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SUMMARY 

Aimiing at designing an updated outline of the behavior of the kits for 

syphilis serology used in Brazil, 13 (thirteen) sets (09 national and 04 

imported) were studied and assessed according to their perfomance in the 

V.D.R.L. reaction against a set made up of 41 serums, 21 positiva and 20 

negativa. This was achieved in the same experiment conditions, respecting 

each manufacturer ·s particularities. lt was surveyed if the kits produced the 

same response against a particular serum, if there was a variation levei of 

results of a particular serum 'Nhen tested with different kits, and the 

reproducibility of results between different lots from the same manufacturer, 

selected at random. Based in statistic data, it was ascertained that the kits 

differ conceming classification results and variation levei of a particular 

serum, that is, they present different and varied results 'Nhen analyzing an 

only serum, the analysis between lots of a unique manufacturer certified that 

the kits, in spite of the variations, do not differ statistically regarding the 

results classification within the conditions determined in the studied serums. 



RESUMO 

Com o objetivo de traçar um perfil atual do comportamento dos kits 

utilizados no Brasil para a sorologia da sífilis, foram estudados 13 (treze) 

conjuntos ( 09 nacionais e 04 importados) e avaliados segundo sua 

performance na reação de V.D.R.L., frente a um conjunto de soros 

conhecido e composto de 41 soros, sendo 21 soros positivos e 20 

negativos, nas mesmas condições de experimento e respeitando as 

particulares de cada fabricante. Foi verificado se os kits produziam a 

mesma resposta frente a um mesmo soro, se existia um nível de variação 

de resultados de um mesmo soro quando testado com kits diferentes e a 

reprodutibilidade de resultados entre lotes diferentes de um mesmo 

fabricante sorteado aleatoriamente. Baseados em dados estatísticos 

constatou-se que os kits diferem quanto aos resultados de classificação 

e nível de variação de um mesmo soro, ou seja , apresentam resultados 

diferentes e variados quando analisam um único soro. A análise inter-lote 

de um mesmo fabricante constatou-se que os kits, apesar das variações , 

não diferem estatisticamente quanto a classificação dos resultados, 

dentro das condições estabelecidas no conjunto de soros estudado. 
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1- INTRODUÇÃO 

1.1 - Histórico da Sífilis 

Diz a lenda que existiria um pastor de nome Siphilus que de tanto amar o 

rei Alcithous, chegou não somente a dedicar-lhe culto divino, mas a 

induzir a tal idolatria o povo de sua terra. Esse ato atraíra contra si a 

cólera dos deuses , principalmente o Deus Sol, que se manifestou sob a 

forma de terrível e devastadora epidemia, cuja primeira vítima foi o 

próprio pastor1
·
46 Essa descrição faz parte do poema MORBUS 

GALLICUS escrito pelo médico e poeta Girolamo Francastoro, publicado 

em Verona , Itália, em agosto de 1530, no qual caracteriza a suposta 

doença que acometia o pastor. O nome SÍFILIS vem da homenagem do 

poeta ao seu personagem. Segundo outros autores o nome deriva de 

SYS (porco) e de PHILEIN (amar), ou seja , AMOR PORCO, no sentido 

de AMOR SUJO, IMUNDO 5
. Sem dúvida foi uma doença que na Europa 

antiga deixou um grande rastro de malignidade em função da sua própria 

forma de disseminação e acometeu muitos personagens importantes da 

história da humanidade. O aumento da sífilis de forma epidêmica e com 

alta virulência na Europa Ocidental entre 1492 e 1550 coincidiu com o 

descobrimento da América o que levou a se pensar erroneamente que 

seria ela uma doença do continente americano introduzida pelos 

marinheiros de Colombo através de um foco inicial nas Antilhas, porém é 

mais provável que a infecção pré existente na Europa e África tenha 

também atingido proporções epidêmicas como resultado do movimento 

de tropas e de populações no fim do século XV 5
. Existem controvérsias 

sobre o assunto, mas sabe-se que o fato da rápida propagação por toda 
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Europa deveu-se principalmente às precárias condições de vida na época 

aliadas a gravidade da doença, pela mortalidade e incapacidade que 

ocasionava , agravada pela ausência de recursos terapêuticos 55 
. 

Estes fatos juntamente com a falta de conhecimentos sobre a moléstia 

explicava o terror que a palavra sífilis trazia. 

O fato de ter se propagado em todo o continente europeu e ser durante 

muito tempo o mal da época, explica as diferentes denominações que 

foram aplicadas a sífilis até os dias de hoje: "Mal Gálico", "Mal 

Napolitano", "Mal Americano", "Lues" (que significa praga) , "Cancro 

Duro", "Protosifiloma", etc. 

Os primeiros progressos reais sobre o conhecimento da doença vieram 

somente no início deste século , precisamente em 1905 pela descoberta 

por SCHAUDINN E HOFFMAN do seu agente etiológico, o Treponema 

pallidum, das aplicações da sorologia no diagnóstico por WASSERMANN 

(1906) e dos estudos do tratamento com arseniais pôr ERLICH (1909). 

Mais tarde com a descoberta da penicilina e seu uso em larga escala, a 

incidência da doença caiu rápida e progressivamente em todos os países 

e parecia ser finalmente a erradicação da sífilis. O sonho acabou com o 

aparecimento de cepas penicilino-resistentes de outras bactérias e a 

ocorrência de reações alérgicas , ocasionadas pelo uso indiscriminado 

do antibiótico. 

Estes dois fatos fizeram com que fosse diminuído o uso do antibiótico e 

apesar de não ter sido encontrado uma linhagem de Treponema pallidum 

resistente à penicilina , "o aumento da sífilis tem seu registro ligado às 

vezes" aos mesmos fatores sócio-econômicos e culturais do século 

passado, como a pobreza, promiscuidade sexual, falta de orientação 

sobre a doença aliados a outros novos como a evolução e disseminação 

da AIDS (Síndrome da lmunodeficiência Adquirida).41
·
48

•
54 
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Como doença, a sífilis representa hoje a terceira mais comum das 

DST(Doenças Sexualmente Transmissíveis)44
· é infecto contagiosa, 

pandêmica, que determina lesões cutâneas polimorfas e dependendo do 

grau de comprometimento pode atacar particularmente os sistemas 

cardiovascular e nervoso. Pode ser transmitida por via placentária 

causando uma infecção congênita do feto pela mãe sifilítica ou adquirida 

por transmissão direta de pessoa para pessoa através do contato de pele 

e mucosas, geralmente por via sexual. A possibilidade de transmissão 

indireta por objetos é considerada remota e excepcional. 

Ainda nos dias de hoje, mesmo com todo aparato tecnológico existente, e 

apesar da sífilis voltar a ser uma morbidade emergente, a notificação não 

é levada muito a sério e os dados epidemiológicos devem ser analisados 

com muito cuidado para se evitar erros na sua interpretação. Não se 

possui dados que possam garantir a real situação da doença, a sub

notificação parece ser grande e as análises dos dados existentes 

continuam subestimando os verdadeiros danos causados pela sífilis à 

humanidade. 

1.2- CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA E TESTES UTILIZADOS NOS 

VÁRIOS ESTÁGIOS DA DOENÇA 

Já se tornou clássica a forma de abordagem da classificação da sífilis em 

função dos conhecimentos adquiridos e acumulados durante vários 

séculos sobre como ocorre a aquisição da doença, ou seja , a porta de 

entrada no organismo, o tempo de adaptação do agente etiológico , isto 

é, o tempo de incubação e as manifestações clínicas subsequentes. 

Assim, a doença é classificada de duas formas, dependendo do tipo de 

contágio. É chamada de SÍFILIS CONGÊNITA quando ocorre 

transmissão do Treponema pallidum da mãe sifilítica para o feto, via 
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placentária, a partir do quarto mês de gestação, ou é chamada de SÍFILIS 

ADQUIRIDA quando ocorre transmissão direta de indivíduo para 

indivíduo por contato das mucosas, geralmente, nas relações sexuais. 

Na SÍFILIS CONGÊNITA a gravidade e a extensão da infecção após o 

quarto mês de vida fetal vão determinar o grau de comprometimento da 

lesão, podendo ocorrer abortos, natimortos, ou surgirão manifestações 

clínicas após o nascimento. Dependendo de características que vão 

desde a carga e a virulência do Treponema e do estado imunológico 

desenvolvido, manifestações clínicas vão constituir a SÍFILIS 

CONGÊNITA RECENTE ou a SÍFILIS CONGÊNITA TARDIA com 

características clínicas diferentes. 

Na SÍFILIS ADQUIRIDA, baseado em observações clínicas e 

experimentais, é hoje aceita uma classificação didática que se traduz em 

SÍFILIS RECENTE (também subdividida em primária e secundária), onde 

ocorrem os primeiros sinais e sintomas da doença, SÍFILIS LATENTE 

geralmente "silenciosa" após um a dois anos de aquisição da doença sem 

tratamento ou tratamento insuficiente e finalmente a SÍFILIS TARDIA 

após o terceiro ano com comprometimento diverso que vai desde o 

sistema cardiovascular até o sistema nervoso, podendo surgir em 

qualquer órgão e exigindo às vezes diagnóstico diferencial com outras 

doenças. Os sintomas e sinais clínicos são variáveis bem como não 

existe um tempo definido de quando começa ou quando termina 

determinado estágio da doença. 

