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1.0 Finalidade 

O Sistema automatizado de teste de Reagina plasmática rápida (RPR) Gold Standard Diagnostics (GSD) 

AIX1000 é um teste de floculação não treponêmico capaz de determinar qualitativamente a presença de 

anticorpos reaginas em soro humano. É possível empregá-lo no auxílio do diagnóstico de sífilis quando 

usado em conjunto com testes laboratoriais treponêmicos complementares e outras informações clínicas. 

Também é possível usar esse teste para detectar anticorpos não treponêmicos em amostras diluídas em série 

a fim de estabelecer informações sobre o título. Esse teste não é adequado para a triagem de doadores de 

sangue ou tecido. 

2.0 Resumo e explicação 

Os testes sorológicos representam uma ferramenta importante no diagnóstico clínico de sífilis, uma doença 

sexualmente transmissível que ocorre em indivíduos infectados com a espiroqueta Treponema pallidum (T. 

pallidum). Os testes sorológicos para sífilis estão divididos em dois grupos: testes treponêmicos, que 

detectam anticorpos específicos para T. pallidum, e testes não treponêmicos, que detectam anticorpos 

antilipídicos não específicos (reaginas). A detecção de reaginas tem servido como a base para o 

desenvolvimento de um reagente que utiliza extratos de diversos componentes teciduais, mais 

especificamente cardiolipina, lecitina e colesterol (1-4).  

O teste sorológico para sífilis consiste em uma abordagem algorítmica. O algoritmo tradicional é a triagem 

com um ensaio não treponêmico e então a confirmação com um teste treponêmico. O algoritmo inverso 

envolve o uso de um ensaio treponêmico automatizado seguido de um teste não treponêmico. 

3.0 Princípio do teste 

O Sistema automatizado de teste de RPR GSD AIX1000 consiste nos reagentes GSD RPR e no Analisador 

de aglutinação GSD AIX1000 (AIX1000). O AIX1000 distribui o soro nos poços do teste seguido por uma 

suspensão de antígeno. Em seguida, os poços do teste são incubados enquanto passam por agitação. Uma 

câmera integrada cria uma imagem de alta resolução. A imagem é analisada pelo algoritmo do software 

exclusivo a fim de produzir um resultado. Um soro reativo resulta na formação de floculantes pretos devido 

à presença das partículas de carbono. Já para soro não reativo, as partículas de carbono permanecem 

distribuídas de maneira uniforme, pois não há a presença de anticorpos. Posteriormente os soros reativos 

podem ser titulados usando o AIX1000. 

4.0 Material fornecido 

1. 10 placas x 48 poços não revestidos. Armazene as embalagens lacradas em temperatura ambiente ou 

entre 2 e 8 °C.  

2. Suspensão de antígeno – 1 x 22 ml, pronta para usar. Antígeno carbono VDRL modificado, 

preservado com azida sódica (1 mg/ml). Armazenar entre 2 e 8 °C.  

3. Controle não reativo – 1 x 0,35 ml, pronto para usar. Soro humano preservado com azida sódica (1 

mg/ml). Tampa verde. Armazenar entre 2 e 8 °C.  

4. Controle reativo – 1 x 0,35 ml, pronto para usar. Soro humano reativo para sífilis. Preservado com 

azida sódica (1 mg/ml). Tampa vermelha. Armazenar entre 2 e 8 °C.  

5.0 Armazenamento e vida útil do kit de teste e dos componentes prontos para uso 

1. Armazene o kit de teste/qualquer componente que ainda não tenha sido aberto em temperaturas de 2 a 

8 °C. A data de validade de cada componente é apresentada no próprio rótulo. A validade do kit inteiro 

tem como base a data de validade mais próxima dos componentes.  

2. Independentemente de estarem abertos ou ainda lacrados, os componentes não podem ser usados após a 

data de validade impressa no rótulo de cada um deles. 

3. Uma vez abertos, os reagentes permanecem viáveis por um período de duas semanas, caso sejam 

mantidos sob refrigeração entre as execuções.  
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4. Não congele a suspensão de antígeno. Não armazene a suspensão de antígeno em frascos plásticos, pois 

isso reduzirá a vida útil do produto. Não transfira a parcela não utilizada para outro frasco.  

 

6.0 Precauções e avisos 

6.1 Precauções para o procedimento 

1. Não troque componentes específicos do ensaio entre kits que tenham números de lote diferentes. 

2. Não reutilize poços de placa de microtitulação que já tenham sido usados com amostras ou 

controles. 

3. Todos os reagentes precisam ser bem misturados antes do uso, sendo necessário remover qualquer 

bolha presente nos frascos do reagente antes do início do teste. 

4. Evite que os reagentes passem por contaminação microbiana ou qualquer outra contaminação. 

5. Não execute o teste manualmente. O teste é automatizado. É necessário interpretar os resultados 

usando a captura automatizada de imagens e o algoritmo de interpretação do software.  

6. Certifique-se de que a barra magnética tenha sido adequadamente limpa, lavando ela com água 

deionizada (DI) e secando com um lenço limpo e não abrasivo antes do uso. 

7. AVISO: embora a opção de repetir uma amostra (por volume insuficiente da amostra) esteja 

disponível no software AIX1000, esse recurso não foi avaliado e não deve ser usado com o Sistema 

automatizado de teste de RPR GSD AIX1000. 

6.2 Segurança individual 

CUIDADO: manuseie reagentes com cautela; material potencialmente infeccioso. Este produto inclui 

materiais preparados com base em soro ou plasma humanos submetidos a testes e com resultados não 

reativos para anticorpos contra HIV-1 e HIV-2, RNA de HIV-1 ou antígeno de HIV-1, anticorpo contra 

o vírus da hepatite C (HCV), bem como para antígeno de superfície da hepatite B (HBsAg). Entretanto, 

como não é possível oferece garantia total da ausência de agentes infecciosos, qualquer material de 

origem humana deve ser manuseado como uma potencial fonte de agentes infecciosos. 

