
VISITECT LEPTOSPIROSIS Ref OD146 
Teste Rápido para a detecção de anticorpos Leptospira IgM  
No Sangue Total, Soro e Plasma Humanos. 
Conservar entre 4oC a 30oC.  NÃO CONGELAR. 
Apenas para uso no diagnóstico “in-vitro”. 

 
INTRODUCÃO E APLICAÇÃO 

 
A leptospirose é uma doença zoonótica bacteriana presente a 
nível mundial que é causada por agentes patógenos da 
Leptospira. Leptospiras são espiroquetas com maior motilidade 
que podem ser organismos saprófitas ou parasitas, as quais 
são visíveis por microscopia electrónica ou de fundo escuro. A 
infecção ocorre através do contacto entre a água contaminada 
por urina de animais infectados e o corpo humano, através de 
cortes e abrasões na pele, mucosas bocais, nasais ou a 
conjuntiva. Os sintomas clínicos são febre alta, cefaleia aguda, 
calafrios, conjuntivite, dores musculares e vómitos. A mais 
severa manifestação da doença resulta em dano, falência e 
hemorragia renal (Síndrome de Wiels). O diagnóstico 
laboratorial desta doença é crucial uma vez que os sintomas 
podem ser confundidos com outras febres hemorrágicas como, 
por exemplo, a febre do Dengue. 
 
Os anticorpos IgM podem ser detectados dois dias após o 
início da manifestação dos sintomas e permanecem 
detectáveis até cinco meses após a infecção. Contrariamente 
a outras doenças, a detecção de IgG não é tão relevante. 
 
VISITECT LEPTO é um teste rápido, local, qualitativo, que 
utiliza a tecnologia de ensaio “sandwich” de duas fases para a 
determinação da leptospira IgM específica em amostras de 
sangue total,  soro ou plasma.  
Exclusivamente para uso por profissionais. 
 

PRINCÍPIO DO TESTE 
 
VISITECT LEPTO utiliza o princípio da Imunocromatografia, 
um único imunoensaio de duas fases numa membrana. À 
medida que a amostra atravessa a membrana do dispositivo, o 
conjugado de ouro coloidal IgM anti humana de Coelho forma 
um complexo com os anticorpos IgM da amostra. Este 
complexo avança pela membrana para a zona de teste onde é 
imobilizado pelos antigénios específicos da Leptospira que 
revestem a membrana, levando à formação de uma linha cor-
de-rosa que confirma um resultado positivo do teste. A 
ausência desta linha na zona de teste indica um resultado 
negativo do teste. O conjugado não reagido, o complexo não 
ligado, se existir, e o conjugado de ouro coloidal IgM anti 
humana de Coelho avançam pela membrana e são 
subsequentemente imobilizados pelos anticorpos que 
revestem a zona de controlo, formando uma segunda linha 
cor-de-rosa.  Esta linha de controlo serve para validar os 
resultados do teste. 
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Test Device 
 

Composto por uma membrana embebida em conjugado de 
anticorpos humanos anti IgM e ouro coloidal. Antigénios 
específicos da Leptospira genus na linha de teste e anticorpos 

anti Coelho na linha de controlo. Pipeta de aplicação de 5l e 
saco exsicante. 
 

Buf 6ml 

Tampão diluente. Solução Trizma-Base. 
 
FOLHETO DE INSTRUÇÕES                                1                   
 

PRECAUÇÕES 
 
Os reagentes VISITECT não contêm substâncias perigosas 
definidas pela regulamentação da entidade reguladora UK 
Chemicals (Hazardous Information and Packaging for Supply).  
Contudo, todos os reagentes devem ser tratados como 
potenciais perigos ambientais na sua utilização e eliminação. A 
eliminação final deve ser efectuada em conformidade com as 
normas de eliminação locais em vigor. Não ingerir. 
 
O Tampão Diluente da VISITECT LEPTO contém 0,095% de 
azida de sódio como conservante o qual pode ser nocivo se 
ingerido. A azida de sódio pode reagir com chumbo e cobre 
presentes nas canalizações formando sais altamente 
explosivos.  Eliminar com água abundante. 
 

CONSERVAÇÃO 
 
Os reagentes devem ser conservados a temperaturas entre 
4

o
C a 30

o
C.  

 
O kit e seu desempenho cumprem as especificações até ao 
fim do prazo de validade, determinado com base na data de 
produção, e indicado na embalagem do kit e seus 
componentes. Entende-se por ‘fim de validade’ o último dia do 
mês indicado na rotulagem do produto.  Os reagentes não 
devem ser utilizados após o fim do prazo de validade. 
 