O estágio de evolução clínica em que se encontra a doença é quem 

determina o estudo diagnóstico de cada caso, assim, o diagnóstico da 

sífilis depende tanto dos resultados das reações sorológicas como de um 

cuidadoso histórico clínico . Esse conjunto de dados determina o 

tratamento. O uso dos testes diagnósticos nos vários estágios da sífilis é 
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mostrado nos FLUXOGRAMAS 1, 2 e 3, correspondendo 

respectivamente a SÍFILIS RECENTE, LATENTE E TARDIA so. 

TESTE NAO 
LESAO 

~ s TREPONEMICO 

u 
s NAOREATIVO 

p 
REATIVO 

E 

I 

MICROSCOPIA T REPETIR APOS: 
o TESTE 1 SEMANA 

DE CAMPO 1 MES 

ESCURO 
TREPONEMICO 

3MESES 

POSITIVO 
REATIVO 

NAOREATIVO 

FALSO 

TRATAMENTO TRATAMENTO POSITIVO 

FLUXOGRAMA 01: UTILIZAÇÃO DOS TESTES SOROLÓGICOS NO DIAGNÓSTICO 

DA SÍFILIS RECENTE (PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA). 
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HISTÓRICO DURAÇÃO 
REPETIR TESTE 

PASSADO DA SOROLOGIA 
NÃO TREPONI:MICO 

REATIVO 

SUSPEITO 
DESCONHECIDA 
OU< 1 ANO 

NÃO REATIVO 
DURAÇÃO DA SOROLOGIA 
POSITIVA OU < 1 ANO 

REPETIR TESTE FALSO POSITIVO TESTE 
NÃO TREPONÊMICO NÃO TREPONÊMICO 

REATIVO 

REATIVO REATIVO 

TESTE FALSO POSITIVO PUNÇÃO LOMBAR 
TR EPON f:M ICO NÃO REATIVO VDRL -LCR 

REATIVO 
REATIVO 

TRATAR PARA SÍFILIS TRATAR PARA SÍFILIS 
LATENTE OU TARDIA 

RECENTE 

FLUXOGRAMA 2: UTILIZAÇÃO DOS TESTES SOROLÓGICOS NO DIAGNÓSTICO 

DA SÍFILIS LATENTE. 
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SUJEITO COMPATÍVEL 
COM COMPLICAÇÕES FALSO POSITIVO 
DA SÍFILIS 

NÃO REATIVO 

Ir 

TESTE NÃO REATIVO REPETIR TESTE REATIVO 
TREPONÍ:MICO NÃO TREPONÍ:MICO TESTE TREPONÊMICO 

NÃO REATIVO NÃO REATIVO REATIVO 

TESTE TREPONÊMICO REATIVO PUNÇÃO LOMBAR 
FALSO POSITIVO VDRL-LCR 

NÃO REATIVO 

1 
REATIVO! 

,, 
SEM COMPLICAÇÃO HISTÓRICO TRATAMENTO PARA 

DA SÍFILIS 
DESCONHECIDO SÍFILIS TARDIA 

FLUXOGRAMA 3 : UTILIZAÇÃO DOS TESTES SOROLÓGICOS NO DIAGNÓSTICO 

DA SÍFILIS TARDIA. 

1.3 - Histórico das Reações Sorológicas da Sífilis 

Tradicionalmente os testes sorológicos na sífilis são divididas em dois 

grupos. Primeiro as clássicas (Não Treponêmicos) como as reações de 

Wasserman, Kahn, Kline, VDRL normal , VDRL com carvão e RPR. 

Segundo as específicas (Treponêmicas) como o Teste de Imobilização 

dos Treponemas (T.P.I), a Absorção de Anticorpos Fluorescentes de 

Treponemas ( FTA-Abs), a Reação de Hemaglutinação Passiva 

(T.P.H.A.) e as Reações lmunoenzimáticas (ELISA). 45 
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Com o passar do tempo algumas reações diagnósticas foram deixando de 

ser utilizadas em função de aspectos às vezes práticos ou mesmo 

econômicos. As técnicas de fixação de complemento (Wasserman, 

Kolmer, Maltaner) foram abandonadas e hoje na prática laboratorial são 

utilizados como teste de triagem a reação de V.D.R.L. (Venereal Disease 

Research Laboratory) e suas variações como o teste RPR (rapid plasma 

reagin) e o Carbotest que empregam antígeno cardiolipídico. O FTA-Abs 

como teste de confirmação que emprega o T.pallidum como antígeno. As 

reações imunoenzimáticas (ELISA), apesar do custo, tem sido utilizadas, 

mais em função da praticidade na execução.45 

A condição ideal para qualquer diagnóstico sorológico em sífilis não 

existe. Seria aquela onde a reação utilizada apresentasse: alta 

especificidade, ou seja, reação positiva somente para os casos da 

doença; alta sensibilidade, isto é, reação positiva com pequena 

quantidade de anticorpos; simplicidade na sua realização e de baixo 

custo; por fim, função indicadora de tratamento, isto é, se o tratamento foi 

suficiente ou não 38
. Em busca dessas características ideais foram 

surgindo com o tempo uma série de reações diferentes onde cada uma 

delas absorviam inovações baseadas principalmente nos três principais 

tipos de anticorpos formados na infecção sifilítica: O primeiro tipo de 

anticorpo lipolítico também chamados de reagina que podem ser 

pesquisados nas reações de fixação de complemento de Wassermann e 

nas reações de Floculação de Kahn e análogas que se combinam com o 

antígeno, constituído pelo extrato do músculo cardíaco ao qual se 

adicionou colesterol e lecitina; o segundo tipo de anticorpo que reage 

com componentes protéicos de uma estirpe não patogênica de T.pallidum 

cuja presença pode ser demonstrada na Prova de Reiter de Fixação de 

Complemento Protéico. Finalmente um terceiro tipo de anticorpo que 

reage diretamente com uma estirpe patogênica de T.pallidum 

demonstrado pelo Teste de Imobilização de Treponemas, pelo anticorpo 
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fluorescente (FTA-Abs), Hemaglutinação passiva e testes 

imunoenzimáticos 38
·
45 

. 

A positividade das reações sorológicas clássicas (não treponêmicas) é 

devido a presença das reaginas no soro que nada mais são do que um 

complexo de anticorpos antilipídico lgG e lgM não imunizantes, formados 

pelo hospedeiro em resposta ao material lipoidal que atacam 

rapidamente as suas células, bem como aos lípides de superfície celular 

dos Treponemas 38
. Como esses anticorpos aparecem 4 a 6 semanas 

após o aparecimento da infecção, existe um período pré-sorológico, 

onde, muitas vezes em presença de lesão clinicamente sifilítica, existe 

uma sorologia negativa. Outra característica das provas clássicas é que 

elas não são específicas para sífilis e podem ser positivas em outras 

enfermidades como a bouba, pinta, malária, mononucleose infecciosa e 

lúpus eritematoso. 

Já as reações específicas (treponêmicas) usam T.pallidum como 

antígeno e se baseiam na detecção direta de anticorpos contra 

componentes celulares. O primeiro teste descrito, o de Imobilização do 

Treponema 42
, foi substituído pelo teste de Fluorescência (FTA-Abs) em 

função da maior facilidade de execução 28
. 

Em função da subjetividade da leitura microscópica e das variações de 

sensibilidade do teste, é exigido além da rigorosa padronização dos 

reagentes a utilização de soros padrões reagente e não reagente para 

avaliação de cada resultado observado, aliás, fato não exclusivo apenas 

a este teste. O teste de micro-hemaglutinação é comparável ao FTA-Abs 

quanto ao resultado tendo a vantagem de ter leitura visual, ser de 

simples execução e não necessitar de equipamentos. Os cuidados com a 

padronização dos reagentes devem ser os mesmos e o uso atual de 

hemácias nucleadas de aves diminuiu o tempo de execução do teste e 

evitam a interferência de anticorpos heterófilos 7 
. 
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Os testes imunoenzimáticos (ELISA) utilizam extratos de T.pallidum que 

são incubados com conjugados enzimáticos anti-lgG humanas, misturas 

cromógenas, lavagens sucessivas e por fim leitura espectrofotometrica. 

Os resultados quando comparados com os de FT A-Abs são semelhantes, 

embora não totalmente sobreponíveis. Pode-se também através do ELISA 

detectar anticorpos lgM utilizando o conjugado anti lgM47
, antes porém 

deve-se remover as lgG como é feito também para o FTA-Abs. A 

pesquisa de anticorpos lgM pelo Teste de lmuno-blot tem sido indicada 

em situações especiais como no diagnóstico da sífilis congênita 4
•
39

•
56 

• 

Novos testes com novas metodologias ou mesmo aperfeiçoamento dos já 

existentes e a utilização de determinadas proteínas têm sido citados na 

literatura, porém, a maioria ainda não comercializado. 5
•
25

·
30

·
61 

1.4- PRECAUÇÕES E PROBLEMAS POTENCIAIS NA 

SOROLOGIA DA SÍFILIS. 

1.4.1- TESTES NÃO TREPONÊMICOS 

A maioria dos problemas com os testes não treponêmicos podem ser 

evitados se as instruções de performance, controle dos reagentes e 

controle de qualidade em geral forem seguidos. Os problemas que nem 

sempre podem ser evitados incluem as reações pró-zona, os resultados 

falso positivos e outros erros de interpretação 60
. As reações pró-zona 

ocorrem em 1 a 2% dos pacientes com sífilis secundária. Falso positivos 

ocorrem em geral na população na razão de 1 a 2 % quando se utiliza 

testes não treponêmicos.8
•
31

·
64 Em populações com uso de narcóticos 35 

mais que 1 0% dão resultados falso positivos como também podem 

ocorrer em diversas doenças febris e na gravidez. Reações falso-
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positivas estão também associadas com doenças autoimune tais como 

artrites e/ou lúpus e com infecções crônicas como a lepra. Títulos falso 

positivos são usualmente menores que 1:8 mas deve-se ter cuidadob 

visto que títulos baixos aparecem na sífilis latente bem como na tardia . 

