
Este produto é para ser utilizado com auxílio ao 
diagnóstico in-vitro na identificação de grupos 
Streptococci Lancefield A, B, C, D, F e G. Apenas 
para uso profissional. 
 

PRINCIPIO DO TESTE 
Os Estreptococi possuem antigénios polisacaridas 
que permitem que a bactéria se classifique em 
grupos. 
O antigénio é extraído para dentro da solução pela 
acção de uma enzima. Após isto, é adicionado um 
antigénio a uma suspensão de partículas de látex 
revestida com anticorpos purificados de coelho 
contra os antigénios do grupo. Se estiver presente 
um antigénio de grupo, esse grupo de látex vai 
aglutinar. Na ausência do antigénio, o látex 
permanece em suave suspensão.   
 

CONTEUDOS  
 

                                        Ref 

                                    OD 014/L 
 
 
 

Latex A  

Suspensão de partículas de látex revestidas com  
anticorpos anti antigénios estreptococal do 
Grupo A 0.2%.   

Latex B  

Suspensão de partículas de látex revestidas com  
anticorpos anti antigénios estreptococal do 
Grupo B 0.2% 

Latex C  

Suspensão de partículas de látex revestidas com  
anticorpos anti antigénios estreptococal do  
Grupo C 0.2% 

Latex D  

Suspensão de partículas de látex revestidas com  
anticorpos anti- antigénios estreptococal do  
Grupo D  0.2% 

Latex F  

Suspensão de partículas de látex revestidas com  
anticorpos anti- antigénios estreptococal do  
Grupo F  0.2% 

Latex G  

Suspensão de partículas de látex revestidas com  
anticorpos anti- antigénios estreptococal do  
Grupo G  0.2% 

Control +                          0.5 ml 

Controlo Positivo. Solução limpida de cultura média  
contendo antigénios estreptococal dos grupos  
A, B, C, F, & G extraídos e inactivados. 

ENZ Ext                       20ml 

Enzima de Extracção. Solução de reagentes  
enzimáticos 
(aproximadamente 0.05%).  

BASTÕES                                               300  
CARTÕES DE TESTE                             50 
FOLHETO DE INSTRUÇÕES                   1 
 

MATERIAL NECESSÁRIO MAS NÃO 
FORNECIDO 

Banho-maria (37C).          
Contentor para desinfectante. 
Micropipetas com capacidade de dispensar 50, 

100 e 400l    
Tubos de ensaio  
 
 
 

PRECAUÇÕES 
Os reagentes AVIPATH STREP não contêm 
substâncias perigosas de acordo com a 
regulamentação de UK Chemicals (Hazardous 
Information and Packaging for Supply). De 
qualquer modo, todos os reagentes devem ser 
tratados como potenciais contaminantes durante a 
utilização e aquando do descartamento. O 
tratamento final aplicado aos reagentes já 
utilizados deve ser realizado de acordo com a 
legislação local. Não ingerir. 
 
Os reagentes AVIPATH STREP contêm azida de 
sódio 0.095% como conservante que pode ser 
tóxica quando ingerida. A azida de sódio poderá 
eventualmente reagir com o chumbo e o cobre das 
canalizações 
formando sais fortemente explosivos. Ao deitar 
fora os reagentes, recomenda-se a utilização de 
grandes quantidades de água. 
 
Manusear todas as suspensões, extractos de 
antigénios e cartões de teste usados como sendo 
potencialmente infecciosos. O método de 
extracção por enzima poderá não inactivar toda a 
bactéria presente. Deitar fora todos os itens 
contaminados em segurança.  
 

CONSERVAÇÃO 
Os kits devem ser conservados a uma 
temperatura entre 2

o
C a 8

o
C.  

 
O kit terá uma performance de acordo com as 
especificações durante o período de validade 
indicado pelo fabricante e indicado na embalagem 
do kit e seus componentes. Não utilizar reagentes 
após o prazo indicado na embalagem. 
 
Deve-se evitar a exposição dos componentes do 
kit a temperaturas excessivamente elevadas. 
Conservar ao abrigo de luz directa. 
 
NÃO CONGELAR pode causar danos irreversíveis 
 

COLHEITA E PREPARAÇÃO DA AMOSTRA 
A isolação e sub cultura do organismo podem ser 
feitas utilizando métodos convencionais. Bactéria 
das culturas iniciais ou sub culturas puras, sólidas 
ou líquidas, podem ser utilizadas. Culturas iniciais 
líquidas não deverão ser testadas. Se o 
crescimento de presumível estreptococos na placa 
for em baixa densidade ou for menos do que o 
crescimento de outra bactéria deverá ser sub 
cultivado a fim de se obter um isolado puro antes 
do teste. 

 
PREPARAÇÃO DOS REAGENTES 

Todos os reagentes estar à temperatura ambiente 
antes da execução do teste (20

o
C a 25

o
C) e 

devem ser agitados antes de serem utilizados. 
Não induzir espuma. 

