
IMMUTREP VDRL ANTIGEN Ref OD011 
Teste por floculação para o diagnóstico de Sífilis em lâmina ou tubo. 
Conservar à temperatura ambiente. NÃO CONGELAR. 
Apenas para diagnóstico in vitro. 
 

INTRODUÇÃO  
 
O IMMUTREP VDRL é utilizado no teste por floculação 
non-treponemal para a determinação qualitativa e 
semi-quantitativa de anticorpos (reaginas) no soro.   
Apenas para uso profissional. 
 

PRINCIPIO DO TESTE 
 
O IMMUTREP VDRL é um antigénio non-treponemal 
que detecta anticorpos (reaginas) relacionados com a 
Sífilis. Quando o antigénio é adicionado à solução 
salina tamponada de VDRL forma uma suspensão de 
partículas muito finas. Estas partículas, quando em 
presença de reaginas, produzirão uma floculação 
visível ao microscópico. A ausência de floculação 
indica um resultado negativo. 
  
 
Este teste foi calibrado de acordo com a Ref. 3-1980 
Reference Serum for Serodiagnostic tests for 
Treponemal Infections da WHO (Org. Mundial de 
Saúde)  
 

CONTUEDOS 
   

                                             Ref                

                                                                   OD011 
                                               

   

         
 
 
 
Suspensão de 0.03% Cardiolipina, 0.2% Lecitina e 
0.9% Colesterol 
 

Soln Saline 60ml 

Solução Salina Tamponada.   
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MATERIAL NECESSÁRIO MAS NÃO FORNECIDO 
 
Lâminas de vidro com cavidades 
Agitador rotativo de Kahn 
Tubos de vidro de 12x75 mm 

Micropipetas para dispensar 22, 50 e 1000l. 
Solução salina (isotonica): 0.9% NaCI 

 
PRECAUÇÕES 

 
Os reagentes IMMUTREP VDRL 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. Não ingerir. 
 
Os reagentes IMMUTREP VDRL 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.  
 

CONSERVAÇÃO 
 
Os kits devem ser conservados a uma temperatura 
entre 20

o
C a 25

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. 
 
O frasco de antigénio deve ser hermeticamente 
fechado depois de se retirar as aliquotas necessárias. 
Não introduzir pipetas húmidas na solução antigênica 
de modo a evitar a sua precipitação. Se surgirem 
cristais na solução estes podem ser dissolvidos por 
aquecimento suave a 50ºC.  
 

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 a  

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. 
Os soros deverão ser inactivados por aquecimento a 
56ºC durante 30 minutos. Se o período entre o 
aquecimento e a utilização da amostra for superior a 4 
horas, o soro deverá ser novamente inactivado. O LCR 
(liquido-céfalo-raquiano) pode ser utilizado no teste em 
tubo não sendo necessária a sua inactivação.  
 
NÃO DILUIR A AMOSTRA DO TESTE ANTES DA 
SUA UTILIZAÇÃO NO TESTE QUALITATIVO. 
 

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. 
 
Teste em lâmina – Pipetar 0.4ml de solução salina 

tamponada dentro de um frasco com tampa e com 
fundo plano. Adicionar (com uma pipeta limpa) 0.5ml 
Antigénio VDRL gotejando durante 6 segundos e 
mantendo o frasco sob agitação constante. Continuar a 
rotação durante mais 10 segundos e adicionar 4.1 ml 
de solução salina tamponada. O antigénio assim 
preparado está pronto a ser utilizado e poderá ser 
conservado durante 24 horas a 2

 o
C a  8ºC. 

 
Teste em Tubo – Retirar um volume da suspensão 
antigénica, tal como foi preparada para o teste de 
lâmina. Adicionar 4 volumes de solução de cloreto de 
sódio a 0.9%, misturar vigorosamente e deixar 
repousar por 5 minutos antes de utilizar. Depois da sua 
preparação não utilize após 2 horas.   

VDRL Ag 
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LIMITAÇÕES DO TESTE 
 
A utilização de outras amostras para além de soro ou LCR não são validas 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. 
 
É normal que ocorram reacções positivas falsas quando os doentes são portadores 
de outras infecções além da Sífilis. Se o teste apresentar um resultado positivo deve 
realizar-se um teste específico para a confirmação do treponema. A OMEGA produz 
e distribui o IMMUTREP-TPHA para a detecção de anticorpos anti-treponema. 

 
PROCEDIMENTO 

 
Método Qualitativo  

1. Pipetar 50l de soro inactivado dentro de uma cavidade da lâmina. 

2. Adicionar ao soro 22l da suspensão antigénica previamente 
homogeneizada. (Não é necessário misturar estes dois componentes) 

3. Agitar a lâmina durante 4 minutos a 180 r.p.m  
4. Imediatamente após 4 minutos observar o resultado ao microscópio (100x)  
 
 
Método Semi Quantitativo 
1. Preparar uma série de diluições do soro a ser testado (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 

1/32, 1/64 etc.) 

2. Pipetar uma gota de soro (50l) na área circular do cartão de teste. 

3. Adicionar 22l de antigénio homogeneizado a esta amostra. (Não é 
necessário misturar este dois componentes) 

4. Agitar o cartão de teste/lâmina durante 4 minutos a 180 r.p.m. 
5. Imediatamente após os 4 minutos, observar o resultado ao microscópio com 

aumento de 100x. 
 
 
Teste em Tubo  
1.    Pipetar 0.5ml de soro inactivado num tubo de ensaio. 
2. Adicionar 0.5ml da suspensão antigénica no tubo.          
3. Agitar o tubo no agitador Kahn durante 5 minutos. 
4. Centrifugar o tubo a  2000 rpm durante 10 minutos. 
5. Agitar o tubo durante 1 minuto e ler imediatamente. 
 

RESULTADOS E INTERPRETAÇÃO 
 
O resultado do teste deverá ser considerado inválido se os níveis de controlos ou as 
amostras conhecidas não apresentarem os resultados esperados. 
 
Método Qualitativo  
Grumos médios e grandes Reactivo 
Grumos dispersos  Reactivo fraco 
Ausência de grumos, aparência acidentada Não reactivo 

 
 
Método Semi-Quantitativo  
O título é a ultima diluição a produzir um resultado positivo. 
 
Teste em Tubo  
Grumos no tubo – Reactivo 
Sem grumos – Não Reactivo 
Foram detectados títulos de 1/128 com o IMMUTREP VDRL sem efeito prozona. 
(Hook) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
Reprodutibilidade do IMMUTREP VDRL é de 100% (+/- uma dupla diluição).  
 

 Immutrep VDRL Totais 

 + -  

Sífilis Não Tratada 20 1 21 

Sífilis Tratada 26 5 31 

Amostras Normais 5 448 453 

 51 454 505 

 
Sensibilidade média 20/21 + 26/31 = 46/52 = 88.5% 
Especificidade 448/453 = 98.9% 
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