Títulos altos de soros falso positivos também podem ocorrer. 

Interpretações erradas freqüentemente ocorrem quando: 

A) Falha no reconhecimento da variação para mais ou para menos do 

ponto final do título, intrínseco a maioria das reações sorológicas. 

B) Falha no estabelecimento da verdadeira positividade do teste, 

C) Falha na obtenção adequada da história clínica do paciente, 

incluindo aqui, coleta e avaliação de uma possível sífilis congênita. 

Uma particularidade que leva a uma interpretação errada é o uso 

de mais de um teste de fabricantes diferentes nas avaliações. Os 

mesmos testes não treponêmicos devem ser utilizados tanto para a 

avaliação qualitativa quanto para a quantitativa. 

1.4.2- TESTES TREPONÊMICOS 

Os testes treponêmicos não são utilizados como procedimento de rotina 

no levantamento prévio da doença. Seu grande valor está em distinguir 

um teste positivo não treponêmico de um resultado falso positivo e de 

estabelecer o diagnóstico de uma latente tardia de uma sífilis tardia. O 

problema do uso dos testes treponêmicos com "screening" é que 1% da 

população em geral apresenta resultados falso positivos 22
•
31

·
34

• Embora os 

resultados falso positivos dos testes treponêmicos sejam freqüentemente 

de causa desconhecida existe uma associação entre resultados de FT A

Abs falso positivos com a utilização de variedades de drogas induzidas 

no lúpus eritematoso 2
·
33

•
40

•
57 

• Resultados inexplicáveis podem ocorrer 

BíbliotecnfSiR 
· ' -- \:-"" •·,;; SNY+ PUBLICA 
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12 

principalmente em pacientes idosos. O FTA-Abs é um teste 

extremamente sensível, mas o controle de qualidade e a avaliação dos 

reagentes são críticos para avaliação e reprodutibilidade dos 

resultados14
·
27

·
29

. Reações limites (bordeline) tem sido eliminadas. Estudos 

tem mostrado que menos que 5% dos resultados falso-positivo estão 

associados com o diagnóstico de sífilis e que todos eles pertencem ao 

estágio primário da doença 36 
. 

Quando os resultados dos testes treponêmicos discordarem dos dados 

clínicos, devem ser repetidos e ao mesmo tempo deve-se procurar obter 

maiores informações sobre o caso. 

1.5- Política de Controle de Qualidade 

1.5.1- Controle de qualidade e sua influência na tomada de decisões 

clínicas. 

Os resultados dos exames de laboratório são usados tanto nos processos 

diagnósticos, monitoramento de terapia quanto no desenvolvimento do 

ensino e da pesquisa. Vários estágios e fatores estão envolvidos desde 

solicitação inicial do teste até a aceitação dos resultados e subsequente 

ação terapêutica. Em todos esses estágios que levam a tomada de 

decisão clínica, a qualidade, de uma forma generalizada deve estar 

presente como forma de diminuição dos erros 25
• As fontes pré-analíticas 

de variações e erros, como uma coleta mal feita, uma contaminação da 

amostra, hemólise, acondicionamento errado, etc., cada um com suas 

características vão interferir no resultado e subseqüentemente na 

intervenção clínica 21
. Cada procedimento analítico influencia através de 

suas características próprias tais como : especificidade, sensibilidade, 

valores preditivos positivo e negativo, reprodutibilidade e outros. A 

imprecisão ou o erro casual é parte inerente aos processos de medidas 
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embora possa ser minimizada por uma sensata seleção de metodologia 

e instrumentação, interferindo naturalmente na interpretação dos 

resultados. A alta imprecisão gera dispersão dos resultados e aumenta o 

intervalo de referência fazendo crescer a probabilidade de resultados 

falsos de um simples teste de laboratório. Assim, a imprecisão mostra seu 

efeito quando os testes são usados para monitorar pacientes, onde a 

mudança de resultados de um indivíduo é devido não somente a melhoria 

do seu estado clínico, mas também a fontes de variações pré-analíticas e 

analíticas. Laboratórios precisam introduzir gerenciamento de qualidade 

total para determinar todos os caminhos que levam a obter resultados 

com garantia25
. Por isso, existe a necessidade de um monitoramento 

contínuo na rotina de trabalho que deve percorrer todos os passos dos 

exames desde a coleta de material, equipamentos e reagentes utilizados, 

além de outros fatores que não se limitam a procedimentos técnicos como 

histórico clínico e tratamento. Programas rígidos de controle de qualidade 

são necessários para garantir a acurácia e a segurança dos resultados 

obtidos em qualquer setor do Laboratório21
• Procedimentos preventivos 

na qualidade do espécime coletado, equipamentos, armazenamento de 

reagentes e/ou Kits comercializados vão gerar conseqüente diminuição 

dos erros nos ensaios.26 

Quando transportamos a necessidade da existência de um controle de 

qualidade sobre os kits comercializados no país para o diagnóstico 

sorológico da sífilis, deparamos primeiro com uma doença que ainda é 

um sério problema de saúde pública tomando como base os aspectos 

epidemiológicos dessa morbidade e considerando a diversidade de 

condições técnicas, infra-estrutura básica, multiplicidade de testes 

utilizados sem análise prévia do produto, sem protocolo de validação ou 

teste de conformidade, além das variáveis econômicas nas diferentes 

regiões brasileiras, torna-se fundamental a implementação de estudos 

destinados a avaliar o desempenho das rotinas laboratoriais no 

diagnóstico e controle da sífilis. 



14 

Por outro lado, segundo a lntemational Standartization Organization 

(ISO), a qualidade de um produto ou serviço se define como um conjunto 

de características do mesmo, relacionada com sua capacidade em 

satisfazer as necessidades implícitas ou estabelecidas para esse produto 

ou serviço. Daí se definir GARANTIA DE QUALIDADE como o programa 

total que assegura os corretos resultados finais emitidos pelos 

laboratórios, com acuracidade pré-estabelecida 9
·
11

·
12

·
16

·
24

·
59

•
65 

O aumento das taxas de utilização de kits industrializados destinados a 

testes laboratoriais de diagnóstico clínico se tomou imprevisível desde os 

anos 60 3
•
7

·
18

•
20

·
23

·
37

·
66

• e hoje, entretanto, apesar do aumento crescente 

deste segmento mercadológico, muito pouca atenção vem sendo 

destinada a qualidade dos reagentes, insumos e kits utilizados em 

triagem e diagnóstico clínico. 10
·
19

·
62 

Com o passar dos anos um incontável número de kits vem sendo 

colocado a disposição no mercado brasileiro 51
·
53

, sem nenhum critério de 

controle, inclusive àqueles utilizados no diagnóstico da sífilis, mesmo 

com o agravamento dos últimos 1 O anos , as crescentes taxas de sífilis 

congênitas em todo o mundo e particularmente nos países ditos em 

desenvolvimento. Nos intrincados e complexos programas de combate e 

controle da sífilis, pouca ou nenhuma atenção vem sendo dada no Brasil 

ao controle de qualidade dos insumos e reagentes utilizados nos 

diagnósticos clínicos. 

1.5.2 - Controle de Qualidade em Saúde no Brasil 

Segundo a Lei 6.360 de 23.09.76, o decreto 79.094 de 05.01.77, 

que regulamenta esta lei, bem como as portarias 1 de 17.05.93 e 2.043 
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de 12.12.94 as quais constituem o sistema de qualidade e a definição 

dos produtos correlatos, sob regime de vigilância estão sujeitos a três 

tipos de análises: Análise Prévia, para verificação do objeto do 

registro; Análise de Controle, efetuada após a entrega ao consumo e 

destinada a comprovar a conformidade do produto com a fórmula que 

deu origem ao registro; e finalmente a Análise Fiscal, efetuada em 

caráter de rotina para apuração de infração ou verificação de 

ocorrência fortuita ou eventual. 

Os Laboratórios do Ministério da Saúde ou congêneres da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, com competência 

delegada, através de convênios, são responsáveis pelas análises 

oficiais dos produtos comercializados no país. Nenhum produto 

submetido ao regime de vigilância sanitária poderá ser industrializado, 

exposto a venda ou entregue ao consumo, antes de registro no 

órgão de vigilância sanitária competente do Ministério da Saúde. 

Qualquer modificação de fórmula, alteração dos elementos de 

composição ou de seus quantitativos, adição, subtração ou inovação 

introduzidá na elaboração do produto ou embalagem dependerá de 

prévia e expressa autorização. 

No Brasil o órgão encarregado da análise prévia de produtos é o 

Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), que 

ainda não realizou uma análise completa e detalhada para o registro 

de produtos em insumos, reagentes ou kits destinados ao diagnóstico 

da Sífilis. Existem hoje no mercado cerca de 15 conjuntos, entre 

nacionais e importados. As discrepâncias existentes entre o 

performance dos reagentes é tão grande, que compromete inclusive as 

definições da situação epidemiológica desta morbidade no Brasil. 

Um teste que venha sendo utilizado por vários Laboratórios ou 

durante muito tempo, não representa necessariamente a garantia do 
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resultado. Para comparar diferentes conjuntos para diagnósticos, torna-se 

necessário possuir um teste de referência. 