Deve ser evitada a exposição dos reagentes a elevadas 
temperaturas. Não expor à luz solar directa. 
 
NÃO CONGELAR O DISPOSITIVO, o congelamento pode 
causar danos irreversíveis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLHEITA E PREPARAÇÃO DA AMOSTRA 
 
Soro: Colher a amostra de sangue venoso do doente, permitir 
a coagulação e retirar. Centrifugar a amostra coagulada e 
colher o soro claro. São necessárias amostras de soro fresco.  
 
Não utilizar soro hemolisado, contaminado ou lipémico para a 
realização do ensaio, uma vez que poderá prejudicar os 
resultados. 
 
O soro pode ser conservado entre 2

o
C a 8

o
C até 48 horas 

antes de ser utilizado no ensaio. Se for necessário um prazo 
de conservação mais longo, conservar a -20ºC até 6 semanas.  
As amostras descongeladas devem ser agitadas antes da sua 
utilização. 
 
Plasma: 
Colher uma amostra de sangue venoso do doente e adicionar 
ao tubo de colheita de plasma. Centrifugar amostra e colher 
plasma claro. 
 
Não utilizar plasma hemolisado, contaminado ou lipémico para 
a realização do ensaio, uma vez que poderá prejudicar os 
resultados. 
 
As amostras do plasma podem ser conservados entre 2ºC a 
8

o
C até 72 horas antes da sua utilização.  

 
Não deve congelar e descongelar as amostras repetidamente 
uma vez que esse procedimento pode causar resultados 
falsos. 
 
As amostras de sangue total fresco também podem ser 
utilizados com este kit. Consultar a metodologia na secção do 
Procedimento do Teste. 
 

PREPARAÇÃO DOS REAGENTES 
 
Os dispositivos e amostras devem estar a temperatura 
ambiente (20

o
C a 25

o
C) e ser agitados suavemente antes de 

serem utilizados.  
 
No caso de a embalagem ter sido armazenada entre 4

o
C a 

8
o
C, deixar que atinja a temperatura ambiente durante pelo 

menos 30 minutos. Deve verificar a cor do exsicante. Este 
deve ser azul. Caso tenha ficado sem cor ou esteja 
ligeiramente azul, elimine o dispositivo e utilize um novo. 
 

LIMITAÇÕES DO TESTE 
 

A aplicação de outras amostras que não sejam de sangue 
total, soro ou plasma não foram validados neste teste. 
 
Protocolo de reutilização não se aplica a este produto.  
 
Resultados baixos ou positivos duvidosos devem ser 
reavaliados. O diagnóstico não deve ser feito com base nos 
resultados de um único teste clínico.  Ao interpretar o teste é 
fortemente recomendado considerar todos os dados clínicos. 
 

PROCEDIMENTO DO TESTE 
 
1. Abrir a embalagem e retirar o dispositivo. Uma vez fora 

da embalagem, o dispositivo deve ser utilizado 
imediatamente. 

2. Pipetar 10l de sangue total, soro ou plasma no poço 

“A” utilizando dois volumes do pipetador de 5l 

fornecido no kit ou uma micropipeta de 10l.  
3. Adicionar quatro gotas de tampão diluente ao poço “B” 

segurando o conta-gotas plástico na posição vertical. 
4. Fazer a leitura dos resultados ao fim de quinze 

minutos.   

CONTEÚDO DO KIT 
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RESULTADOS E INTERPRETAÇÃO 
 
Negativo: Surgimento de apenas uma linha colorida na zona de controlo ‘C’. 
 

 
 
Positivo: Surgimento de uma linha distinta colorida na zona de controlo ‘C’ e na zona de teste ‘T’. 
 

 
O teste deve ser considerado inválido na falta de aparecimento da linha. Repetir o teste com um novo 
dispositivo. 
 

RECOMENDAÇÕES 
 
Usar um novo pipetador para cada amostra para evitar contaminações cruzadas. 
 
Antes do iniciar o teste, todos os reagentes devem estar a temperatura ambiente (20

o
C a 25

o
C).  

 
Teste deve ser usado por pessoal com formação mínima em técnicas de laboratório. 
 
Não utilizar componentes do kit que estejam danificados ou contaminados. 
 

AVALIAÇÃO 
 

A reprodutibilidade do VISITECT LEPTOSPIRA é 100% (+/- uma diluição dupla). 

 

 VISITECT LEPTOSPIRA Totais 

 + -  

 + 42 0 42 

  - 0 82 82 

 42 82 124 

 
Sensibilidade 100% 
Especificidade 100% 
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