
CHLAMYDIA DFA 
(FLUOROTECT CHLAMYDIA Ref OD019) 

Teste de Fluorescência Direta para a detecção  
de Chlamydia trachomatis. 
Conservar entre 2 - 8

o
C. Não congelar.     

Somente para uso diagnóstico in-vitro. 
 

INTRODUÇÃO 
C. trachomatis é uma bactéria intracelular que infecta 
as superfícies das mucosas do trato genito-urinário, 
nasofaringe ou conjuntiva. A infecção do trato genital 
por Chlamydia é muito comum, podendo ser 
assintomática e, portanto, não diagnosticada ou 
tratada. Nos homens ela causa uretrite não 
gonocóccica (UNG) que pode levar a epididimite e 
prostatite. Infecções em mulheres podem causar 
complicações mais sérias, como salpingites e 
doenças inflamatórias pélvicas, podendo causar uma 
gravidez ectópica. No recém nascido, pneumonia 
intersticial e conjuntivite são contraídas durante o 
parto. 
 

USO PRETENDIDO 
CHLAMYDIA DFA é um teste rápido de 
fluorescência direta in-vitro para a detecção de 
Chlamydia trachomatis em amostras de pacientes. 
Somente para uso profissional. 
   

PRINCÍPIO DO TESTE 
O teste CHLAMYDIA DFA permite a coloração direta 
de amostras clínicas. Todos os sorotipos de 
Chlamydia trachomatis dividem uma proteína em 
comum, antigênica, localizada na membrana externa 
da parede celular. Anticorpos monoclonais marcados 
com fluoresceína (FITC) direcionados contra esta 
proteína de membrana externa, podem portanto ser 
usados para a detecção deste antígeno. O anticorpo 
marcado FITC liga-se especificamente a C. 
tracomatis presente em um esfregaço uretral ou 
cervical fixado com metanol, previamente aplicado 
em uma cavidade de lâmina de microscópio. Os 
anticorpos marcados com FITC não ligados, são 
removidos com lavagem. Quando observado em um 
microscópio de fluorescência, C. trachomatis exibe 
uma fluorescência brilhante verde-maçã dos 
elementos extracelulares ou corpos reticulares que 
contrastam com o material marrom avermelhado. 
 

CONTEÚDO 

                   Ref                                                                                                                                                        

                                                                  OD019 

 

 Reag DFA  

Anticorpo monoclonal, reagente purificado marcado 
com fluoresceína diluído em uma solução tampão  
estabilizada, pH 7,4 com Azul Evans.  Pronto 
para uso. 
 

Soln Mounting Fluid             2.5 ml 

Fluido de montagem. Glicerol. Pronto para 
uso. 
 

Control +                       1 

Lamina preparada, não corada, de células de 
mamíferos, exibindo corpos extracelulares 
elementares ou corpos reticulares, embalada  
em uma bolsa de alumínio selada contendo 
dessecante. Pronto para uso.  
 
Instruções De Uso                                       1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL NECESSÁRIO, MAS NÃO FORNECIDO 
Metanol para fixação das amostras 
Tampão PBS pH 7,4 para lavagem das amostras 
Óleo de imersão não fluorescente 

Micropipetas 25l 
Banho Maria 
Lamínulas 
Microscópio fluorescente 
Lâminas para microscopia com orifícios de 6 a 8 mm 
de diâmetro  
 

PRECAUÇÕES 
CHLAMYDIA DFA possui azida sódica 0,095% 
Azida sódica pode reagir com tubulações de cobre e 
chumbo formando sais explosivos. Quando descartar 
deixar fluir grandes quantidades de água. 
  
CHLAMYDIA DFA não contém substâncias 
perigosas como definido no regulamento EU 
Commission Regulations on the Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals (REACH). Entretanto, todos os reagentes 
devem ser tratados como de risco biológico potencial 
durante o uso e descarte. O descarte final deve ser 
realizado de acordo com a legislação local. 
Todos os reagentes devem, portanto, ser tratados 
como material de potencial risco biológico durante o 
uso e descarte. Não ingerir. 
 