OBJETIVOS 
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2- OBJETIVOS 

2.1- Objetivo Geral 

2.1.1- Traçar um perfil atual de comportamento dos kits utilizados no 

Brasil na sorologia específica da sífilis. 

2.1.2- Contribuir para o desenvolvimento de um Programa de Garantia de 

Qualidade das reações sorológicas utilizadas no seu diagnóstico. 

2.2- Objetivos Específicos 

2.2.1- Verificar se os kits utilizados no país produzem uma mesma 

resposta frente a um mesmo soro, nas mesmas condições de 

experimento e respeitando as particulares técnicas de cada fabricante. 

2.2.2- Verificar a existência de um nível de variação de resultados de um 

mesmo soro quando testado com vários kits diferentes, nas mesmas 

condições de experimento e respeitando as particularidades de cada 

fabricante. 

2.2.3- Verificar a reprodutibilidade de resultados entre lotes diferentes 

de um mesmo fabricante, sorteados aleatoriamente. 



MATERIAL E MÉTODOS 
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3- MATERIAL E MÉTODOS 

3.1- Casuística 

Foi formado um conjunto contendo um total de 41 amostras de soro 

congelado, sendo 21 amostras de soro positivo e 20 amostras de soro 

negativo, selecionados em função da positividade e da negatividade de 

cada um (no momento em que foi estocado à temperatura de 4° C) e do 

volume disponível, fazendo com que todos eles pudessem ser utilizados 

em todas as reações elaboradas na pesquisa. 

Os soros positivos foram gentilmente cedidos pela Área de Dermatologia 

Sanitária da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

e os negativos foram conseguidos através de doações voluntárias de 

pessoas que se dispuseram a ajudar o projeto. Todos permaneceram 

congelados até o momento da elaboração das reações. Com o 

descongelamento ocorreu precipitação de proteínas e 

consequentemente turvação dos soros em intensidade variável. 

3.2- Materiais 

3.2.1 - Kits utilizados na pesquisa 

A princípio procuramos adquirir todos os kits utilizados no país porém as 

dificuldades foram grandes no momento da compra, já que as empresas 

que fazem a distribuição dos produtos nem sempre estão disponíveis a 

venda de apenas um kit para pessoa física . Este fato fez com que 

procurássemos outras formas de aquisição dos mesmos o que 
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conseguimos através de doações do Laboratório PRÓ-EXAME (Taubaté

SP), da CONTROLBIO (São Paulo-SP) fazendo um total de 13 kits, 

baseados em metodologia determinada pela Organização Mundial da 

Saúde43 
, descriminados a seguir, conforme o fabricante. Os kits de 

números 07 e 12 , apesar de serem fabricados pela mesma empresa, 

foram considerados diferentes pelas suas próprias características. Foram 

utilizados Kits com reação de V.D.R.L. tradicional (1,2,5,6,8,9,10,11,12 e 

13) e com V.D.R.L. modificado (3,4 e 7). 

1- BERHING : VDRL - Cardiolipin Antigen 

Fabricante: Behringwerke AG, Marburg, Alemanha 

Código do Produto : ORAA 10/11 

Código do Lote da embalagem: ORAA 1 0/11 28598 

Código do Lote do antígeno: ORAC 3002158 

Código do Lote do líquido diluente: ORBA 300367 A 

Data de Fabricação: Não consta 

Data de Validade: 11/07/2000 

Registro no Ministério da Saúde: Não consta na embalagem 

OBS: Primeiro lote utilizado 

2- BIOCLIN: VDRL- PRONTO PARA USO 

Fabricante: Quibasa, Brasil 

Código do Produto: K.45 

Código do lote : 140-A 

Data de Fabricação: 06/7 

Data de Validade : 02/98 

Registro no Ministério da Saúde: Não consta na embalagem 

3- BIOKIT : RPR REDISTEST 

Fabricante: Biokit S.A., Espanha 

Código do produto: 3000-5511 

Código do Lote: 1-4096 



Data de Fabricação: Não consta 

Data de Validade: 27/03/98 

Registro no Ministério da Saúde: Nãu consta na embalagem 

4- BIOLAB : CARBOTEST VDRL 

Fabricante: Diagast Laboratories, França 

Código do Produto: 021.644 

Código do Lote na embalagem: 618728 

Código do Lote do antígeno: 61072 

Data de Fabricação: Não consta 

Data de Validade: 10/98 

Registro no Ministério da Saúde : Não consta na embalagem 

5- CECON : ANTÍGENO PARA REAÇÃO DE VDRL 

Fabricante: Centro de Controle e Produtos para Diagnósticos Ltda., 

Brasil. 

Código do produto: Não consta 

Código do Lote: 013067 

Data de Fabricação: Não consta 

Data de Validade: Jun/98 

Registro no Ministério da Saúde: 1 0000600001 

6- DOLES: VDRL ESTABILIZADO 

Fabricante: Doles Reagentes, Brasil 

Código do Produto: Não consta 

Código do Lote: vdrl6122 

Data de Fabricação: 12/6 

Data de Validade: 12/99 

Registro no Ministério da Saúde: Não consta na embalagem 
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7- LABORCLIN : RPR-CORADO UB 

Fabricante: LB- Laborclin Produtos para Laboratórios Ltda., Brasil 

Código do produto: 04-532 

Código de Lote: 70414 

Data de Fabricação: Não consta 

Data de Validade: Abril/98 

Registro no Ministério da Saúde: 100970100042 

8- SANOFI-PASTEUR: VDRL- LATEX 

Fabricante: Diagnostics Pasteur, França 

Código do Produto: B19380 

Código do Lote: 7B063Y/52675 

Data de Fabricação: Não consta 

Data de Validade: 15/02/98 

Registro no Ministério da Saúde: Não consta na embalagem 

9- TRILAB: VD TESTE TRILAB 

Fabricante: Trilab Diagnostica Ltda. , Brasil 

Código do Produto : Cat 1002 PM 02017 

Código do Lote: 05747 

Data de Fabricação: Não consta 

Data de Validade: 08/98 

Registro no Ministério Saúde : Não consta na embalagem 

10- WAMA: VDRUSÍFILIS 

Fabricante: Wama Diagnostica, Brasil 

Código do Produto: 56250-F 

Código do Lote: 66F-01 

Data de Fabricação: 01/97 

Data de Validade: 04/98 

Registro no Ministério da .Saúde: Não consta na embalagem 
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11- WIENER- VDRL TEST 

Fabricante: Wiener Lab., Argentina 

Código do Produto: 1853151 

Código da embalagem: 703534 

Código de Lote do antígeno: 701 070 

Data de Fabricação: Não consta 

Data de Validade: 02/98 

Registro no Ministério da Saúde: 10268590024 

12- VDRL- BRAS (Antigeno para Reação de VDRL) 

Fabricante :LB- Laborclin Produtos para Laboratório Ltda, Brasil. 

Código do Produto: 04-1 00 

Código do Lote: 60905 

Data de Fabricação: Não consta 

Data de Validade: 09/99 

Registro no Ministério da Saúde: 100.970.10032 

13- BERHING: VDRL - Cardiolipin Antigen 

Fabricante: Berhingewerke AG , Marburg, Alemanha 

Código do Produto : ORRA 1 0/11 

Lote da embalagem: ORRA 1 0/11 27934 

Lote do antígeno: ORAC 300214 A 

Lote do líquido diluente: ORBA 300366 B 

Data de Fabricação: Não consta 

Data de Vencimento: 29.08.99 

Registro no Ministério da Saúde : Não consta na embalagem 

OBS: Segundo lote utilizado 

3.2.2- Equipamentos utilizados na pesquisa 

Agitador Orbital de Kline- Marca FANEM- Mod. 255B 

22 

Pipetas Automáticas de 20, 30 e 50 microlitros marca LABSYSTEM 
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Termômetro RADIO SHACK (in door/out door) Division of Tandy 

Corporation, Fort Worth, TX, USA 

Microscópio binocular OLIMPUS, mod. CBA 

·Placas de Kline, com fundo plano 

Câmara úmida (caixa de isopor com tampa e algodão umedecido 

em água deionizada). 

3.3 - Métodos 

3.3.1- Randomização dos Soros 

Os soros inicialmente foram numerados de 1 a 21 os positivos e de 22 a 

41 os negativos. Em seguida, a cada kit trabalhado, essa numeração 

inicial foi retirada e promoveu-se um sorteio de forma a distribuir 

aleatoriamente os soros positivos e negativos objetivando evitar o erro de 

tendenciosidade do procedimento. Após a renumeração dos soros, sem 

saber previamente quais eram positivos ou negativos, iniciavam-se os 

testes propriamente ditos. 

3.3.2. Conservação dos Soros 

Todos os soros foram conservados em geladeira a temperatura entre 4 e 

ao C até o momento da realização dos exames quando foram deixados 

uma hora à temperatura ambiente antes do início do seu processamento. 

3.3.3- Conservação dos kits 

Todos os kits foram armazenados segundo as normas determinadas por 

cada fabricante I em geladeira I com temperatura entre 4 e ao C. 
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3.3.4- Padrão de Floculação do Controle Negativo 

Antes do procedimento com os soros do conjunto, todos os kits foram 

testados de duas formas, sendo uma com solução salina e outra com um 

soro conhecidamente negativo e não turvo, para se estabelecer o 

PADRÃO DE FLOCULAÇÃO DO CONTROLE NEGATIVO de cada um 

deles. 

