
MICROPATH ROSE BENGAL  Ref  OD265 
Teste de coloração de antigénio bacteriano  
para a detecção de anticorpos para Brucella.  
Conservar entre  2

o
C e 8

o
C.  NÃO CONGELAR. 

Apenas para diagnóstico “in vitro”. 
 

INTRODUÇÃO E INTERESSE CLINICO 
 

MICROPATH ROSE BENGAL é um teste rápido em 
lâmina para a determinação qualitativa e semi-
quantitativa de anticorpos para Brucella no soro. O 
reagente é uma suspensão corada, inactivada e 
padronizada da bactéria Brucella abortus, fornecido 
num frasco conta-gotas para uma fácil utilização. 
 

PRINCÍPIO DO TESTE 
 

O resultado do teste depende da capacidade dos 
anticorpos existentes no soro do paciente para 
aglutinar os antigénios bacterianos corados. Quando tal 
ocorre, os agregados formados são visíveis a olho nu. 
Calibrado segundo as normas do NIBSC 2

nd 

International Brucella abortus. 
                                        
 

                                                                      Ref                

                OD265 
 
 
 
 
 
 

MICROPATH Rose Bengal Ag  

Bactéria Brucella abortus corada, inactivada e 
suspensa em tampão lactato pH 3.6 

Control  + 0.5ml 

Soro contendo anticorpos para Brucella  
abortus. 

 
INSTRUÇÕES DE USO                                   1 
 

MATERIAL NECESSÁRIO MAS NÃO FORNECIDO 
 
Micropipetas 
Cartões teste 
Agitador 
Soro fisiológico (0.9%) 
 

PRECAUÇÕES 
 

O antigénio MICROPATH ROSE BENGAL contém 
0.5% de fenol, o que é tóxico quando em contacto com 
a pele e quando ingerido. Pode causar queimaduras. 
No caso de contacto com a pele, lavar imediatemente 
com bastante água e procurar ajuda médica. Todos os 
reagentes devem ser tratados como perigo biológico 
durante o seu uso e no seu descarte.  Os resíduos 
devem ser acondicionados de acordo com a legislação 
local. Não ingerir. 
 
Os controlos de MICROPATH ROSE BENGAL contêm 
0.095% de azida de sódio como conservante, que pode 
ser tóxica quando ingerida. A azida de sódio pode 
reagir com o chumbo e o cobre das canalizações, 
originando sais fortemente explosivos. Ao deitar fora, 
usar grandes quantidades de água. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSERVAÇÃO 

 
Os kits devem ser conservados a uma temperatura entre 2

o
C 

a 8
o
C. 

 
O kit funcionará, segundo as especificações descritas, até 
ao fim do prazo de validade determindada pelo fabricante e 
assinalada na embalagem e nos seus componentes. A 
validade do kit termina no último dia do mês indicado na 
garrafa e no rótulo. Deve evitar a exposição dos reagentes a 
temperaturas elevadas. Não expor directamente à luz solar. 
 
NÃO CONGELAR NENHUM DOS REAGENTES. Tal pode 
causar danos irreversíveis 

 
COLHEITA E PREPARAÇÃO DA AMOSTRA 

 
Obter uma amostra de sangue venoso de um paciente e 
deixar formar coágulo. 
Centrifugar o sangue coagulado e recolher o soro limpo. São 
necessárias amostras de soro frescas. 
 
Não utilizar soro hemolizado, contaminado ou lipémico para 
testar pois os resultados serão comprometidos.  
 
O soro pode ser conservado entre 2ºC e 8ºC até 48h antes de 
testar. Se for necessário um maior período, conservar a -20ºC 
até 6 semanas. As amostras descongeladas devem ser 
homogeneizadas antes de serem testadas. 
 
Não congelar e descongelar ciclicamente as amostras, tal 
pode originar resultados falsos positivos. 
 
 

 PREPARAÇÃO DO REAGENTE 

 
Todos os reagentes devem estar à temperatura ambiente 
(20

o
C a 25

o
C) e devem ser homogeneizados cuidadosamente 

antes de serem utilizados. Não induzir espuma. 
 
As lâminas de teste devem estar limpas antes de serem 
usadas, pois resíduos de detergente ou de uma amostra 
anterior podem afectar os resultados. 
 
Procedimento de Limpeza: 
 
1. As lâminas usadas devem ser imediatamente imersas 

na solução desinfectante. Seguir as normas do 
fabricante para a desinfecção. 

2. Os círculos de reacção devem ser esfregados com 
material não-abrasivo para assegurar que todas as 
partículas aderentes são removidas. 

3. Enxaguar abundantemente. 
4. Deixar o cartão de reacção secar. 
5. Borrifar os cartões com ácool a 70%.  
Deixar o álcool evaporar antes de voltar a usar. 
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OMEGA  DIAGNOSTICS  LTD. 