 
LIMITAÇÕES DO TESTE 

Recomenda-se cuidado quando se testar 
organismos directamente de meios selectivos. 
Concentrações elevadas de sal são conhecidas 
por destabilizar as soluções de látex produzindo 
resultados inconstantes. 
 
Aquando da interpretação do teste é recomendado 
a análise de todos os dados clínicos.  
 
Não existe qualquer protocolo de reutilização 
deste produto 
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PROCEDIMENTO 
 

Para isolados em placas Agar 

1. (a) Pipetar 400L de Enzima de extracção para um tubo de ensaio 
limpo.  

            (b) Tirar 2-3 colónias do meio.  
             Emulsionar as colónias na Enzima de extracção. 
 
For Isolados de Culturas Liquidas  

1.  Pipetar 100l de cultura pura para um tubo contendo enzima de 
extracção.  

2. Incubar a suspensão da bactéria/enzima em banho-maria a 37
 o

C 
durante 10 minutos. Agitar após 5 minutos.  

3. Adicionar 50L de extracto a cada um dos círculos do cartão de teste. 
4. Agitar cada reagente látex para suspender as partículas e depois 

adicionar uma gota de cada um destes aos círculos correspondentes no 
cartão de teste. 

5. Misturar e espalhar o liquido em toda a área do círculo, utilizando um 
bastão limpo de cada vez que se mistura.  
Agitar suavemente o cartão durante 1 minuto. Por esta altura, um dos 
grupos deverá mostrar uma forte aglutinação. Os restantes 5 não 
deverão apresentar aglutin 
 

RESULTADOS E INTERPRETAÇÃO 
 

A forte aglutinação de um dos reagentes em látex e ausência de aglutinação 
dos outros 5 é uma possível identificação do grupo. No caso da ocorrência de 
outro padrão serão necessários testes adicionais. Observar o diagrama para ver 
um esquema respectivo a seguir. 
O controlo positivo deverá apresentar um resultado positivo em cada grupo 
látex em 1 minuto. 
Poderá ser simulado um resultado negativo pela substituição da enzima de 
extracção não-inocular por uma enzima de extracção inocular.  
Um resultado negativo deverá surgir após 1 minuto. 
O resultado do teste deverá ser considerado inválido se os níveis de controlos 
ou as amostras conhecidas não apresentarem os resultados esperados. 
 
 
 Positivo num só grupo 
     Positivo no Grupo D 
            Verificar bile aesculin/6.5% NaCI 
            Positivo para Bile aesculin  
                 NaCI positivo = Grupo D, enterococos

3
 

                 NaCI negativo = Grupo D, não enterococos  
              Negativo para Bile aesculin, não hemolitico B  
         NaCI  negativo = Viridans streptococci 
     Não positivo no Grupo D 
       Positivo no Grupo B = Grupo B 
       Não positivo no Grupo B 
             Beta Hemolítico = Grupo identificado 
              Não Beta Hemolítico = Necessário identificação Bioquímica  
 Positivo em mais do que um grupo  
       Sub cultura para pureza e re testar 
             Necessária identificação Bioquímica 
            Algumas estirpes poderão conter antigénios de Grupo D e Grupo G 
 Negativo 
    Testar novamente utilizando um inoculador mais forte 
    Ainda assim negativo 
         Beta hemolítico = Não agrupável (Não nos grupos A-D, F ou G) 
         Não Beta hemolítico 
             Verificar bile aesculin/6.5% NaCI  
                 positivo Bile aesculin  
                     positivo NaCI = Grupo D, enterococcus

3
 

                     negativo NaCI = Grupo D, Não enterococos 
                  negativo Bile aesculin 
                      negativo NaCI  = Viridans streptococci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Notas. 
1. Streptococcus pneumoniae é hemolitico, sensivel optochin e  bílis solúvel. 

Em placa com sangue normal produz colónias do tipo “draughtsman”.   
2. Monocitogenes Straphylococci e Listeria são hemolíticos e positivos catalase. 

A sua morfologia celular também os distingue dos estreptococci. 
3. Os Enterococci são vistos normalmente como diplococci ou pequenas 

cadeias de organismos. Aerococci ocorre como células individuais ou em 
tetradas, não são hemolíticas, crescem a 6.5% NaCI e têm reacções bile-
aesculin variáveis. 

 
      RECOMENDAÇÕES 

 
Utilizar uma pipeta descartável para cada amostra de modo a prevenir 
contaminações. 
 
Fechar todos os reagentes imediatamente após o seu uso. 
 
Os componentes do kit deverão estar à temperatura ambiente antes de se 
iniciar o teste (20

o
C a 25

o
C). Misturar cuidadosamente os reagentes usando 

movimentos circulares ou invertendo os frascos. 
 
O kit deve ser manuseado apenas por pessoal qualificado. 
 
Não utilizar componentes do kit danificados ou contaminados 
 

AVALIAÇÃO 
 

A Reprodutibilidade do AVITEX STREP é de 100% (+/-uma dupla diluição) 
Numa avaliação comparativa entre dois concorrentes a Especificidade do 
AVIPATH STREP foi de 100% e a Sensibilidade do AVIPATH STREP foi de 
100%.  
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