As fotos abaixo mostram aproximadamente o que se determinou como 

padrão de floculação, considerando as particularidades de cada kit, no 

que diz respeito ao seu próprio padrão. Esse padrão de floculação varia 

entre eles e não traduz necessariamente uma visão única do observador 

atento para todos os kits. 

FOT001 

I \ 

., 

Padrão de Floculação do Controle Negativo frente a um soro negativo não turvo. 
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FOTO 2 

Padrão de Floculação do Controle Negativo frente a solução salina 

3.3.5 - Particularidades de cada kit 

Segundo os próprios fabricantes existem muitas variações quando se 

compara um kit com outro. As principais variações estão na Tabela 3 que 

mostra diferenças entre indicadores de métodos, no tipo de amostra que 

pode ser analisada (soro, plasma e/ou líquor), na quantidade da amostra 

analisada , na quantidade de suspensão antigênica, no número de 

rotação por minutos que cada amostra é submetido, no tempo dessa 

rotação e na existência ou não de registro no Ministério da Saúde. 
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3.3.6- Procedimento Técnico 

Após a definição de cada kit a ser utilizado era feito o sorteio dos soros 

positivos e negativos com numeração prévia definida anteriormente, 

seguidos de uma renumeração, e ambos, soros e kit, foram deixados à 

temperatura ambiente por uma hora antes de se iniciarem as análises. 

Depois foram divididos em 6 (seis) grupos contendo 6 (seis) soros cada 

e 1 (um) grupo contendo S(cinco) soros , de uma forma que não se 

repetiam os mesmos grupos de soros nos diferentes kits analisados . A 

execução das análises foi feita por cada grupo individual e a divisão dos 

conjuntos (grupos) se fez necessária para evitar evaporação dos 

componentes do sistema (reagentes e soros) em função do tempo 

consumido na realização de cada teste. Assim, somente após a execução 

de todas as diluições correspondentes ao primeiro grupo se iniciava o 

processamento do segundo, em seguida o terceiro e assim por diante. 

Para cada kit analisado inicialmente se efetuou diluições de 1:1 até 1 :32 

em placas de Kline para cada soro e adicionou-se os antígenos de 

acordo com que estava estabelecido nas bulas (anexos 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.) que acompanham os produtos, respeitando 

assim o que foi preconizado pelos fabricantes e até evitando o efeito pró

zona associados a esse tipo de exame. Em seguida foram colocadas sob 

agitação, em determinados tempo e velocidade para que fosse feita a 

leitura do padrão de floculação na maior diluição. Após leitura do primeiro 

grupo nas diluições citadas aqueles soros que necessitavam de maiores 

diluições foram diluídos até 1:1 024 e repetidos os procedimentos 

devidos. As placas de Kline após agitação e antes da leitura definitiva 

permaneceram em câmara úmida para evitar evaporação dos reagentes. 

A execução das análises e a leitura dos resultados foram feitas por uma 

só analista , afim de padronizar a leitura e a execução das técnicas. 
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3.4- Análise Estatística 

3.4.1- Prova de Friedman 

Foi escolhido como método de avaliação estatística a PROVA DE 

FRIEDMAN 58
· por se tratar de um teste não paramétrica baseado na 

distribuição de Qui-quadrado e utilizado em situações cujos valores não 

sejam muito exatos como no nosso caso, cuja reação de floculação 

aplicada (V.D.R.L.) mede intensidade de floculação enquanto etapas de 

uma diluição e não exatamente a concentração real de anticorpos. Na 

sua aplicação não se necessita fazer suposições sobre a distribuição da 

população na qual tenha sido extraído já que as amostras (kits) são 

consideradas em correspondência entre si visto que o mesmo grupo de 

soros positivos e negativos foi utilizado para cada um deles. 

Para caracterizar a Prova de Friedman os dados se dispõem em uma 

tabela de dupla entrada com N linhas (N=21 onde cada linha representa 

um soro utilizado) e K colunas (K=12 onde cada colunas representa um 

kit utilizado). Aos dados da prova chamamos de POSTOS e atribuímos 

escores ou resultados separadamente, isto é, aos resultados de cada 

casela na linha atribui-se postos separados. Assim para os 12 kits os 

postos variam de 1 a 12. Os resultados de reações realizadas com cada 

soro são distribuídos em ordem crescente e o valor dos escores finais 

são resultantes da posição crescente de cada posto. Havendo empate 

nos resultados, ou seja, soros com o mesmo resultado, utiliza-se o valor 

do posto médio, proveniente da média aritmética dos postos empatados. 

A Prova de Friedman determina se é provável que as diferentes colunas 

de postos (kits) provêm de uma mesma população, utilizando a tabela de 

distribuição do Qui-quadrado. 
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3.4.2- Prova de Wilcoxon 

Pará fazer a avaliação da situação definida dos resultados inter-lotes, 

utilizamos a Prova de Wilcoxon 58 que é uma ferramenta que atribui maior 

ponderação a um par de resultados e que acusa grande diferença no 

número de fases positivas alcançadas. Também é um teste não 

paramétrica cujos valores resultantes são analisados em uma tabela 

própria que acompanha a prova. Da mesma forma que a Prova de 

Friedman atribui postos e escores aos resultados , calculando a menor 

soma dos postos de um mesmo sinal, que chamamos de T e 

comparamos com a tabela. Sob um nível de significância definido de 5% 

aceitamos ou rejeitamos nossa hipótese dependendo se T é menor ou 

maior que o valor tabelado. 



RESULTADOS 
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4- RESULTADOS 

4.1- Distribuição dos resultados e escores obtidos. 

A Tabela 1 mostra a distribuição dos resultados dos 12 kits utilizados em 

função dos soros positivos estudados. T ai disposição foi considerada 

como o inverso da diluição do soro já que pela própria característica da 

Prova de Friedman não se dá importância ao valor do número em si, o 

que vale é a ordem de ocupação de cada resultado nas colunas da 

tabela. Assim, por exemplo, seria indiferente considerar % ou 2 se eles 

ocuparem a mesma posição. O que vale é a ordem da magnitude dos 

valores de cada resultado nas linhas da tabela, ou seja, quão grande é 

esse valor. 
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Tabela 1: Distribuição dos resultados obtidos por kit e por soro 

positivo utilizados. 

KIT B B B B c D L s T w w v 
E I I I E o A A R A I D 
H o o o c L B N I M E R 
R c K L o E o o L A N L 
I L I A N s R F A E -
N I T B c I B R B 
G N L R 

I p A 
N A s 

s 
T L 
E B 
u 
R 

1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 

4 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

5 32 2 1 1 64 1 2 2 1 1 2 2 

6 1 8 1 2 1 2 1 2 4 1 1 1 

7 1 1 4 1 1 1 1 2 2 2 2 1 

8 1 1 1 2 1 1 1 2 4 1 1 1 

9 2 4 4 2 1 4 2 4 1 4 2 2 

10 2 2 2 4 1 2 2 4 4 4 2 4 

11 32 32 32 64 32 16 32 64 64 64 32 32 

12 32 128 128 128 32 32 128 64 64 64 64 64 

13 16 32 32 32 4 16 32 128 32 128 64 32 

14 32 64 256 512 16 64 64 128 128 256 128 64 

15 2 2 4 2 4 4 2 8 2 32 2 2 

16 1 1 8 4 1 1 2 8 2 1 1 2 

17 2 8 1 16 1 1 1 8 16 2 1 4 

18 8 4 128 16 16 8 16 16 32 32 32 2 

19 4 4 4 4 1 4 2 16 1 16 4 2 

20 8 8 8 16 4 4 16 32 16 8 16 4 

21 4 16 4 32 8 8 8 32 16 8 8 2 



KIT 

s 
o 
R 

o 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 

13 

14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
Rj 

Rj2 
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Após determinar o valor total dos escores por cada posto, construímos a 

Tabela 2 que caracteriza justamente a distribuição desses escores 

atribuídos a cada um dos kits em função da reatividade de cada soro. 

Tabela 2: Distribuição dos escores atribuídos a cada kit em função 

da positividade dos soros. 

B B B B c D L s p T w w 
E I I I E o A A A R A I 

H o o o c L B N s I M E 

R c K L o E o o T L A N 

I L I A N s R F E A E 

N I T B c I u B R 

G N L R 

I 

N 

5 11 5 5 11 5 5 5 11 5 5 

11,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 11,5 5,5 5,5 

5 11 5 5 5 5 5 5 11 5 5 

10 10 10 4 4 4 10 4 4 4 10 

11 8 3 3 12 3 8 8 3 3 8 

4 12 4 9 4 9 4 9 11 4 4 

4 4 12 4 4 4 4 9,5 9,5 9,5 9,5 

5 5 5 10,5 5 5 5 10,5 12 5 5 

5 10 10 5 1,5 10 5 10 1,5 10 5 

4,5 4,5 4,5 10 1 4,5 4,5 10 10 10 4,5 

5 5 5 10,5 5 1 5 10,5 10,5 10,5 5 

2 10,5 10,5 10,5 2 2 10,5 6 6 6 6 

2,5 6,5 6,5 6,5 1 2,5 6,5 11,5 6,5 11,5 10 

2 4,5 10,5 12 1 4,5 4,5 8 8 10,5 8 

4 4 9 4 9 9 4 11 4 12 4 

3,5 3,5 11,5 10 3,5 3,5 8 11,5 8 3,5 3,5 

6,5 9,5 3 11,5 3 3 3 9,5 11,5 6,5 3 

3,5 2 12 6,5 6,5 3,5 6,5 6,5 10 10 10 

7,5 7,5 7,5 7,5 1,5 7,5 3,5 11,5 1,5 11,5 7,5 

5,5 5,5 5,5 9,5 2 2 9,5 12 9,5 5,5 9,5 

2,5 9,5 2,5 11,5 6 6 6 11,5 9,5 6 6 

109,6 149 147,5 161 93,6 99,6 123 186 169,6 164,6 134 

11990,26 22201 21766,26 26921 8742,26 9900,25 15129 34596 28730,25 23870,26 17966 

v 
o 
R 

-
8 
R 
A 
s 
L 
8 

5 

5,5 

11 

4 

8 

4 

4 

5 

5 

10 

5 

6 

6,5 

4,5 

4 

8 

8 

1 

3,5 

2 

1 

111 

12321 
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4.2- Características dos Kits e variações por fabricante. 

