
RPR – TESTE SCREENING PARA SIFÍLIS

Para utilização em diagnóstico in vitro

Refª 900100 100 Testes
900500 500 Testes

9005000 5000 Testes

OBJECTIVO DE USO
O teste RPR (Rapid Plasma Reagin) da ASI é um teste de floculação não treponémico qualitativo e semi-quantitativo para a 
detecção de anticorpos anti-reagina em soro e plasma humanos, usado como teste screening na serologia da sífilis. Estes mate-
riais são apenas para ser adquiridos e utilizados por profissionais de saúde.

SUMÁRIO E EXPLICAÇÃO
O Treponema pallidum, agente etiológico da sífilis, induz a produção de pelo menos dois tipos de anticorpos na infecção hu-
mana: os anticorpos anti-treponémicos que podem ser detectados pelo antigénio FTA-ABS (1) e os anticorpos não treponémi-
cos (reagina) que podem ser detectados pelo antigénio RPR (2).

PRINCÍPIO DO PROCEDIMENTO
O RPR CARD TEST da ASI é um teste de floculação não treponémico macroscópico de 8 minutos para ser usado na detecção de 
reagina. O antigénio RPR em micropartículas de carvão aumenta a discriminação visual entre resultados reactivos e não reac-
tivos. O anticorpo do tipo reagina liga-se ao antigénio que é composto de um complexo de partículas de cardiolipina, lecitina e 
colesterol com carvão (charcoal) activado; o resultado desta reacção antigénioanticorpo é uma floculação macroscópica.

REAGENTES
• ANTIGÉNIO COM CARVÃO – 0,003% de Cardiolipina, 0,020-0,022% de Lecitina, 0,09% de Colesterol, carvão (activado), 

tampão fosfato, 0.1% de azida sódica e estabilizadores.

• CONTROLOS (REACTIVO, REACTIVO FRACO, NÃO REACTIVO) – soro humano ou plasma desfibrinado (líquido), com con-
servante azida sódica 0,1%.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
Para utilização em diagnóstico in vitro

1. OS REAGENTES RPR contêm azida sódica. A azida em contacto com o cobre e chumbo das canalizações pode reagir para 
formar azidas metálicas altamente explosivas. Ao rejeitar reagentes ontendo azida, deve fazê-lo deixando correr água 
abundante para evitar a formação de explosões.

2. Os CONTROLOS RPR da ASI contêm plasma ou soro humano que foram testados ao nível dos dadores para anticorpos 
HBsAg,HIV-1, HIV-2 e HCV e dados como negativos. Como nenhum teste oferece completa segurança de que os agentes 
infecciosos estão ausentes, os CONTROLOS devem ser considerados potencialmente infecciosos e devem ser tomadas 
todas as precauções universais. O Manual de Saúde CDC/NIH “Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories” 
descreve como é que estes materiais devem ser manipulados de acordo com as Boas Prácticas de Laboratório.

3. Não pipetar com a boca.

4. Não fumar, comer, beber ou aplicar cosmética em áreas onde são manipulados derivados de sangue.

5. Quaisquer cortes, ou outras lesões da pele devem ser convenientemente protegidas. 

Notas de Manuseamento e Procedimento
1. De modo a obter resultados consistentes e reprodutíveis, devem seguir-se rigorosamente as instruções de Utilização. 

Não modificar as condições de armazenamento e manipulação dos reagentes ou amostras.

2. Os cards rpr da asi são revestidos de plástico e especificamente produzidos para serem utilizados com O antigénio rpr. 
Ao serem manipulados deve-se ter o cuidado de não os marcar com os dedos, pois são Deixadas marcas de gordura que 
podem alterar os resultados. Ao espalhar a amostra dentro do círculo Deve-se ter o cuidado de não arranhar o cartão com 
a pipeta. Se a amostra não se espalhar na área de Teste ou sair para fora desta, deve-se usar outro círculo de teste.

3. Depois de usada, a agulha deve ser bem lavada com água destilada ou desionizada e depois bem seca ao Ar. Não limpar 
a agulha depois de seca. Volte a colocar a agulha no saco. Não remover a ponta do frasco Quando lavar a agulha. Deixe 
secar ao ar. Antes da próxima utilização assegure-se de que não Permanecem gotas grandes dentro do frasco conta-gotas, 
para isso agite-o e esprema-o.

4. A agulha deve dispensar 60 2 gotas de suspensão de antigénio por mililitro quando colocada na posição Vertical. Para ver-
ificar a precisão da agulha coloque-a numa seringa de 2-3ml. Encha a seringa com Suspensão de antigénio e ao colocar a 
seringa na posição vertical, conte o número de gotas dispensadas Em 0,5ml. A agulha pode ser considerada satisfatória se 
30 1 gotas forem obtidas com 0,5ml.