Omega House, Hillfoots Business Village 
Alva FK12 5DQ, Scotland, United Kingdom 

odl@omegadiagnostics.co.uk 
www.omegadiagnostics.com 

AN ISO 9001 AND ISO 13485 CERTIFIED COMPANY 
 

LIMITAÇÕES DO TESTE 
 
A utilização de outras amostras para além de soro não foram validadas para este 
teste. 
Não existe outro protocolo alternativo para este produto. 
Um resultado positivo baixo ou suspeito deverá ser reconfirmado. O diagnóstico 
não deve ser feito apenas com base num só resultado. Todos os dados clínicos 
devem ser tidos em consideração. 
 
Foram observadas reacções cruzadas entre os antigénios de Brucella e outros 
organismos, tais como Yersinia enterolitica,  Escherichia coli e Francisella 
tularensis. Ocasionalmente, podem ocorrer fenómenos prozona. Ao suspeitar-se 
deste facto, diluir o soro a 1/20 em solução salina e repetir o teste. Incluir sempre 
na série de testes um soro positivo e um soro negativo, como parte integrante do 
procedimento de controlo de qualidade. 
 
Tanto a Brucella abortus como a Brucella melitensis partilham de um antigénio 
comum. Uma amostra que tenha dado um resultado positivo com o reagente Rose 
Bengal deverá ser testado utilizando as suspensões MICROPATH Brucella abortus e 
o MICROPATH Brucella melitensis por um teste rápido confirmado por teste de 
aglutinação em tubo a fim de determinar o tipo de anticorpos Brucella detectados. O 
título detectado que seja mais elevado determina o tipo específico dos anticorpos 
Brucella presentes. 

PROCEDIMENTO 
 
Método Qualitativo 
1. Deixar os reagentes do teste atingirem a temperatura ambiente. 

2. Transferir uma gota (50l) do soro do paciente para o círculo de teste na 
lâmina. 

3. Agitar o reagente e depois, usando o conta-gotas, adicione uma gota da 
suspensão ao círculo de teste. 

4. Misturar as gotas assegurando a cbertura do círculo de teste com a mistura.  
5. Cuidadosamente, balancear e rodar a lâmina de teste, durante 4 minutos, 

manualmente ou com um agitador entre 80 e 100 rotações por minuto, 
verificando se há aglutinação. 

  
Metodo Semi-Quantitativo 
1. Usando soro fisiológico preparar uma série de diluições do soro a ser testado 

(1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 etc). 

2. Transfirerir uma gota(50l) de cada diluição para o círculo de teste na lâmina. 
3. Agitar o reagente e depois, usando o conta-gotas, adicione uma gota da 

suspensão ao círculo de teste. 
4. Misturar as gotas assegurando a cbertura do círculo de teste com a mistura.  
5. Cuidadosamente, balancear e rodar a lâmina de teste, durante 4 minutos, 

manualmente ou com um agitador entre 80 e 100 rotações por minuto, 
verificando se há aglutinação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

Examine a lâmina de teste macroscopicamente sob uma luz forte durante 4 minutos. 
Os controlos do kit ou valores de amostras já conhecidos devem ser usados em 
cada série de testes, O controlo negativo do kit deve apresentar um resultado 
negativo após 4 minutos.  O controlo positivo do kit dever apresentar um resultado 
positivo, a um título de 1/4 +/- uma diluição dupla, após 4 minutos. Se os níveis dos 
controlos ou de amostras conhecidas não apresentarem os resultados esperados, o 
resultado do teste deve ser invalidado. 
 
Método Qualitativo 
Um resultado positivo é indicado pela padrão óbvio de aglutinação no látex, numa 
solução limpa. Um resultado negativo é indicado pela inalteração na suspensão de 
látex na lâmina de teste. A aglutinação do antigénio com a amostra não diluída 
indica a presença do anticorpo numa concentração superior ou igual a  25 IU/ml.  A 
comparação entre amostras com 10-14 dias de diferença podem ser significativas 
em caso de doença aguda. 
  
O MICROPATH ROSE BENGAL tem uma detecção limite de 25 IU/ml de anticorpo 
de Brucella no soro do paciente. Resultados positivos serão obtidos a uma 
concentração no soro igual ou superior a  25 IU/ml e resultados negativos serão 
obtidos a uma concentração inferior a 25 IU/ml.  
 
Método Semi-Quantitativo 
A concentração do soro pode ser calculada, aproximadamente, multiplicando o factor 
de diluição (i.e 2, 4, 8 ou 16) pelo limite de detecção i.e. 25, para obter a 
concentração em IU/ml 
e.g. se o título de aglutinação aparece a 1/8, a concentração aproximada de 
anticorpos de Brucella no soro é 8 x 25 = 200 IU/ml.  
Títulos de 1000 IU/ml foram detectados com o MICROPATH ROSE BENGAL sem 
qualquer fenómeno de prozona.  
 

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 to 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 dos diversos Reagentes do Micropath é de 100% (+/- one double 
dilution). 
 
Sensitbilidade 100 % 
Especificidade 98 % 
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