1. Qualquer material dessa natureza deve ser manuseado com cautela e tratado como sendo 

potencialmente infeccioso. 

2. A suspensão de antígeno e os controles contêm azida sódica como preservante. A azida sódica 

requer as seguintes precauções:  

• Nociva em caso de ingestão. 

• Não inale os vapores. 

• Não descarte em ralos comuns. Esse material pode exibir características de resíduo perigoso 

segundo a Lei federal de preservação e recuperação de recursos (Resource Conservation and 

Recovery Act, RCRA) da Agência de Proteção Ambiental (Environmental Protection Agency, 

EPA) dos EUA, exigindo requisitos específicos de descarte. Verifique as regulamentações estaduais 

e locais, pois elas podem divergir das regulamentações federais de descarte. Instituições fora dos 

Estados Unidos devem verificar os requisitos de descarte de resíduos perigosos de seus respectivos 

países. 

• Use roupa de proteção adequada, luvas e proteção para os olhos/rosto. 

3. Use luvas descartáveis e manuseie qualquer material usado no ensaio, inclusive amostras, solução 

residual e poços de reação, de maneira cuidadosa, como se fossem capazes de transmitir agentes 

infecciosos. Consulte um médico imediatamente caso os materiais contaminados sejam ingeridos 

ou entrem em contato com lacerações abertas, lesões ou outras rupturas na pele. 

7.0 Materiais exigidos, mas não fornecidos 

1. Barra magnética (micro, revestida com fluoropolímero PTFE); necessária para misturar a suspensão de 

antígeno. Lave com água DI e armazene a barra magnética limpa e seca em temperatura ambiente entre 

as execuções. 
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2. Soro fisiológico com pH entre 6,0 e 7,5; necessário para preparar diluições de título baixo e alto das 

amostras reativas. Armazenar de acordo com as diretrizes laboratoriais. 

3. Soro não reativo para sífilis, diluído na proporção de 1:50 em soro fisiológico com pH entre 6,0 e 7,5; 

necessário para preparar diluições de título alto das amostras reativas. Armazenar de acordo com as 

diretrizes laboratoriais. 

4. Placas de microtitulação com fundo chato e 96 poços; necessárias para preparar diluições de título alto 

das amostras reativas.  

5. Solução de tampão fosfato-salino (Phosphate buffered saline, PBS); necessária para uso como tampão 

de lavagem do sistema.  

6. Solução de descontaminação (Descon) (HCL 0,5 M); necessária para descontaminação da agulha da 

sonda.  

7. Água DI; necessária para a preparação diária de manutenção de desligamento, além da limpeza da barra 

magnética. 

8. Lenços com álcool; necessários para a limpeza diária de manutenção de inicialização da 

retroiluminação do instrumento. 

8.0 Procedimento de teste 

8.1 Amostras 

1. Coleta de amostras 

É necessário usar soro humano. O sangue deve ser coletado por meio de técnica normal de punção 

venosa e manuseado com as precauções adequadas. 

2. Manuseio e armazenamento da amostra 

É possível armazenar amostras frescas por até 7 dias a temperaturas entre 2 e 8 °C, caso estejam 

livres de contaminação microbiana. Se for necessário armazenar por mais tempo, as amostras 

devem ser armazenadas congeladas a -20 °C ou menos por 14 dias. Deve-se evitar condições 

favoráveis ao desenvolvimento microbiano. É possível usar no máximo dois ciclos de 

descongelamento/congelamento, se for o caso. 

Cada laboratório é responsável por usar todas as referências disponíveis e/ou seus próprios estudos 

a fim de determinar os critérios específicos de estabilidade do próprio laboratório.  

É necessário equilibrar as amostras em temperatura ambiente antes de iniciar o teste. Um teste de 

triagem e título requer no mínimo 0,3 ml de soro. 

8.2 Preparação de reagentes 

1. É necessário equilibrar reagentes e amostras em temperatura ambiente antes do início do teste. 

2. Armazene os reagentes entre 2 e 8 °C quando não estiverem sendo usados. 

3. Certifique-se de que a suspensão de antígeno seja adequadamente agitada antes do uso.  

4. É necessário adicionar uma barra magnética limpa à suspensão de antígeno a fim de garantir uma 

solução adequadamente misturada. Certifique-se de posicionar uma barra magnética no frasco antes 

do uso. Recomenda-se usar uma barra magnética micro, revestida com fluoropolímero PTFE.  

Obs.: é necessário adotar as medidas adequadas de manutenção da barra magnética a fim de evitar uma 

possível contaminação e possíveis efeitos adversos sobre os resultados da amostra. A barra magnética 

precisa ser removida do frasco ao fim de cada dia de teste ou quando um novo frasco de suspensão de 

antígeno for posicionada no instrumento. Após a remoção, é necessário enxaguar a barra magnética 

com água deionizada (DI) e secá-la com um lenço limpo e não abrasivo antes do próximo uso. 

8.3 Procedimento de teste 

O teste deve ser executado com o AIX1000. Consulte o Manual do usuário do AIX1000 para obter 

instruções mais detalhadas. 

1. Transfira uma quantidade suficiente de solução tampão PBS para a posição do frasco Lavagem 1 ao 

lado do instrumento.  

2. Ligue o AIX1000 e o computador conectado. Abra o software de interface gráfica do usuário, faça 

logon e aguarde o instrumento concluir o procedimento de localização/inicialização. 
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3. Execute a manutenção diária de inicialização, conforme solicitado pelo software: Prepare por 10 

ciclos com o tampão de lavagem e limpe a retroiluminação. 