5. Não utilizar o kit depois de ultrapassada a data de validade.

6. Não trocar os componentes de um kit com os de outro. Rejeitar a agulha e o frasco quando o kit terminar.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Armazenar todos os reagentes a 2-8°C, em posição vertical. Não congelar. As pipetas e os cartões não requerem refrigeração. 
O antigénio com carvão pode ser armazenado até um mês no frasco conta-gotas a 2-8°C; neste caso a agulha tem de ser limpa 
no final de cada fluxo, usando uma seringa ou pipeta.
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Indicações de Deterioração
1. A turvação ou precipitação dos controlos é indicativa da sua deterioração e neste caso não devem ser usados.
2. A contaminação bacteriana dos reagentes ou amostras pode originar resultados falso-positivos.

COLHEITA DE AMOSTRAS E ARMAZENAMENTO
1. Usar amostras séricas aquecidas ou não aquecidas e amostras de plasma com EDTA3,4, CPD, CPDA-1, heparina ou citrato de 

sódio5 como anticoagulantes. As amostras de plasma devem vir de tubos ou unidades de colheita com volume suficiente 
para possibilitar amostras suficientes para a proporção de anti-coagulante.

2. As amostras devem estar livres de contaminação bacteriana, hemólise ou lipémia. Uma amostra está demasiado hemoli-
zada para ser testada quando não se consegue ler o material impresso através dela.2

3. As amostras de soro devem ser testadas dentro cinco (5) dias após a colheita. As amostras que necessitem de períodos 
mais longos de armazenamento devem ser separadas dos glóbulos vermelhos e podem ser armazenadas a 2-8ºC por 
cinco (5) dias ou a -20 ºC, ou menos, até serem testadas2. Estudos demonstraram se podem usar amostras de soro coagu-
ladas até cinco (5) dias a 45 ºC.

4. Se necessário, antes de testar centrifugar as amostras com força suficiente para sedimentarem os componentes celulares.

5. Amostras para serem enviadas para outro local para testar devem ser colocadas em barras de gelo e embaladas como 
qualquer outro material biológico capaz de transmitir infecções.

6. Este teste não deve ser usado para testar fluído espinal.

MATERIAL FORNECIDO

MATERIAL ADICIONAL NECESSÁRIO
1. Pipeta volumétrica de 0,05 ml

2. Solução salina (NaCl 0,9%).

3. Soro não reactivo à sífilis em 0.9% de tampão salino, para diluir as amostras reactivas a 1:16 no procedimento semi-
quantitativo.

4. Rotador mecânico a 100±5 rpm de ¾ polegadas de diâmetro, com cobertura húmida.

5. Relógio, com capacidade de minutos e segundos.

6. Seringas descartáveis de 1 ou 3 ml, com precisão de ±5%.

PROCEDIMENTO
Preparação do Ensaio

1. Permitir que todos os reagentes e amostras atinjam a temperatura ambiente (20-30ºC) antes de usar. Remover os reagen-
tes da caixa. Não aquecer os reagentes em banho-maria.

2. Todos os reagentes são fornecidos prontos a usar. Agitar todos os reagentes suavemente, antes de usar, evitar a formação 
de espuma.

3. Agitar vigorosamente o Antigénio de Carvão, por 20 a 30 segundos, antes de usar, para assegurar a homogeneidade.

PROCEDIMENTO QUALITATIVO
1. Com a pipeta colocar uma gota (0,05ml) de soro ou plasma num círculo do cartão de teste. Usar uma pipeta nova para 

cada amostra. Mantenha-a na vertical para assegurar uma correcta pipetagem. Repetir para os 3 controlos, com a adição 
de uma gota do CONTROLO REACTIVO, REACTIVO FRACO e NÃO REACTIVO, através dos frascos conta-gotas fornecidos. 
Anotar a posição de cada amostra usando os números existentes no canto inferior esquerdo de cada círculo.

2. Com a parte espalmada da pipeta, sem arranhar a superfície, espalhar a amostra por toda a área do círculo de teste.
3. Colocar a agulha no frasco conta-gotas. Misturar bem a suspensão de ANTIGÉNIO. Colocar uma quantidade suficiente de 

antigénio no frasco. Dispensar várias gotas para a tampa para se assegurar de que a agulha está desimpedida.
4. Antes de dispensar o antigénio, agitar o frasco por alguns segundos para se assegurar da homogeneidade do reagente. 

Dispensar uma gota de antigénio em cada amostra, com o frasco conta-gotas na vertical. Não misturar a amostra e o 
antigénio. Aspirar o antigénio da tampa do frasco.