Para evidenciar algumas diferenças entre os kits construímos a Tabele 3 

que ·mostra variações de metodologia entre os mesmos, variações na 

quantidade e no tipo das amostras e das suspensões antigênicas, tempo 

de agitação, número de rotações por minuto utilizada por cada um deles, 

além de registro no Ministério da Saúde. 

Tabela 3- Principais características e diferenças dos kits utilizados 

na pesquisa 

s ~ INDICADOR TIPO VOLUME DA 
VOLUME 

TEMPO DE 
REGISTRO DO 

DO 
s MÉTODO 

Não 
BEHRING Tem 

Não 
BIOCLIN Tem 

Não 
BIOKIT Tem 

BIOLAB Carvão 

Não 
CECON Tem 

Não 
OOLES Tem 

LABORCLIN 
Não RPR-

Consta 
SANOFI Não 
PASTEUR Tem 

Não 
TRILAB Tem 

Não 
WAMA Tem 

Não 
WIENER Tem 

VDRL- Não 
BRAS-LB Tem 

1 I gota = 17 111 
2 I gota = I 7 111 
3 I gota = 10 1!1 

INATIVAÇÃO 
DO SORO 

sim 
~·56" c 

não 

não 

não 

não 

não 

não 

não 

não 

não 

não 

sim 
~· 56"c 

DE AMOSTRA 
AMOSTRA (!11) 

soro/liquor 50 

soro/ 
plasma 50 

soro/ 
plasma 50 

soro/ 
plasma 50 

soro/liquor 50 

soro/ 
plasma 

50 
liquor 

soro/ 
plasma 

50 

soro/ 
plasma ~ 

soro/ 
plasma 

50 
liquor 

soro/ 
plasma 

50 

soro/ 
plasma 50 
liquor 

soro/liquor 50 

4 I gota = quantidade não especificada pelo fabricante. 
5 I gota = I O 111 

DA MINISTÉRIO 
SUSPENSÃO 

ROTAÇÃO R.P.M. DA SAÚDE NA 
hLI) 

(min) EMBALAGEM 

1 gota1 4 180 não 

não 
20 5 tem não 

1 gota2 8 100 não 

1 gota3 6 180 
não 

4 não 
20 

tem 
sim 

20 5a8 
não 

não 
tem 

20 8 100 sim 

não 
1 gota4 6 tem não 

20 4 180 não 

20 4 180 não 

1 gota5 4 180 sim 

17 4 180 sim 
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4.3- Preços dos kits entre jun/set/97 

Foram verificados os preços dos produtos na época da execução da 

pesquisa que constam na tabela abaixo: 

Tabela 4 - Preços dos kit por fabricante entre jullset/97 . 

KIT/FABRICANTE VALOR EM R$ 
VARIAÇAO DE RELAÇAO 

À MEDIA 

BERHING 110.00 + 69,49 

BIOCLIN 12,00 -28,51 

BIOKIT 67,00 + 26,49 

BIOLAB 43,30 +2,79 

CECON 42,00 - 1,49 

DOLES 27,00 - 13,51 

LABORCLIN I RPR 39,00 - 1,51 

SANOFI/PASTEUR 47,00 + 6,49 

TRILAS 27,00 - 13,51 

WAMA 32,00 - 8,51 

WIENER 16,00 -24,51 

VDRL-BRAS/LB 23,90 -16,61 

Preço Médio: R$ 40,51 

Variação em relação à: - 28,51 a + 69,49 

4.4- Testes treponêmicos 

Foram feitos dois testes treponêmicos (FTS-Abs e ELISA) para 

confirmação dos resultados no conjunto de soros utilizado. 

. ., . . :.,,,c;vE PÚBLICA 
t:: ,.', ... .-.31üAi.)E DE SÃO PAULO 
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Tabela 5- Resultados dos testes de FTA-Abs e ELISA elaborados no 

conjunto de soros da pesquisa. 

AMOSTRA FTA-ABS ELISA 
R01 REAGENTE REAGENTE 
R02 REAGENTE REAGENTE 
R03 REAGENTE REAGENTE 
R04 NÃO REAGENTE NÃO REAGENTE 

ROS NÃO REAGENTE NÃO REAGENTE 
R06 REAGENTE REAGENTE 
R07 REAGENTE REAGENTE 
R08 REAGENTE REAGENTE 
R09 REAGENTE REAGENTE 
R10 REAGENTE REAGENTE 
R11 REAGENTE REAGENTE 
R12 REAGENTE REAGENTE 
R13 REAGENTE REAGENTE 
R14 REAGENTE REAGENTE 
R15 REAGENTE REAGENTE 
R16 REAGENTE REAGENTE 
R17 REAGENTE REAGENTE 
R18 REAGENTE REAGENTE 
R19 REAGENTE REAGENTE 
R20 REAGENTE REAGENTE 
R21 REAGENTE REAGENTE 
N22 NÃO REAGENTE NÃO REAGENTE 

N23 NÃO REAGENTE NÃO REAGENTE 
N24 NÃO REAGENTE NÃO REAGENTE 
N25 NÃO REAGENTE NÃO REAGENTE 
N26 NÃO REAGENTE NÃO REAGENTE 
N27 NÃO REAGENTE NÃO REAGENTE 
N28 NÃO REAGENTE NÃO REAGENTE 
N29 NÃO REAGENTE NÃO REAGENTE 
N30 NÃO REAGENTE NÃO REAGENTE 
N31 NÃO REAGENTE NÃO REAGENTE 
N32 NÃO REAGENTE NÃO REAGENTE 
N33 NÃO REAGENTE NÃO REAGENTE 
N34 NÃO REAGENTE NÃO REAGENTE 
N35 NÃO REAGENTE NÃO REAGENTE 
l'm NÃO REAGENTE NÃO REAGENTE 
N37 NÃO REAGENTE NÃO REAGENTE 
N38 NÃO REAGENTE NÃO REAGENTE 
N39 NÃO REAGENTE NÃO REAGENTE 

N40 NÃO REAGENTE NÃO REAGENTE 

N41 NÃO REAGENTE NÃO REAGENTE 
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4.5 -TESTES ANTI- HIV 

Os 41 soros do painel, sendo 21 positivos e 20 negativos para sífilis, 

foram testados contra a presença de anticorpos anti-HIV , pela técnica 

de ELISA, e todos eles apresentaram resultado negativo. 

4.6- Cálculos da distribuição do X2r ( Prova de Friedman) para todos 

os kits. 

A Prova de Friedman determina se os totais de postos Rj (colunas) 

diferem significativamente . Para aplicar esta prova, calculamos o valor 

de uma estatística que Friedman denotou por X2
r • Como o número de 

linhas e colunas não é pequeno, pode-se mostrar que X2r tem distribuição 

aproximadamente qui-quadrado, com grau de liberdade igual a (k-1 ). 

Assim temos: 

12 
_tr = Nk{k+ 1) 

Onde: 

N= número de linhas 

K= número de colunas 

Rj = soma dos postos na coluna j 

k 

I (Rj) 2 -3N(k + 1) 
J=l 
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Rejeitamos Ho se o valor da estatística r:r for maior que o valor tabelado 

X k -1 5% 2 utilizando-se um nível de significância para o teste de 5%. 
' 

Para os dados deste estudo, temos : 

12 

N=21 soros e k=12 kits LRJ2 = 233113,5 
j=I 

Logo: 

x; 12 
(233113 ,5)- 3x21 x13 = 853 ,8956 - 819 = 34,8956 

2lx12x13 

g.l.= k-1 = 11 (grau de liberdade) 

X 11.s%
2 = 19,675 (Tabela do X2

- Nível de significância de 5%) 

R.C. = {X21 X2 "?. ou= 19,675} (região crítica) 

X2
r = 34,8956 E R. C. 

Portanto: X2
r pertence a Região Crítica 

4.7- Resultados inter-lotes do mesmo fabricante. 

4.7.1- Variação dos resultados positivos 

Baseados nos resultados dos dois lotes da Berhing sorteados anteriormente, 

construímos a Tabela 6 que caracteriza os resultados das reações de 

V.D.R.L. dos 21 soros trabalhados. 
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Tabela 6 - Resultados das reações de VDRL dos soros positivos 

frente a lotes diferentes de um mesmo fabricante 

SOROS BERHING ORAC 300215 B BERHING ORAC 300214 A 

POSITIVOS (1) ORBA 300367 A (2) ORBA300366 B 

1 1 1 

2 2 1 

3 1 1 

4 2 2 

5 32 4 

6 1 1 

7 1 2 

8 1 1 

9 2 1 

10 2 4 

11 32 32 

12 32 256 

13 16 32 

14 32 128 

15 2 4 

16 1 1 

17 2 4 

18 8 32 

19 4 4 

20 8 64 

21 4 8 
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O gráfico 01 mostra os dados da Tabela 6 visualizados de uma outra 

forma, mostrando as variações inerentes aos kits utilizados frente a um 

mesmo soro. 

