
MICROPATH ANTIGENS/FEBRILE ANTIGEN KITS 
Antigénios bactericidas coloridos para testes Widal, Brucella   
e Weil-Felix. Conservar entre os 2

o
C e 8

o
C. NÃO CONGELAR. 

Apenas para diagnóstico in vitro. 
 

INTRODUÇÃO  
A utilidade destes produtos é servir de auxílio ao 
diagnóstico “in vitro” de anticorpos produzidos por 
várias bactérias patogénicas, pelo método de 
aglutinação em lâmina ou tubo. Os reagentes 
fornecidos são coloridos e apresentam-se em frascos 
conta-gotas, contendo suspensões bactericidas 
inactivadas e padronizadas, de modo a facilitar a sua 
utilização. 
Apenas para uso profissional. 
 

PRINCIPIO DO TESTE 
O resultado do teste depende da capacidade dos 
anticorpos existentes no soro do paciente para 
aglutinar os antigenios bacterianos coloridos. Quando a 
concentração e a capacidade são elevadas os 
agregados formados tornam-se visíveis a olho nu. 
 

ANTIGÉNIOS DISPONIVEIS 
 
 
 

MICROPATH OA  Ag Ref OD055 

Salmonella O – Grupo A (Paratyphi A-O)                   
Suspensão da bactéria colorida e inactivada. 
Pronto a usar  

MICROPATH OB Ag Ref OD065 

Salmonella O – Grupo B (Paratyphi B-O)                   
Suspensão da bactéria colorida e inactivada. 
Pronto a usar 

MICROPATH OC Ag Ref OD075 

Salmonella O – Grupo C (Paratyphi C-O)                   
Suspensão da bactéria colorida e inactivada. 
Pronto a usar  

MICROPATH OD Ag Ref OD085 

Salmonella O – Grupo D (Typhi O)                             
Suspensão da bactéria colorida e inactivada. 
Pronto a usar  

MICROPATH OX2 Ag Ref OD115 

Proteus OX2                                                             
Suspensão da bactéria colorida e inactivada.  
Pronto a usar 

MICROPATH OX19 Ag Ref OD125 

Proteus OX19                                                              
Suspensão da bactéria colorida e inactivada.  
Pronto a usar 

MICROPATH OXK Ag Ref OD135 

Proteus OXK                                                            
Suspensão da bactéria colorida e inactivada. 
Pronto a usar 

MICROPATH Ha Ag Ref OD015 

Salmonella H – Grupo a (Paratyphi A-H)                   
Suspensão da bactéria colorida e inactivada.  
Pronto a usar 

MICROPATH Hb Ag Ref OD025 

Salmonella H – Grupo b (Paratyphi B-H)                   
Suspensão da bactéria colorida e inactivada.  
Pronto a usar 

MICROPATH Hc Ag Ref OD035 

Salmonella H – Grupo c (Paratyphi C-H)                    
Suspensão da bactéria colorida e inactivada.  
Pronto a usar 

MICROPATH Hd Ag Ref OD045 

Salmonella H – Grupo d (Typhi H)                              
Suspensão da bactéria colorida e inactivada.  
Pronto a usar 

MICROPATH 
BRUCELLA 
ABORTUS 

Ag Ref OD095 

Brucella abortus                                                          
Suspensão da bactéria colorida e inactivada. 
Pronto a usar  

MICROPATH 
BRUCELLA 
MELITENSIS 

Ag Ref OD105 

Brucella melitensis                                                      
Suspensão da bactéria colorida e inactivada.  
Pronto a usar 
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Controlos: 
 

 

Control +   0.5 ml 

Soro com anticorpos para o Micropath Range.   
Pronto a usar 
APENAS DISPONIVEL EM KIT 
APENAS PARA USO EM CARTÃO DE 
TESTES RÁPIDO 
 

Control -   0.5 ml 

Soro sem anticorpos para o Micropath e Rose 
Bengal.  Pronto a usar. 
APENAS DISPONIVEL EM KIT 
 

MATERIAL NECESSÁRIO MAS NÃO FORNECIDO 
 
Micropipetas 
Tubos de ensaio pequenos 75 x 12mm 
Solução salina (0.9%) 
Incubador ou banho-maria 
Lâminas/Cartões Omega Febrile test, não fornecidas nos kits 
individuais. 

 
PRECAUÇÕES 

Os reagentes MICROPATH 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 quando os descartar. O 
tratamento final aplicado aos reagentes já utilizados deve ser 
realizado de acordo com a legislação local. 
 
Os controlos MICROPATH 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 
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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 NENHUM DOS REAGENTES. Isto pode causar danos 
irreversíveis. 
 

COLHEITA E PREPARAÇÃO DA AMOSTRA 
A amostra de sangue é colectada para um tubo de vácuo, após a formação do 
coágulo, centrifugar a amostra e colectar o soro. São necessárias amostras frescas 
de soro. 
 
Não utilizar amostras de soro hemolizadas, contaminadas ou lipémicas pois podem 
interferir nos resultados  
 
As amostras de soro devem ser conservadas a 2

o
C – 8

 o
C até 48 horas. Para um 

maior período de conservação, até 6 semanas, as amostras devem ser congeladas a 
-20ºC. As amostras devem ser descongeladas antes da realização do teste.  
 