5. Colocar o cartão (card) num rotador automático e cubra-o para manter a humidade. Aplique uma rotação de 100±5 rpm 
por 8 minutos (de 7 minutos e 50 segundos a 8 minutos e 30 segundos). Após a rotação, deve ser efectuada uma breve 
rotação manual (3-4 vezes), para ajudar a distinguir os resultados não reactivos e minimamente reactivos.

6. Ler imediatamente os resultados macroscopicamente, antes de secarem, debaixo de luz intensa.
7. Remover e lavar a agulha no fim de cada ensaio.

PROCEDIMENTO SEMI-QUANTITATIVO
1. Com a pipeta fornecida (ou outra unidade capaz de dispensar volumes de 0,05ml) dispensar uma gota de tampão salino 

nos círculos a serem numerados de 1 a 5. NÃO ESPALHAR.

2. Com a pipeta fornecida (ou outra unidade capaz de dispensar volumes de 0,05ml) dispensar uma gota de soro ou plasma 
no círculo 1. NÃO ESPALHAR.

3. Com uma pipeta volumétrica de precisão, dispensar 0,05ml de amostra no círculo 2. Inserir a ponta da pipeta na mistura 

MATERIAL FORNECIDO 100 Testes 500 Testes* 5000 Testes**
ANTIGÉNIO RPR 2 ml 10 ml ou 3 x 3ml 10 x 10 ml ou 30 x 3ml
CONTROLO REACTIVO 1 ml 2.5 ml 5 x 2.5 ml
CONTROLO REACTIVO FRACO 1 ml 2.5 ml 5 x 2.5 ml
CONTROLO NÃO REACTIVO 1 ml 2.5 ml 5 x 2.5 ml
Frasco conta-gotas 3ml 1 1 10
Agulha 20-ga (60 gotas/ml) 1 1 10
Cartões teste RPR (10 poços) 10 50 500
Pipetas 0,05 ml 100 500 5000

  *Também disponível sem controlos       ** Também disponível com 175 cartões de 30 testes.
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resultante e misturar puxando cuidadosamente para cima e para baixo na pipeta por 5 ou 6 vezes. Evitar a formação de 
bolhas.

4. Transferir 0,05ml da mistura do círculo 2 para o círculo 3 e misturar. Repetir esta diluição seriada para o círculo 4, depois 
para o círculo 5 e deitar fora 0,05ml deste último círculo. Os círculos 1 a 5 representam, nesse momento, a diluição seriada 
que se segue: 

5. Usando a parte espalmada da pipeta fornecida, espalhar as amostras diluídas por toda a área dos círculos, começando no 
círculo 5 (diluição mais alta). Repetir este passo do círculo 4 ao 1.

6. Colocar a agulha no frasco conta-gotas. Misturar bem a suspensão de antigénio. Colocar uma quantidade suficiente de 
antigénio no frasco. Dispensar algumas gotas na tampa do frasco para se assegurar de que a agulha está desimpedida.

7. Antes de dispensar o antigénio, agitar o frasco por alguns segundos para se assegurar da homogeneidade do reagente. 
Dispensar uma gota de antigénio em cada amostra, com o frasco conta-gotas na vertical. Não misturar a amostra e o 
antigénio. Aspirar o antigénio da tampa do frasco.

8. Colocar o cartão num rotador automático e cobrir para manter a humidade. Aplicar uma rotação de 100±5 rpm durante 8 
minutos (de 7 minutos e 50 segundos a 8 minutos e 30 segundos). Após a rotação, deve ser fectuada uma breve rotação e 
abano manual (3-4 vezes), para ajudar a distinguir os resultados não reactivos dos minimamente reactivos.

9. Ler imediatamente os resultados macroscopicamente, antes de secarem, debaixo de luz intensa.

10. Remover e lavar a agulha no fim de cada ensaio.  

Controlo de Qualidade
Os requisitos do controlo de qualidade devem ser efectuados de acordo com os regulamentos ou requisitos de acreditação eu-
ropeus e/ou nacionais aplicaveis e com os procedimentos padrão de controlo de qualidade do seu laboratorio. Se os controlos 
não caírem nos valores esperados, o ensaio deve ser considerado inválido e deve ser repetido. Se o novo ensaio não fornecer os 
valores esperados para os controlos, não deve continuar a usar esse kit e deve contactar os serviços técnicos da ASI.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS - QUALITATIVO
• Um resultado reactivo é indicado pela presença de agregados no centro ou periferia do círculo de teste. Um resultado não 

reactivo tem uma aparência acizentada ou dá um botão de partículas de carbono não agregadas no centro do círculo, não 
apresentando nenhuma das características de clumping de um resultado reactivo.