Gr6flco 01 : Dlstrtbulçlo linear dos resultados positivos do mesmo 

soro utilizando klts de lotes diferentes de um mesmo fabricante. 

1 2 3 • 5 I 7 8 I 10 11 12 13 1• 15 18 17 18 19 20 21 

LEGENDA -BERHING ORAC 300215 B (1) 
ORBA 300367 A 

E=:J 
BERHING ORAC 300214 A (2) 

ORBA 300366 B 
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4.7.2- Cálculo do valor de T , (Prova de Wilcoxon), para inter-lotes 

de lotes distintos. 

Para testarmos a hipótese nula de que os kits da Berhing provenientes de 

dois lotes distintos não diferem quanto aos resultados de classificação 

dos diversos soros, utilizamos a Prova de Wilcoxon 58 já que podemos 

atribuir maior ponderação a um par que acusa grande diferença no 

número de fases positivas alcançadas, ou seja, grande diferença no 

número de diluições alcançadas. Assim consideramos para cada par de 

resultados, isto é, para o mesmo soro classificado pelos dois lotes 

diferentes , as diferenças do número de fases (ou diluições) positivas 

alcançadas por eles (número de diluições do lote 2 menos o número de 

diluições positivas do lote 1 ). Desprezamos os pares onde não houveram 

diferenças (soros de número 1 ,3,4,6,8, 11,16 e 19) , resultado assim em 

13 pares para o estudo. Distribuímos postos ao valor absoluto destas 

diferenças e a cada posto foi atribuído o sinal da diferença obtida por 

cada par. Os resultados do que foi descrito são mostrados na Ta bela 7. 
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Tabela 7 -Aplicação das diferenças e postos do número de diluições 

segundo a Prova de Wilcoxon. 

SORO DIFERENÇAS DO NÚMERO POSTOS DAS DIFERENÇAS DO 

DE DILUIÇÕES NÚMERO DE DILUIÇÕES 

1 o -
2 -1 -4.5 

3 o -

4 o -
5 -3 -12,5 

6 o - 1 

7 1 4,5 

8 o - I 

9 -1 -4.5 i 

10 1 4.5 

11 o -

12 3 12,0 i 

13 1 4,5 

14 2 9,5 I 
i 

I 15 1 4.5 I 

16 o -
17 1 4.5 i 

i 

18 2 9,5 

19 o -

20 3 12,0 

21 1 4,5 

A prova de Wilcoxon considera como igual aTa menor soma dos postos 

de mesmo sinal (positivos ou negativos), fixa o nível de significância do 

teste e compara T com um valor de uma tabela própria. Se T superar o 

valor tabelado, sob o nível de significância fixado e considerando N igual 

ao número de pares sem empates, rejeitamos a hipótese de que dois 

lotes distintos proveniente do mesmo fabricante, não diferem quanto a 
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classificação dos diversos soros, ou seja , não geram resultados 

diferentes. 

Para os dados deste estudo temos: 

T = 21.5 (menor soma dos postos de sinal negativo) 

N = 13 (número de postos com diferenças) 

Nível de significância do teste= 0,05% 



DISCUSSÃO 
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5- DISCUSSÃO 

5.1- Apresentação dos Kits 

correspondentes. 

no mercado e seus preços . 

Não existe padronização em relação a identificação de todos os kits 

trabalhados. São variáveis as formas de codificar cada produto 

apresentado, ora caracterizando a embalagem ora caracterizando os 

lotes dos componentes. A maioria não apresenta data de fabricação e 

são colocados rótulos apenas com o prazo de validade do kit. O número 

de registro no Ministério da Saúde aparece em apenas 04 (quatro) kits 

dos 13 (treze) estudados. Dos kits importados nenhum deles traz as 

informações da bula traduzidas para o português. Um estudo mais 

detalhado de cada bula não foi nosso objetivo e por isso nos atemos 

somente aos dados que interessavam ao trabalho. Por outro lado, existe 

um variação de preços muito grande ( - 28,51 a+ 69,49) em relação à 

média (R$ 40,51 ), às vezes subestimados e outra vezes superestimado, 

como os kits importados, levando o consumidor a confusa e falsa idéia de 

que eles geram resultado isoladamente melhores. Os valores por cada 

teste isolado não foram comparados em função de que nem todos os kits 

trazem a quantidade de testes a serem realizados. 

5.2-Formação do Conjunto de soros positivos 

A utilização na pesquisa de um conjunto definido de soros positivos 

conhecido veio em função de algumas dificuldades práticas que foram 

sendo detectadas quando da programação de execução do trabalho, 

principalmente na obtenção de um soro padrão da OMS (Organização 

Mundial da Saúde). Esses soros foram escolhidos não tanto em função 
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da reatividade de cada um deles mas principalmente do volume existente 

de cada amostra o que determinou a possibilidade de se trabalhar com 

todos os soros e todos os kits existentes. Assim selecionou-se os soros 

que· tinham quantidade suficiente para realizar todas as análises 

previstas. A reatividade inicial de cada um deles já era previamente 

estabelecida pela soroteca da Área de Dermatologia Sanitária da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. O conjunto 

de soros foi formado por : 

04 soros com título 1:1 

- 04 soros com título 1 :2 

02 soros com título 1:4 

- 02 soros com título 1:8 

01 soro com titulo 1:16 

03 soros com título 1 :32 

- 02 soros com título 1 :64 

02 soros com título 1:128 

01 soro com título 1 :256 

5.3- Padrão de floculação 

Antes da execução propriamente dita das análises cada kit foi testado 

frente a uma solução salina estéril e um soro exaustivamente negativo e 

não turvo. Verificou-se que quando comparados, apresentavam entre si, 

intensidade de floculação diferentes e que seria necessário estabelecer 

um Padrão de Floculação para cada kit sem que ocorresse interferência 

quando da hora da leitura por um único técnico. Essa é uma das grandes 

dificuldades existentes na rotina dos Laboratórios do país já que nem 

sempre o fornecedor tem a disposição o kit do mesmo fabricante e a 

variação do Padrão de Floculação nem sempre é vista pelo técnico que 

executa a rotina. As leituras são tão discrepantes que uma reação 

poderia ser negativa para um leitor e positiva 1:4 para outro. Em função 
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dessas variações definimos que as análises fossem lidas por apenas um 

técnico e que a cada kit estudado fosse definido o seu próprio padrão de 

floculação como forma de apagar a memória fotográfica adquirida pelo 

técnico no kit trabalhado anteriormente. Não se pode estabelecer um 

padrão único como se os kits, apesar de definirem uma mesma doença, 

pertencessem a uma mesma população padronizada. Se atentarmos para 

variações correspondentes a cada estado clínico da doença as 

dificuldades de definição dos títulos serão maiores, mesmo para um 

observador com prática, principalmente nas definições de títulos muito 

baixos, por exemplo 1 : 1 e 1 :2 , quando comparados com títulos 

negativos. 

Alguns kits como o da BERHING e o da SANOFI/PASTEUR trazem 

imagens de floculação como se elas representassem o que acontece na 

hora da reação. Na realidade não passam de insinuações e que podem 

até confundir um observador desatento. Seria como nas fotos abaixo 

onde se tem a princípio uma visão crescente da formação de grânulos 

(grau 1 < grau 2 < grau 3 < grau 4 < grau 5) na reação de aglutinação 

mas que na realidade é uma imagem distorcida se fosse considerada 

como padrão para qualquer um dos kits estudados. 

FOT01 

Formação de flóculos Grau 1 
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FOT02 

Formação de flóculos Grau 2 

FOTO 3 

Formação de flóculos Grau 3 



.t6 

FOT04 

Formação de flócu los Grau 4 

FOTO 5 

Formação de flóculos Grau 5 
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5.4- Execução das análises 

Em todas as análises elaboradas na pesquisa, foram utilizados kits 

dentro do prazo de validade e respeitadas todas as orientações dos 

fabricantes no que diz respeito às condições técnicas inerentes a cada 

um deles, desde acondicionamento, inativação ou não do soro, volumes 

pipetados, preparo das soluções de uso quando necessárias, 

temperatura, umidade, tempo e intensidade de rotação e microscópio. 

Além desses fatores foi utilizado somente um leitor para todos os testes. 

5.5- Testes treponêmicos e anti-H IV 

Os testes treponêmicos (FTA-Abs e ELISA) foram utilizados como testes 

confirmatórios e elaborados para confirmar a potencialidade dos soros 

formadores do conjunto. Os soros de número R04 e R05,considerados 

inicialmente reagentes, deram resultados NÃO REAGENTE frente aos 

testes treponêmicos o que pode caracterizar um resultado falso positivo 

nos testes não treponêmicos. Já o teste para anticorpos anti-HIV foi 

utilizado como forma de proteção a manipulação do conjunto de soros e 

até a possível eliminação de alguns soro, fato que não ocorreu no 

trabalho. 

5.6- Análise estatística dos resultados obtidos em todos os kits. 