4. Acesse a guia Amostras.  

5. Clique em Adicionar amostras. Siga as instruções na janela pop-up para selecionar o esquema de 

controle (Sem controles, Controles apenas na primeira placa ou Controles em todas as placas) e 

adicionar amostras à lista de trabalho, enquanto posiciona as amostras nos racks de amostras dentro 

do instrumento. 

6. Use os botões de opção para selecionar uma ação para cada amostra (algumas amostras podem ter a 

próxima ação selecionada automaticamente). As opções incluem a ação de triagem (qualitativa) e 

ações de título. As ações de título incluem um título baixo (1:2, 1:4, 1:8 e 1:16) e um título alto 

(1:16, 1:32, 1:64, 1:128 e 1:256). 

7. Acesse a guia Placas de microtitulação. 

8. Verifique se todos os controles/amostras desejados aparecem no layout da placa de microtitulação 

(PMT). 

9. Posicione o número adequado de placas de reação (e placas de pré-diluição, se for o caso) no 

transportador de PMT dentro do instrumento, conforme indicado na tela. 

10. Acesse a guia Racks. 

11. Posicione reagentes e controles nos locais adequados, conforme indicado na tela; use adaptadores 

adequados para os reagentes e verifique/remova qualquer bolha nos frascos de reagente/controle. 

12. Verifique o posicionamento de todas as amostras inseridas, removendo qualquer bolha dos tubos de 

amostra. 

13. Acesse a guia Lista de trabalho. 

14. Digite um nome para a lista de trabalho no campo Nome. 

15. Clique em N.º do lote e insira o número do lote e a data de validade do kit que está sendo usado 

(caso essas informações ainda não tenham sido inseridas). 

16. Pressione Iniciar e verifique os volumes de reagente e controle, além do posicionamento da PMT, 

conforme indicado pelo Assistente de carregamento de reagente (se o assistente estiver ativado). 

17. Feche a tampa e aguarde a execução e conclusão da lista de trabalho. 

18. Clique em OK para interromper o alarme (se estiver ativado) quando a lista de trabalho for 

concluída. 

19. Remova a barra magnética do frasco da suspensão de antígeno conforme solicitado e lave com água 

DI. 

20. Acesse a guia Avaliação. 

21. Selecione uma lista de trabalho no menu suspenso. Uma vez selecionada, todos os controles (se 

estiverem incluídos na execução) e amostras da lista de trabalho selecionada são listados à esquerda 

na lista Controles e amostras, e uma das várias exibições de lista de trabalho é apresentada na 

direita. 

22. Use os ícones no canto superior direito para alternar entre as diferentes exibições de lista de 

trabalho (exibição de resumo, imagem, título ou grade). Selecione um poço para visualizar clicando 

na respectiva imagem ou ID. O poço selecionado é indicado por uma caixa branca ao redor da 

imagem (exibição de grade) e o ID fica destacado na lista Controles e amostras. O resultado do 

poço selecionado é exibido na barra vermelha na parte superior da guia. O resultado do poço 

também é indicado por cor/símbolo na lista Controles e amostras. Verde indica não reativo, 

vermelho indica reativo, branco indica ignorado ou poço de amostra inválida, azul indica título de 

ponto final. 

23. Use o filtro no canto inferior esquerdo para exibir apenas grupos selecionados de amostras. 

24. Revise visualmente todas as imagens de poço/resultados de amostra; use as opções de alterar e 

próxima ação conforme necessário. 

25. Caso deseje, envie os resultados para o Sistema de informação laboratorial (SIL; se a conectividade 

com o SIL tiver sido adequadamente configurada). 

26. Exiba/exporte/salve a lista de trabalho e/ou relatórios de amostra conforme desejado. 
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27. Remova todos os reagentes e amostras do interior do instrumento e feche a tampa. 

28. Se a lista de trabalho concluída for a execução final do dia, transfira a quantidade suficiente de água 

DI para a posição do frasco Lavagem 1 ao lado do instrumento. Clique no botão Ligar na barra de 

título para desligar a interface gráfica do usuário e o instrumento. 

29. Realize a manutenção diária de desligamento conforme solicitado pelo software: Prepare por 50 

ciclos com água DI e esvazie o frasco de refugo. 

9.0 Avaliação do teste 

9.1 Controles do ensaio  

É necessário executar os requisitos de controle de qualidade de acordo com as regulamentações locais, 

estaduais e/ou federais aplicáveis ou com os requisitos de acreditação e o procedimento padrão de 

qualidade de controle de cada laboratório. Deve-se incluir no mínimo os controles fornecidos com o 

ensaio em cada dia de teste. Caso os controles não proporcionem a resposta esperada, os resultados do 

ensaio devem ser considerados inválidos e o ensaio deve ser repetido. 

9.2 Interpretação de resultados 

O Sistema automatizado de teste de RPR AIX1000 vai gerar os resultados automaticamente. Todos os 

resultados possíveis e a respectiva interpretação estão listados abaixo: 

 

Resultado do Sistema 

automatizado de teste de 

RPR AIX1000 

Interpretação 

Reativo Indica que a amostra testada contém anticorpos RPR. 

Não reativo Indica que a amostra testada não contém anticorpos RPR 

ou que contém anticorpos RPR em concentrações 

inferiores ao limite detectável. 

Inválido Retestar a amostra. 

Ignorado Indica que a amostra testada teve um volume insuficiente 

durante o teste. Retestar a amostra com volume suficiente. 

Título (p. ex., 1:2; 1:4; 1:8; 

1:16; 1:32; 1:64; 1:128; 1:256) 

Indica a maior diluição que apresentou resultado positivo. 