Evitar descongelação e recongelação, o que pode provocar resultados falsos 
positivos. 
 

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. 

 
Os cartões de teste deverão estar limpos antes da sua utilização. Resíduos de 
detergentes ou de uma amostra anterior podem afectar os resultados. 
Procedimento de Limpeza: 
1. Os cartões usados devem ser imediatamente imersos em desinfectante. 

Seguir as normas do desinfectante. 
2. Os círculos de reacção devem ser, após uso, esfregados com material não-

abrasivo que assegura a remoção das partículas.  
3. Passar por água abundante. 
4. Deixar o cartão secar. 
5. Borrifar os cartões com uma solução de álcool a 70%. 
Deixar que o álcool evapore antes de reutilizar.  
 

LIMITAÇÕES DO TESTE 
A utilização de outras amostras para além de soro ou plasma não é valida para este 
teste. 
 
Não existe qualquer protocolo de reutilização deste produto. 
 
Um resultado positivo baixo ou suspeito deverá ser reconfirmado. O diagnóstico não 
deve ser feito com base unicamente num só resultado. É recomendado levar todos 
os dados clínicos em consideração. 
Foram observadas reacções cruzadas entre os antigénios de Brucella e outros 
microorganismos, tais como a Yersinia enterocolitica, Escherichia coli e Francisella 
tularensis. 
Ocasionalmente, podem ocorrer fenómenos prozona no teste em lâmina. Ao 
suspeitar-se deste facto, diluir o soro a 1/20 em solução salina e repetir o teste. 
Incluir sempre na série de teste um soro positivo e um negativo conhecidos, como 
parte integrante do procedimento de controlo de qualidade.  
Tanto a Brucella abortus como a Brucella melitensis partilham um antigénio comum. 
A amostra deve ser testada pelo MICROPATH Brucella abortus e pelo MICROPATH 
Brucella melitensis através de Teste rápido em lâmina e posteriormente confirmado 
através de Teste de aglutinação em tubo, para determinar qual o tipo de anticorpos 
de Brucella detectados. O título mais elevado que seja detectado, indica o tipo 
especifico de anticorpos de Brucella presentes na amostra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMENTO 
A. Teste rápido em lâmina/cartão  

1. Usando uma pipeta graduada, pipetar em cada um dos círculos do 
cartão/lâmina os seguintes volumes de soro:   
0.08ml   0.04ml   0.02ml   0.01ml    0.005ml 

2. Resuspender a suspensão antigénica e adicionar uma gota a cada circulo da 
lâmina. 

3. Misturar as gotas com o auxílio de um bastão descartável assegurando a 
total dispersão da mistura no círculo. 

4. Através de movimentos circulares agitar suavemente a lâmina durante 1 
minuto, observando a formação de aglutinação. 

5. O titulo corresponderá à diluição do ultimo circulo onde se observar 
aglutinações de: 1:20  1:40  1:80  1:160  1:320 respectivamente. 

6. É aconselhável confirmar uma titulação em lâmina pela técnica em tubo.  
Qualquer amostra apresentando aglutinação deve ser repetida pelo método 
de aglutinação em tubo.  

 
 
B. Teste de Aglutinação em Tubo 
1. Preparar um suporte de 10 tubos. Dispensar 1.9ml de solução salina ao tubo 

1 e 1.0 ml de solução salina a cada um dos restantes tubos. 
2. Adicionar 0.1 ml de soro do doente ao tubo 1. Misturar bem. 
3. Retirar 1.0 ml do tubo 1 e transferir para o tubo 2. Repetir o processo até ao 

tubo 9. Retirar 1.0 ml do tubo 9. 
4. Adicionar a cada tubo 1 gota de suspensão antigénica. Os tubos de 1 a 9 

contêm agora soros na diluição de 1/20 a 1/5120. O tubo 10 contem apenas 
solução salina e antigénio sendo, por conseguinte, o antigénio de controlo. 

5. Misturar bem e incubar nas condições indicadas em seguida, examinando a 
presença de aglutinação. 

Titulações O : 50C durante 4 horas 

Titulações H : 50C durante 2 horas  

Titulações Brucella: 37C durante 24 horas  

Titulações Proteus: 50C durante 4 horas 
 

O tubo com o antigénio de controlo não deve apresentar qualquer aglutinação. 
 

RESULTADOS 
Observar sob luz forte após 1 minuto. O kit de Controlo negativo deverá apresentar 
um resultado negativo ao fim de 1 minuto. O kit de Controlo Positivo a um titulo de 
1/2 +-, dupla diluição ao fim de 1 minuto. O resultado do teste deverá ser 
considerado inválido se os níveis de controlos ou as amostras conhecidas não 
apresentarem os resultados esperados. 
 
A aglutinação do antigénio indica a presença do anticorpo. Títulos em excesso de 
1/80 são, provavelmente, significativos. Uma comparação entre amostras tiradas 
entre 10-14 dias de distância poderá ter valor na doença aguda. 
 

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. 
 

VALORES ESPERADOS E SENSIBILIDADE 
As características de performance deste tipo de teste geralmente aceites são de 
70% sensibilidade e especificidade. 
 
Reprodutibilidade do Micropath Range of Reagents é de 100% (+/- uma dupla 
diluição). 
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