• Os resultados do teste RPR Card da ASI devem ser reportados apenas como Reactivos ou Não Reactivos, relativamente ao 
grau de reactividade.

• Reactividade Mínima a Moderada deve ser sempre reportada como Reactiva.
• Reacções ligeiramente granulares ou rugosas devem ser repetidas usando um método alternativo. Para o screening de 

dador, estas devem ser reportadas como “indeterminadas” dependentes de nova avaliação. Ver a secção “Limitações do 
Procedimento”.

• Se necessário confirmar os resultados reactivos através de novo teste da amostra usando o processo semiquantitativo.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS - SEMIQUANTITATIVO
A diluição mais elevada na qual ocorre agregação visível é o título “endpoint”.

Amostras com Títulos Superiores a 1:16
1.  Preparar uma diluição 1:50 dos soros não-reactivos em solução salina. Isto será usado para preparar diluições de 1:32 ou 

superiores de amostras a serem tituladas. Dispense 0,05 desta solução nos círculos marcados de 2 a 5. NÃO MISTURAR.

2.  Prepare uma diluição 1:16 da amostra teste pela adição de 0,1ml de soro a 1,5ml de solução salina. Misture vigoroasa-
mente. Dispensar 0,05ml desta amostra diluída nos círculos 1 e 2. NÃO MISTURAR.

3.  Misturar a solução no círculo 2 puxando cuidadosamente para cima e para baixo na ponta da pipeta volumétrica, por 5 ou 
6 vezes. Evitar a formação de bolhas.

Círculo 1 2 3 4 5

Diluição 1:1 1:2 1:4 1:8 1:16

Reactivo Não Reactivo

Reactivo

1:2

Reactivo Fraco

1:4

Minimamente Reactivo

1:8

Não Reactivo

1:16



4.     Transferir 0,05ml da mistura do círculo 2 no círculo 3 e misturar. Repetir esta diluição seriada para o círculo 4, depois para o 
círculo 5 e deitar fora 0,05ml deste último círculo. Os círculos 1 a 5 apresentam a diluição seriada que se segue:

5.  Prosseguir com o teste conforme descrito nos passos 5-9 do procedimento semiquantitativo.
6.  Continuar com as diluições adicionais necessárias até atingir o título endpoint.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
1. Ocorrem reacções prozona em doentes com sifilis secundária (6) Resultados não treponémicos falsonegativos resultantes 

de prozona também são vistos em sifilis primária incubante e tardia (7) o padrão não reactivo é ligeiramente granular ou 
“rugoso” em amotras co prozona. Quando é encontrado este padrão, deve ser feita a diluição da amostra.Titular a amostra 
até que o endpoint seja atingido ou até que não seja observada reactividade. Todos os resultados que apresentem padrão 
rugoso devem ser mais avaliados.

2. Reacções biológicas falso-positivas ocorrem ocasionalmente com o Antigénio de Carvão. Tais reacções, às vezes aparecem 
em indivíduos com história de abuso de drogas ou com doenças, tais como, lupus eritematoso, malária, vacinia mononu-
cleose, lepra, pneumonia viral e após a vacinação da varíola.

3. Pinta, yaws, bejel e outras doenças treponémicas produzem reacções positivas neste teste (2)
4. Soro hemolizado, lipémico ou contaminado não podem ser usados por causa da possibilidade de reacções inespecíficas.
5. Tempos de reacção mais logos que os especificados podem causar resultados falso positivos devido ao efeito da secagem.
6. Amostras RPR reactivas devem ser substanciadas usando um teste confirmatório tal como recomendado no Manual de 

Testes de Sífilis (2,7).
7. A temperatura dos reagentes e das amostras é crucial para o desenvolvimento do teste, deve ser enre 20 e 30ºC.
8. De acordo com todos os testes de diagnóstico, um diagnóstico final não pode ser feito com base num único teste, mas 

deve ser baseado na correlacção dos resultados do teste e outras evidêncis clínicas.

VALORES ESPERADOS E CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
Foi testado um total de 1209 amostras com o teste RPR Card da ASI em comparação com o produto Hynson,
Westcott e Dunning (HWD) (8). Foram obtidos os seguintes resultados:

• Houve uma concordância de 99,2% entre os 2 produtos. Entre as 9 amostras consideradas não reactivas no kit 
da ASI, 7 foram confirmadas negativas pelo teste FTA-ABS.  
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                                               Teste RPR da ASI

Reactivo Não-Reactivo

Teste RPR da HWD
Reactivo 462 9

Não-Reactivo 1 737
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CÍRCULO 1 2 3 4 5

DILUIÇÃO 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256