 

9.3 Limitações 

1. Os resultados do teste têm como objetivo apenas auxiliar no diagnóstico. Assim como em todos os 

testes sorológicos para sífilis, os resultados sempre devem ser interpretados juntamente com 

resultados de teste sorológico treponêmico adicional, sintomas clínicos do paciente, histórico 

médico e outros achados clínicos e/ou laboratoriais a fim de alcançar um diagnóstico de sífilis com 

base no estágio da doença. 

2. Um resultado de teste reativo não representa diagnóstico de sífilis sem teste sorológico adicional e 

uma avaliação clínica completa.  

3. O teste não é adequado para a triagem de doadores de sangue, plasma ou tecido. 

4. Os resultados em amostras de pacientes imunossuprimidos ou de pacientes com quadros que 

resultem em imunossupressão devem ser interpretados com cautela. 

5. Amostras com resultados reativos no teste não treponêmico devem passar por teste adicional com 

titulação até o ponto final por diluição em série a fim de estabelecer uma linha de base a partir da 

qual seja possível determinar alterações no título.  

6. Os resultados reativos do teste não treponêmico devem ser seguidos por testes com anticorpos 

treponêmicos. 

7. Não houve avaliação do uso de amostras de plasma para estabelecer uma linha de base a partir da 

qual seja possível determinar alterações no título. 

8. O aparecimento de resultados reativos do ensaio pode ser afetado por flutuações amplas na 

temperatura ambiente. 
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9. Resultados reativos biológicos falsos foram relatados com antígenos do tipo cardiolipina em 

doenças ou quadros clínicos como mononucleose infecciosa, gestação, lepra, malária, usuários de 

drogas intravenosas, doença autoimune, lúpus eritematoso, infecção por Vaccinia, pneumonia viral 

e em indivíduos recém-imunizados. 

10. Pinta, bouba, bejel e outras doenças treponêmicas podem produzir resultados reativos com testes 

não treponêmicos. 

11. Pode haver uma reação prozona. Em uma reação prozona, a reatividade com uma amostra não 

diluída é inibida em decorrência das altas concentrações de anticorpos. É possível haver suspeita do 

fenômeno da prozona quando uma amostra não diluída produzir apenas um resultado reativamente 

fraco. Portanto, todas as amostras não diluídas que produzirem resultados reativos devem ser 

testadas usando as ações de título. Além disso, uma amostra deve ser testar para o fenômeno de 

prozona quando o clínico suspeitar de sífilis, mas o resultado do teste não treponêmico não diluído 

não for reativo. 

12. Amostras túrbidas ou hemolizadas não são aceitáveis para esse teste. 

13. Os títulos do teste não treponêmico de indivíduos tratados em estágios latentes ou tardios da sífilis 

ou de indivíduos reinfectados não diminuem tão rapidamente quanto os títulos de indivíduos que 

estão em estágios iniciais da primeira infecção. Na verdade, esses pacientes podem permanecer 

“serofast” (com memória imunológica residual ou cicatriz sorológica), mantendo um título reativo 

de baixo nível por toda a vida. 

14. Fatores como degradação da amostra, detritos e contaminantes podem resultar em resultados falsos.  

15. O desempenho do Sistema automatizado de teste de RPR GSD AIX1000 não foi avaliado para 

líquido cefalorraquidiano (LCR). 

16. Não use amostras aquecidas no Sistema automatizado de teste de RPR GSD AIX1000.  

17. Os soros de sífilis clinicamente diagnosticada de vários estágios (Seção 11.4) não tinham 

informações detalhadas, como tempo entre tratamentos e títulos históricos de RPR. 

10.0 Dados de desempenho 

10.1 Amostras com coleta prospectiva 

A coleta prospectiva de amostras foi realizada em dois laboratórios de referência com posições 

geograficamente distintas (sudeste e oeste dos Estados Unidos), que receberam amostras de clínicas, 

hospitais e consultórios médicos locais. O teste foi realizado em três centros (um interno e duas 

localizações que representaram os centros previstos para o uso do Sistema automatizado de teste de 

RPR GSD AIX1000). Controles externos reativos e não reativos foram testados com o ensaio em 

cada dia de teste em todos os centros de teste. Todas as 765 amostras de soro foram coletadas de 

maneira prospectiva de amostras de paciente com a indicação médica para a realização de teste de 

sífilis. As amostras foram armazenadas congeladas (-20 °C) por no máximo 5 meses antes do teste. 

Todas as amostras enviadas foram transportadas e armazenadas congeladas até o teste. Todos os 

centros realizaram os próprios testes de comparação.  

Todas as amostras com coleta prospectiva passaram por “remoção da identificação”, portanto, apenas 

o status de gravidez e HIV foi registrado. Não houve a disponibilização de nenhuma informação 

sobre sexo, idade, estágio de sífilis ou uso de antibiótico. 

 

Setecentos e sessenta e cinco (765) amostras séricas foram testadas tanto no Sistema automatizado de 

teste de RPR GSD AIX1000 quanto no dispositivo de comparação (um ensaio de RPR 

comercialmente disponível e autorizado pela FDA). Os testes iniciais produziram 26 resultados 

inválidos (taxa de inválidos de 3,4% com um IC de 95%: 2,33% - 4,93%). Todas as 26 amostras 

foram testadas novamente e tiveram resultados não reativos. A comparação dos resultados para as 

amostras clínicas com coleta prospectiva está resumida abaixo: 
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Amostras prospectivas 
Dispositivo de comparação   

Reativo Não reativo Total 

Sistema 

automatizado de 

teste de RPR GSD 

AIX1000 

Reativo 21 1* 22 

Não reativo 1* 742 743 

 
Total 22 743 765 

*As duas amostras discrepantes foram testadas em um terceiro ensaio de RPR autorizado pela FDA. 

Ambas as amostras foram não reativas no terceiro ensaio de RPR. 