ARMAZENAMENTO 
Os reagentes devem ser armazenados a temperatura 
entre 2

o
C a 8

o
C. 

A data de vencimento é o último dia do mês indicado 
nos rótulos dos frascos e do kit. O kit funcionará 
dentro das especificações até a data de vencimento 
estipulada, baseada na data de fabricação do 
produto, e impressa no kit e em seus componentes.  
Não utilizar os reagentes após a data de vencimento. 
Evitar a exposição a temperaturas excessivas. Não 
expor diretamente a luz solar. 
O Reagente CHLAMYDIA DFA  é sensível à luz e 
deve ser mantido no frasco de vidro marrom original 
para proteção. Não expor a luz solar direta  . 
 
NÃO CONGELAR NENHUM DOS REAGENTES, 
isso causará danos irreversíveis. 
 
Swabs e lâminas com amostras de pacientes devem 
ser manuseadas como material de risco biológico. A 
lâmina controle tem demonstrado ser não infectante 
em culturas de tecidos. 
  

COLETA E PREPARAÇÃO DA AMOSTRA 
Amostra cervical 
Amostras cervicais femininas devem conter o 
máximo de células epiteliais colunares possível, pois 
a C. trachomatis infesta tais células.  
Fazer uma assepsia local com swab estéril antes da 
amostragem. Inserir o swab no canal cervical e girar 
na junção “squamo-colunar”. Retirar o swab sem 
tocar a superfície vaginal. 
 
Amostras uretrais 
Amostras da uretra masculina também devem conter 
células epiteliais intactas para assegurar um 
diagnóstico preciso. 
 
É aconselhável que os pacientes não urinem uma 
hora antes da coleta.  Inserir um swab com ponta de 
dracon ou de algodão 2 a 4 cm dentro da uretra, 
rodar e retirar. 
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Preparação das lâminas 
Rolar o swab em todos os sentidos, na superfície da lâmina de maneira a cobrir 
toda a sua área, e deixar secar ao ar livre. Fixar com metanol por 5 minutos. 
Escorrer e secar ao ar. Se a amostra não for testada imediatamente, armazenar de 
2ºC - 8ºC durante toda a noite ou congelar a -20ºC por até 2 meses. 
 

PREPARAÇÃO DOS REAGENTES 

Todos os reagentes devem estar à temperatura ambiente (20C - 25C) e devem 
ser homogeneizados antes do uso. Evitar a formação de espuma. 
  

LIMITAÇÕES DE USO 
O diagnóstico correto usando CHLAMYDIA DFA depende da coleta de amostras 
clinicas contendo quantidade de material celular suficiente visível ao microscópio. A 
preparação da lâmina também é importante 
Não existe protocolo para a reutilização deste produto. 
Levar em conta todos os dados clínicos na interpretação dos testes. O diagnóstico 
não deve ser feito baseado com os dados de somente um ensaio clínico. 
Um resultado suspeito de ser positivo deve ser determinado novamente.  
Recomenda-se usar não menos de 25µl de Reagente Chlamydia DFA  na 
cobertura da cavidade da lâmina.  
 

PROCEDIMENTO DO ENSAIO 

1- Dispensar 25L do Reagente Chlamydia DFA nas amostras de esfregaço 
fixadas e na lâmina de Controle Positivo, cobrindo toda a área da cavidade.  
2- Incubar as lâminas a 37ºC em uma câmara úmida por 30 minutos no escuro. 
Não deixar as lâminas secarem, pois poderão ocorrer ligações não específicas. 
3- Enxaguar cuidadosamente em um banho de Tampão fosfato salino (PBS) por 
aproximadamente 1 minuto. 
4- Escorrer a lâmina e remover o excesso de umidade em volta das cavidades com 
um papel absorvente. 
5- Adicionar 1 gota de Fluido de Montagem às cavidades e cobrir o topo da gota 
com uma lamínula, retirando as bolhas. 
6- Observar a amostra inteira com um microscópio fluorescente, com lente de 
imersão em óleo e aumento de 600x a 1000x.  Ler imediatamente ou armazenar de 
2-8º C no escuro por até 24 horas. 
 