 

A concordância percentual positiva e a concordância percentual negativa do Sistema automatizado de 

teste de RPR GSD AIX1000 com o dispositivo de comparação (juntamente com os respectivos 

intervalos de confiança de 95%) são de 95,5% (IC: 77,2% - 99,9%) e 99,9% (IC 99,3% - 100%), 

respectivamente. 

 

Para investigar adicionalmente o status sorológico das amostras reativas para anticorpos não 

treponêmicos (NT+), as amostras que forneceram resultados reativos pelo Sistema automatizado de 

teste de RPR GSD AIX1000 ou pelo dispositivo de comparação foram submetidas a um teste 

adicional em um ensaio treponêmico (TP) autorizado pela FDA. Das 21 amostras que foram reativas 

para anticorpos não treponêmicos tanto no Sistema automatizado de teste de RPR GSD AIX1000 

quanto no dispositivo de comparação, apenas 18 (18/21 = 85,7%) tinham volume suficiente para 

testes adicionais; todas as 18 amostras foram positivas para anticorpos TP. A amostra que foi NT+ no 

Sistema automatizado de teste GSD AIX1000 e não reativas para anticorpos não treponêmicos (NT-) 

no dispositivo de comparação foi negativa para anticorpos TP. A amostra que foi NT- no Sistema 

automatizado de teste GSD AIX1000 e NT+ no dispositivo de comparação foi negativa para 

anticorpos TP. As 742 amostras que foram igualmente não reativas no dispositivo de teste e no 

dispositivo de comparação não passaram por teste TP adicional (742/765 = 97,0%). 

10.2 Amostras com coleta retrospectiva 

Adicionalmente, 2.246 amostras coletadas retrospectivamente de pacientes encaminhados para testes 

de sífilis foram testadas no Sistema automatizado de teste de RPR GSD AIX1000 e no dispositivo de 

comparação. As amostras foram obtidas junto a intermediadores de amostras que coletam em vários 

centros nos Estados Unidos. As amostras foram coletadas entre janeiro de 2005 e julho de 2014, e 

armazenadas a -20 °C até o momento do teste. As amostras incluíram 607 homens e 666 mulheres 

com idades entre 10 e 98 anos (média = 35 anos de idade. O sexo e a idade das amostras restantes não 

foram revelados). Todas as amostras foram testadas internamente por um só operador. Controles 

reativos e não reativos foram testados com o ensaio em cada dia de teste. Os testes iniciais 

produziram 6 resultados inválidos (intervalo de inválidos de 0,27% com um IC de 95%: 0,12% - 

0,58%). Todas as 6 amostras foram testadas novamente, com 1 resultado reativo e 5 resultados não 

reativos. Os resultados estão resumidos abaixo: 

 

Amostras retrospectivas 
Dispositivo de comparação   

Reativo Não reativo Total 

Sistema 

automatizado de 

teste de RPR GSD 

AIX1000 

Reativo 556 15* 571 

Não reativo 16* 1659 1675 

 
Total 572 1674 2246 

*As 31 amostras discrepantes foram testadas em um terceiro ensaio de RPR autorizado pela FDA. Das 

16 amostras não reativas no dispositivo da GSD e reativas no dispositivo de comparação, 12 foram 

reativas e 4 foram não reativas no terceiro ensaio de RPR. Das 15 amostras reativas no Sistema 
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automatizado de teste de RPR GSD AIX1000 e não reativas no dispositivo de comparação, 11 foram 

reativas e 4 foram não reativas no terceiro ensaio de RPR. 

 

A concordância percentual positiva e a concordância percentual negativa do Sistema automatizado de 

teste de RPR GSD AIX1000 com o dispositivo de comparação (juntamente com os respectivos 

intervalos de confiança de 95%) são de 97,2% (IC: 95,5% - 98,4%) e 99,1% (IC 98,5% - 99,5%), 

respectivamente. 

  

Para investigar adicionalmente o status sorológico das amostras reativas para anticorpos não 

treponêmicos (NT+), as amostras que forneceram resultados reativos pelo Sistema automatizado de 

teste de RPR GSD AIX1000 ou pelo dispositivo de comparação foram submetidas a um teste 

adicional em um ensaio treponêmico (TP) autorizado pela FDA. Das 556 amostras que foram reativas 

para anticorpos não treponêmicos tanto no Sistema automatizado de teste de RPR GSD AIX1000 

quanto no dispositivo de comparação, apenas 404 tinham volume suficiente para testes TP adicionais 

(404/556 = 72,7%). Das 15 amostras que foram NT+ no Sistema automatizado de teste de RPR GSD 

AIX1000 e não reativas para anticorpos não treponêmicos (NT-) no dispositivo de comparação, 

apenas 3 tinham volume suficiente para testes TP adicionais (3/15 = 20%). Das 16 amostras que 

foram NT- no Sistema automatizado de teste de RPR GSD AIX1000 e NT+ no dispositivo de 

comparação, apenas 9 tinham volume suficiente para testes TP adicionais (9/16 = 56,3%). Um total 

de 416 amostras que foram reativas no dispositivo de teste ou no dispositivo de comparação passou 

por teste TP adicional. Amostras que foram igualmente não reativas no dispositivo de teste e no 

dispositivo de comparação não passaram por teste TP adicional. Os resultados estão resumidos 

abaixo: 

 

  
Dispositivo de 

comparação NT 

+/Trep + 

Dispositivo de 

comparação NT 

+/Trep - 

Dispositivo de 

comparação NT -

/Trep + 

Dispositivo de 

comparação NT -

/Trep - 

Sistema 

automatizado de 

teste de RPR 

GSD AIX1000 

Reativo 366 38 1 2 

Não 

reativo 
5 4 N/D* N/D* 

*Amostras com concordância de resultados não reativos no dispositivo de comparação e no Sistema automatizado de teste de 

RPR GSD AIX1000 não foram submetidas a teste TP adicional. 

 

Trezentos e trinta (330) das amostras coletadas retrospectivamente passaram por teste do título 

(330/587 amostras coletadas = 56,2%). A distribuição de frequência dos resultados de título das 

amostras reativas para RPR no Sistema automatizado de teste de RPR GSD AIX1000 é exibida na 

figura abaixo: 

 

 
 

Distribuição dos resultados de título das amostras designadas como reativas para RPR no 

Sistema automatizado de teste de RPR GSD AIX1000.  
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10.3 Amostras coletadas retrospectivamente de populações especiais 

 

 Gestantes 

Adicionalmente, 250 amostras que não foram reativas para anticorpos não treponêmicos (NT-) foram 

coletadas retrospectivamente de gestantes em um centro (sudeste dos Estados Unidos). A idade das 

mulheres variou de 15 a 44 anos (mediana = 29 anos de idade). As amostras foram coletadas entre 

junho de 2012 e agosto de 2013, e armazenadas a -20 °C até o momento do teste. Para criar amostras 

reativas para anticorpos não treponêmicos (NT+), os soros de 30 gestantes distintas foram coletados e 

combinados com um agrupamento criado mediante a combinação de amostras RPR altamente 

reativas. No máximo 10% do volume dos soros das gestantes foi substituído pela combinação.  

 

Essas amostras foram testadas no Sistema automatizado de teste de RPR GSD AIX1000 e no 

dispositivo de comparação. Todas as amostras foram testadas internamente por um só operador. A 

identidade das amostras foi mascarada. Controles reativos e não reativos foram testados com o ensaio 

em cada dia de teste. Não houve a obtenção de nenhum resultado inválido. Os resultados estão 

resumidos abaixo: 

 

Gestantes 
Dispositivo de comparação  

Reativo Não reativo Total 

Sistema 

automatizado de 

teste de RPR GSD 

AIX1000 

Reativo 30 0 30 

Não reativo 0 250 250 

 
Total 30 250 280 

 
A concordância percentual positiva e a concordância percentual negativa do Sistema automatizado de 

teste de RPR GSD AIX1000 com o dispositivo de comparação (juntamente com os respectivos 

intervalos de confiança de 95%) são de 100% (IC: 90,5% - 100%) e 100% (IC 98,8% - 100%), 

respectivamente. 

 

Indivíduos HIV positivos 

Adicionalmente, 250 amostras que não foram reativas para anticorpos não treponêmicos (NT-) e 30 

amostras que foram reativas para anticorpos não treponêmicos (NT+) foram coletadas 

retrospectivamente de indivíduos HIV positivos em 4 centros (1 no sudeste, 1 no centro-oeste e 2 no 

oeste dos Estados Unidos). A idade variou de 19 a 60 anos (mediana = 41 anos de idade). Dezesseis 

(16) mulheres e 71 homens foram incluídos nesse grupo (a idade e o sexo das outras amostras não 

foram revelados). As amostras foram coletadas entre fevereiro de 2012 e junho de 2015. 

 

Essas amostras foram testadas no Sistema automatizado de teste de RPR GSD AIX1000 e no 

dispositivo de comparação. Todas as amostras foram testadas internamente por um só operador. A 

identidade das amostras foi mascarada e as amostras de indivíduos HIV positivos foram 

randomizadas com amostras coletadas de indivíduos HIV negativos. Controles reativos e não reativos 

foram testados com o ensaio em cada dia de teste. Não houve a obtenção de nenhum resultado 

inválido. Os resultados estão resumidos abaixo: 
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HIV positivo 
Dispositivo de comparação  

Reativo Não reativo Total 

Sistema 

automatizado de 

teste de RPR GSD 

AIX1000 

Reativo 30 0 30 

Não reativo 0 250 250 

 
Total 30 250 280 

 

A concordância percentual positiva e a concordância percentual negativa do Sistema automatizado de 

teste de RPR GSD AIX1000 com o dispositivo de comparação (juntamente com os respectivos 

intervalos de confiança de 95%) são de 100% (IC: 90,5% - 100%) e 100% (IC 98,8% - 100%), 

respectivamente. 

 

Indivíduos aparentemente saudáveis 

Para determinar o percentual de reatividade de RPR com o Sistema automatizado de teste de RPR 

GSD AIX1000 em uma população de indivíduos aparentemente saudáveis, 100 amostras de soro 

coletadas prospectivamente de indivíduos saudáveis sem risco de sífilis e para os quais não havia um 

pedido de teste de sífilis (as amostras foram enviadas aos laboratórios de origem para teste químico 

de rotina) foram testadas com o Sistema automatizado de teste de RPR GSD AIX1000. Todas as 100 

amostras foram não reativas com o Sistema automatizado de teste de RPR GSD AIX1000. 

 

Para referência, com base em dados do estudo prospectivo apresentado no item 10.1, das 765 

amostras séricas prospectivas coletadas em duas regiões geograficamente distintas dos Estados 

Unidos em pacientes com uma indicação médica para a realização do teste de sífilis, 2,9% (22/765) 

foram reativas com o Sistema automatizado de teste de RPR GSD AIX1000.  

10.4 Correlação com soros de sífilis clinicamente diagnosticada – diversos estágios 

Adquiriu-se um painel amostral de soros coletados de pacientes clinicamente positivos para sífilis em 

vários estágios da doença. Os soros consistiam em amostras tratadas e não tratadas nos estágios 

primário, secundário e latente da sífilis. A idade, sexo e as datas de coleta das amostras não foram 

revelados. As amostras fornecidas de sífilis em estágio primário foram caracterizadas por lesão 

genital documentada com microscopia de campo escuro positiva (se tiver sido realizada) e com teste 

treponêmico reativo. As amostras de sífilis em estágio secundário foram caracterizadas pela presença 

documentada de erupção cutânea ou placas mucosas ou condiloma lata com teste treponêmico 

reativo. As amostras de sífilis em estágio latente foram caracterizadas pela presença de testes 

treponêmico e não treponêmico reativos, com um teste não treponêmico não reativo por mais de 1 ano 

ou por uma duração desconhecida da infecção.  