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 
As amostras urogenitais apresentam freqüentemente corpos extracelulares 
elementares que aparecem como pontos fluorescentes brilhantes verde-maçã, 
corpos em forma de disco de bordas lisas (aproximadamente 300nm de diâmetro). 
Corpos reticulares podem também ser observados e são 2 a 3 vezes maiores que 
os corpos elementares. Eles também podem ser fluorescentes ou possuir centros 
escuros com halos de fluorescência. Inclusões intracelulares intactas de clamídea 
são raramente observadas. Qualquer outro material que venha a ser distinguido 
das formas de clamídea ou que tenham fluorescência diferente de verde-maçã, 
devem ser desconsideradas. 
A lâmina controle deve ser usada para comparar a aparência e tamanho dos 
corpos elementares encontrados na amostra. Um diagnóstico positivo pode ser 
feito quando as amostras fixadas exibirem no mínimo 10 corpos clamideanos. Este 
nível é exigido para reduzir os resultados falsos positivos decorrentes da 
interpretação errônea de fluorescências não específicas.      
Um resultado negativo pode ser esperado quando o material fixado não apresentar 
corpos clamideanos, mas com a presença de no mínimo 10 células colunares 
intactas ou rompidas.  
Material fluorescente irregular, apresentando formas diferentes dos organismos de 
clamídea descritos acima, ou ainda fluorescência branca, vermelha ou amarela, 
devem ser considerados não-específicos.    
Se as lâminas controle ou amostras de pacientes conhecidas não fornecerem os 
resultados esperados, os resultados dos testes devem ser considerados inválidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
Para uso por operadores com um mínimo de treinamento básico em laboratório. 
Não utilizar componentes do kit danificados ou contaminados. 
Utilizar ponteiras separadas para cada amostra a fim de prevenir a contaminação 
cruzada. 
Recolocar as tampas em todos os reagentes imediatamente após o uso. 

Todos os reagentes devem estar à temperatura ambiente (20C - 25C) e devem 
ser homogeneizados antes do uso. 
 

 
AVALIAÇÃO DOS DADOS 

O Reagente Chlamydia DFA detecta todas as variações de Chlamydia trachomatis, 
A, B, Ba,C, D, E, F, G, H, I, J, K, LGV1, LGV2, LGV3, mas não reage com 
Chlamydia psittaci ou Chlamydia pneumoniae (TWAR). 
O Reagente Chlamydia DFA foi testado com uma extensiva lista de cultura de 
organismos incluindo Streptococcus beta hemolítico, Lactobacillis acidiophilus, 
Peptostreptococcus anaerobius, Proteus mirabilis, Escherichia coli, Streptococcus 
faecalis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
epidermidis, Bacteróides melaninogenicus, Actinomyces isrodii, Gardnerella 
vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans e Trichomonas vaginalis e 
nenhuma reação cruzada foi observada. 
 
Comparação do desempenho de CHLAMYDIA DFA  com a técnica tradicional de 
cultura. 
 

CHLAMYDIA  
DFA 

NEG POS POS NEG TOTAIS 

CULTURA 
 

NEG POS NEG POS 

NÚMERO DE AMOSTRAS 367 31 2 0 400 

FEMININO 
 

317 14 1 0 332 

MASCULINO 
 

50 17 1 0 68 

Origem das amostras: 
Femininas: cervical 
Masculinas: uretral 
%correlação: 99,5% 
%sensibilidade: 100% 
Valor preditivo positivo: 93,9% 
Valor preditivo negativo: 100% 
Reprodutibilidade do teste é de 100% 
 

GERENCIAMENTO DE RESIDUOS 
Seguir as disposições da resolução sobre o regulamento técnico para 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde bem como outras praticas de 
biossegurança equivalentes, revisão em vigor. 
 

GARANTIA 
Estas instruções de uso devem ser lidas atentamente antes da utilização do 
produto e as instruções nela contidas devem ser rigorosamente cumpridas. A 
confiabilidade dos resultados do ensaio não poderá ser garantida em caso 
de desvio às instruções. 
 
Nº de lote, data de fabricação e validade: vide rótulos dos frascos e do estojo. 
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