 

Os soros foram testados tanto no Sistema automatizado de teste de RPR GSD AIX1000 quanto no 

dispositivo de comparação. Os dados dos membros do painel amostral foram mascaradas e a ordem 

do teste foi randomizada. Não houve o relato de resultados inválidos em nenhum dos testes. Os 

resultados estão resultados estão resumidos abaixo. 

 

 

Resultados do Sistema automatizado de teste de RPR GSD 

AIX1000 e  

dispositivo de comparação 

Diagnóstico clínico 
N.º de 

reativos* 

N.º de não 

reativos* 

concordância 

% 
IC de 95% 

Primário tratado 13 0 100% 79,4% - 100% 

Primário não tratado 12 0 100% 77,9% - 100% 

Secundário tratado 25 0 100% 88,7% - 100% 
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Secundário não tratado 25 0 100% 88,7% - 100% 

Latente tratado 25 0 100% 88,7% - 100% 

Latente não tratado 25 0 100% 88,7% - 100% 
 

*Obs.: os resultados da população amostral testada podem não ser consistentes com o que está 

relatado na literatura. É importante realizar testes de acompanhamento em pacientes com suspeita de 

sífilis. 

10.5 Precisão  
Um estudo de precisão intralaboratorial foi realizado para testar a precisão do Sistema automatizado 

de teste de RPR GSD AIX1000. Esse estudo foi realizado internamente com amostras clínicas nas 

seguintes concentrações de RPR: uma amostra de soro pouco reativa (< 1:8), uma moderadamente 

reativa (1:16), uma reativa (1:64), uma altamente reativa (1:128) e uma não reativa (a amostra 

altamente reativa foi uma amostra agrupada, enquanto todas as outras amostras foram soros de 

pacientes individuais). Cada nível de concentração foi testado com 9 réplicas. Essas 9 réplicas foram 

distribuídas entre 5 painéis que foram testados diariamente por 5 dias consecutivos por 1 operador 

usando 1 instrumento. Os painéis de amostras foram mascarados e randomizados. Controles reativos e 

não reativos foram executados em cada dia de teste. Os resultados estão resultados estão resumidos 

abaixo. 

 

   Resultados de título de ponto final 
 

Reativida

de da 

amostra 

Não 

reativo 
Reativo 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 

≥ 1:25

6 

Concordância 

% em ± 1 título  

(IC de 95%) 

Não 

reativo 
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

100% 

(93,6% - 100%) 

Pouco 

reativa 

(1:4) 

0 0 2 38 5 0 0 0 0 0 
100% 

(93,6% - 100%) 

Moderada

mente 

reativa 

(1:16) 

 

0 0 0 0 27 18 0 0 0 0 
100% 

(93,6% - 100%) 

Reativa 

(1:64) 
0 0 0 0 0 1 25 15 4 0 

97,8% 

(88,2% - 99,9%) 

Altamente 

reativa 

(1:128) 

0 0 0 0 0 0 0 19 19 7 
100% 

(93,6% - 100%) 

Controle 

reativo 
0 5         

100% 

(54,9% - 100%) 

Controle 

não 

reativo 

5 0         
100% 

(54,9% - 100%) 

10.6 Reprodutibilidade 

Com o objetivo de investigar a variabilidade entre operadores e entre instrumentos, 6 operadores, 3 

instrumentos e 2 execuções foram testados a cada dia durante 5 dias consecutivos. 
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Cada operador testou os 5 painéis amostrais (descritos na seção Precisão acima). Os painéis de 

amostras foram mascarados e randomizados. Controles reativos e não reativos foram executados em 

cada dia de teste. Os resultados estão resumidos abaixo: 

 

 Resultados de título de ponto final 
 

Reativida

de da 

amostra 

Não 

reativo 
Reativo 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 ≥ 1:256 

Concordância % 

em ± 1 título  

(IC de 95%) 

Não 

reativo 
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

100% 

(94,5% - 100%) 

Pouco 

reativa 

(1:4) 

0 0 0 23 31 0 0 0 0 0 
100% 

(94,5% - 100%) 

Moderada

mente 

reativa 

(1:16) 

 

0 0 0 0 7 42 5 0 0 0 
100% 

(94,5% - 100%) 

Reativa 

(1:64) 
0 0 0 0 0 0 42 12 0 0 

100% 

(94,5% - 100%) 

Altamente 

reativa 

(1:128) 

0 0 0 0 0 0 1 28 20 5 
98,1% 

(90,1% - 99,9%) 

Controle 

reativo 
0 30         

100% 

(90,5% - 100%) 

Controle 

não 

reativo 

30 0         
100% 

(90,5% - 100%) 

 

As concordâncias amostrais (em ± 1 título) entre execuções, entre dias, entre operadores e entre 

instrumentos estão resumidas abaixo: 

 

Reatividade da amostra 
Entre 

execuções 

Entre 

dias 

Entre 

operadores 

Entre 

instrumentos 

Não reativo 100% 100% 100% 100% 

Pouco reativa (1:4) 100% 100% 100% 100% 

Moderadamente reativa (1:16) 100% 100% 100% 100% 

Reativo (1:64) 100% 97,8% 100% 100% 

Altamente reativa (1:128) 100% 100% 98,1% 100% 

10.7 Reatividade cruzada 

O estudo foi conduzido para avaliar a potencial reatividade cruzada decorrente de quadros de 

diferentes doenças. Um painel de anticorpos de 17 quadros clínicos diferentes (10 doenças virais, 3 

bacterianas e 4 autoimunes) foi obtido junto a intermediadores de soro que confirmaram a presença 

do marcador de cada respectiva doença. As amostras foram testadas no Sistema automatizado de teste 

de RPR GSD AIX1000. Cada quadro testou 10 a 16 amostras de pacientes distintos. Controles 

reativos e não reativos foram executados em cada dia de teste. Os resultados estão resumidos abaixo: 
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Positivo para 
Número 

testado 

Número de 

reativos 

Rubéola 10 0 

Vírus da varicela-zoster 10 0 

Vírus da imunodeficiência humana 

(HIV) 
10 0 

Hepatite B 16 0 

Hepatite C 11 0 

Vírus Epstein-Barr (VEB) 10 0 
Vírus herpes simples (HSV) tipo 1 10 0 
Vírus herpes simples (HSV) tipo 2 10 0 

Citomegalovírus (CMV) 11 0 
Anticorpos heterófilos* 10 0 

Toxoplasma gondii 10 0 

Leptospira biflexa 10 0 

Borrelia burgdorferi 10 0 

Lúpus eritematoso sistêmico (LES) 10 0 
Artrite reumatoide 10 0 

Esclerodermia 10 0 
Síndrome antifosfolipídica primária 16 0 

*As amostras de heterófilos foram testadas para mononucleose infecciosa (anticorpos 

heterófilos VEB e não relacionados não VEB) 

10.8 Substâncias interferentes 

O efeito de potenciais substâncias interferentes sobre amostras usando o Sistema automatizado de 

teste de RPR GSD AIX1000 foi avaliado. O painel consistiu em 7 substâncias endógenas e 2 

remédios de venda controlada que poderiam ser usados para tratar pacientes de sífilis. Cinco 

amostras, 1 não reativa e 4 reativas (com uma concentração de 1:2, 1:4, 1:16 e 1:64 de 4 pacientes 

distintos) foram obtidas junto a um intermediador de soro e testadas na presença (interferentes 

adicionados internamente nas concentrações descritas abaixo) ou ausência de interferentes. O 

resultado qualitativo (sem título) foi registrado para cada amostra. As concentrações selecionadas 

foram recomendadas no documento normativo CLSI EP7-A2 do Instituto de Padrões Clínicos e 

Laboratoriais (Clinical and Laboratory Standards Institute, CLSI). Controles reativos e não reativos 

foram executados em cada dia de teste. As amostras de RPR permaneceram reativas para todas as 

substâncias. Sendo assim, as substâncias testadas não afetaram o desempenho do Sistema 

automatizado de teste de RPR GSD AIX1000. 

 

Substância Concentração Interferência 

Hemoglobina 20 g/dl Nenhum evento 

observado 

Bilirrubina (não 

conjugada)  

15 mg/dl Nenhum evento 

observado 

Colesterol 250 mg/dl Nenhum evento 

observado 

Albumina 5 g/dl Nenhum evento 

observado 

Gamaglobulina 60 mg/dl Nenhum evento 

observado 
Glicose 120 mg/dl Nenhum evento 

observado 
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Triglicerídeos 500 mg/dl Nenhum evento 

observado 
Antibiótico (cefalexina) 337 umol/l Nenhum evento 

observado 
Antibiótico (tetraciclina) 34 umol/l Nenhum evento 

observado 

10.9 Transferência residual 

A finalidade do estudo de transferência residual foi descobrir a presença de contaminação em 

amostras não reativas em decorrência da transferência de anticorpos RPR durante o processamento de 

amostras no Sistema automatizado de teste de RPR GSD AIX1000. O estudo foi conduzido durante 3 

dias consecutivos no mesmo instrumento AIX1000. Uma amostra reativa (1:64), 1 altamente reativa 

(1:128) e 2 não reativas foram testadas em 5 execuções. As amostras usadas eram de pacientes 

distintos (não agrupadas). O resultado qualitativo (sem título) foi registrado para cada amostra. 

Amostras altamente reativas foram alternadas com amostras não reativas (reativa 1 com não reativa 1; 

reativa 1 com não reativa 2 - testada 2 vezes; reativa 2 com não reativa 1; e reativa 2 com não reativa 

2) 96 vezes por execução. Todas as 480 réplicas das amostras não reativas foram relatadas como não 

reativas, portanto, não se observou evidências de transferência residual. 

11.0 Bibliografia 

1. Peeling R.W., and Hook E.W. J. Pathol. 208(2): 224-234. 2006. 

2. Larsen S., et. al. Washington: American Public Health Association, 1990. 9th ed. 

3. Tomizawa T. and Kasamatsu S. J. Med. Sci. Biol. 19, 305-308, 1966. 

4. Van der Sluis, JJ. Genitourin Med. 38, 413-419, 1992. 

5. Kim Y.A., et. al. Journal of Korean Medical Science. 3(1): 13-17, 1988. 

6. Centers for disease Control and Prevention. 2011 Sexually Transmitted Disease Surveillance. Syphilis – 

Reported Cases by Stage of Infection, United States. 

12.0 Fabricante do equipamento 

Nome da empresa Gold Standard Diagnostics Corp.  

Endereço comercial Davis, CA 95618 

País Estados Unidos 

Telefone +1 (530) 759-8000 

Fax +1 (530) 759-8012 

Site www.gsdx.us 

13.0 Representante autorizado 

Nome da empresa Emergo Europe 

Endereço comercial 
Prinsessegracht 20 

2514 AP, Haia 

País Países Baixos 

Telefone +31 70 345-8570 

Fax +31 70 346-7299 

Site www.emergogroup.com  

 

http://www.gsdx.us/
http://www.emergogroup.com/