Considerando os 12 kits estudados como amostras individuais, verifica

se que os mesmos se apresentam numa escala ordinal em função da 

ordenação do grau crescente de positividade , assim quanto maior a 

quantidade de anticorpos maior a positividade. O que queremos é 

comprovar a hipótese nula (Ho) de que os 12 kits provem da mesma 

população, ou seja, de que os 12 kits não diferem quanto aos resultados 

de classificação individual dos soros. 
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Hipótese estatística: 

Queremos testar a hipótese nula: 

Ho : os 12 kits não diferem quanto aos resultados de classificação dos 

diversos soros. 

Contra a hipótese alternativa: 

Ha : Os 12 kits diferem quanto aos resultados de classificação dos 

diversos soros. 

Se a hipótese nula de que os kits não diferem quanto a classificação dos 

diversos soros e portanto, provém da mesma população, for verdadeira, 

espera-se que os postos de 1 a 12 apareçam com freqüências 

aproximadamente iguais. Isto indica que, para qualquer soro, é uma 

questão de acaso sob qual kit ocorrerá o maior escore. Portanto se os 

escores dos soros forem independentes dos kits, os totais de postos para 

as diversas colunas seriam aproximadamente iguais. Se os escores dos 

soros dependessem de qual kit foi utilizado (isto é, Ho fosse falsa), então 

os totais de postos variariam de uma coluna para outra. Como todas as 

colunas contém o mesmo número de casos (soros), uma afirmativa 

equivalente seria que, sob Ho, os postos médios das várias colunas (kits) 

seriam aproximadamente iguais. 

Com a aplicação da Prova de Friedman verificou que o valor do x2
r é 

igual a 34,8956. Segundo a tabela do Qui-quadrado pertence a região 

crítica qualquer valor maior ou igual a 19,675. 

Logo ao nível de significância de 5%, rejeitamos Ho , isto é, afirmamos 

que os kits diferem quanto aos resultados de classificação dos diversos 

soros já que o valor encontrado para o x2
r pertence a região crítica. 
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Observou-se também, conforme tabela 2, uma variação na somatória dos 

postos por colunas, ou seja, por kit, que numa escala crescente 

demonstra que os kits com menores somatória atingem um menor grau 

de positividade(ou menor diluição) e aqueles com maior somatória 

atingem um maior grau de positividade (ou maior diluição). 

5.7- Análise estatística dos resultados inter-lotes do mesmo kit. 

Baseados na Ta bela 5 verifica-se a existência de discordância na 

classificação dos resultados dos diversos soros quando comparamos 

simplesmente os dois lotes analisados. Porém , utilizando a Prova de 

Wilcoxon temos que testar as duas hipóteses a seguir: 

Queremos testar a Hipótese Nula: 

Ho: Os dois kits da Berhing provenientes de lotes distintos não diferem 

quanto aos resultados de classificação dos diversos soros. 

Contra Hipótese Alternativa: 

Há : Os dois kits da Berhing provenientes de lotes distintos diferem 

quanto aos resultados de classificação dos diversos soros. 

Consultado a tabela própria para a Prova de Wilcoxon, verifica-se que o 

valor tabelado é igual a 17. Calculamos o valor de T = 21.5. Como T = 
21.5 > 17 , não rejeitamos Ho ao nível de significância de 5%. 

Assim, nas condições utilizadas no trabalho, onde se utilizou um conjunto 

de 21 soros conhecidos, afirmamos que os dois kits de lotes distintos da 

Berhing não diferem quanto ao resultado de classificação dos soros. 

Como a classificação em um dos kits não tendeu sempre a positivar em 

mais ou em menos fases (diluições) que a classificação do outro kit, 

havendo alternância em suas classificações (notar soros 5,12 e 20) , o 

teste não foi capaz de detectar diferença entre os dois kits. Vale salientar 
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que dos 21 soros, houve concordância de classificação em apenas 8 

deles (38,1%) e que em 5 (23.8%) a discordância na classificação dos 

resultados foi de duas ou três diluições. Assim, deve-se levar em 

consideração o fato de termos trabalhado com um conjunto de soro 

positivo conhecido, o que gera interpretações diferentes dos resultados 

obtidos de pacientes isolados na clínica médica. Assim, um resultado 

reagente 1/64 pode ser clinicamente diferente de 1/512 quando é 

interpretado pelo médico assistente e deve gerar decisões diferentes nos 

tratamentos. 



CONCLUSÕES 
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6- CONCLUSÕES 

6.1-0s Kits não pertencem a uma mesma família e consequentemente 

não geram o mesmo resultado frente a um mesmo soro, isto é, diferem 

quanto aos resultados de classificação dos diversos soros. 

6.2- Há uma variação de resultados entre o mesmo soro quando testado 

por Kits diferentes. 

6.3-0s soros testados por lotes diferentes de um mesmo fabricante, 

demonstram pertencer a uma mesma família, entretanto apresentam 

variações nos títulos. 



PERSPECTIVAS E SUGESTÕES 
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7- PERSPECTIVAS E SUGESTÕES 

Deve constituir uma perspectiva do país na busca da garantia total da 

qualidade, alcançar numa forma inicial, os seguintes passos: 

1 °) Produção de um painel padrão validado pelo soro padrão de 

referência da Organização Mundial da Saúde, com objetivos de análise 

prévia para registro do produto. 

2°) Obrigatoriedade de novo registro dos produtos existentes, com 

exigência aos fabricantes, de um padrão mínimo de performance do 

produto (sensibilidade, especifidade, valor preditivo positivo e valor 

preditivo negativo). 

3°) Desenvolvimento no Brasil dos programas de Controle de Qualidade 

Interno, Controle de Qualidade Externo e Proficiência para os 

profissionais da área da saúde diretamente ligados ao diagnóstico 

sorológico da sífilis. 

Embora os testes não treponêmicos sejam a base para a sorologia da 

sífilis existem evidências claras de que eles não possuem padronização 

rigorosa e que as exigências mínimas para a garantia da qualidade dos 

resultados não estejam sendo cumpridas. Já em 1984, JORGE 61 
, cujo 

trabalho questionava resultados e não kits utilizados, sugeria a 

implantação de um programa de controle de qualidade. Em 1988, 

CAMARGO 65 identificava a necessidade de um controle de qualidade nas 

reações utilizadas no país, ou seja, dos kits comercializados desde 
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aquela época e alertava que os resultados destes testes possuíam 

apenas valor de probabilidade, variando segundo vários e diferente 

fatores. Por isso os resultados precisam ser ponderados e 

adequadamente valorizados pelo médico, de acordo com os dados 

clínicos e epidemiológicos, acrescido de uma análise pré e pós analítica. 

Hoje, 1998, não temos mais nenhuma dúvida: ou controlamos a qualidade 

dos insumos ou vamos continuar tendo resultados duvidosos 

comprometendo todos os componentes envolvidos no sistema, desde os 

laboratórios fabricantes de resultados até médicos e pacientes. 
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ANEXO 01 
BEHRING 

VDRL 
Cardiolipin-Antigen 

Composltion 
BehriniiW"fke Aetlgents lor lhe caroioliDin microlloccul.!rtíon les1 

vPR1.. C..n:liollplrl Antlpfl, ~ t1e<11 eon1airYI'O Ir> aioohot IIQIIAion· 
c.ardlollpin o .a g-1 
laciti'Vn 2.1 g.1 
~rOl 9.0g.1 

Dllution Uquld (pH 6.0). containlnj) 

k)m4j~ 0.56 g:l 
NA.J-!PO · 12t{.O l}3 mwl 
Kt<. f'O • • 170 mg/1 
N~o(. . 1 o ~-1 

For con1rol oi ttoe raactioo and MOtmation oi thG =tioípin ~-
8Wlftih Conuol Seruln. positivo 

USe 
VDAL (Ver-erMI Dla<i!a~ A-are~ Laborarory} carololopir a~iige-1 
ftCcr.>rdinp to HAAAIS ec al aerves 'ar (le<roostnrtion 11nd es1'ma11ln ot 
th91~id antibodv in wrum m.:arabrospir.al Huid. 

Method 
Prindple 

In lho prescnce oi lipid antibodiO$ ar. llll9k.l1inatíon (llocwlalion) ~ilh 
r..ardiohpn ,:urtigfm OOCitB. In ths ~ OfiSR fhR Sàl!lifl&flSinn rarllnÍ'1S 
hornoqenaoualy rufbtd. 

Pr'eparation of lhe Antiljef'l ~ f'bce 0.4 ml oi dilution •qui<j 
•• a glas6 slllppe<ed bot•e (30 oi) and add O 5 m1 drt>p by drop whlle 
Sl'lalcong tha bonkl. T1w plpena cr needle m'--1 - c:ome Imo conlaCI 
wl'll1he dlllltlonllquld. BIOW OU1 lhe last drop, and continue to rotntc 111c 
botlle 1or a lew socooos. 
Add 4. 1 ml o1 dMior. llquld MO ciOse lhe bott'e tl(1ltty 

Vigorously st-..ke lhe bo1tle vertiulllly fnr 11) seo. T;,o, ~·• !T'Lt$1 bf; 
,JS<!(j on lhe same day tnal il ... ..,. prP.pArêl:l. 

Prep~ratlon of lhe Scnm1 « Cerebroaplnall"krrd; 1:\a::t"'ato doar sora 
tur 30 min at 56 "C. Só<mples wlrir:l1 ,......., beerr lnadiwrtf!<l more than 4 
h<U"J orcWlcJsly shotJd bc 'CÜUIC11V..lt00 fo' 1<J mitl a! 5ti "C. CQroorosplna 
fluld ;, nOliO t>e in!I.C1iwted. 

Procedura 
I. Slide Test wittl Seno.-. 
1. Ptocc O.ll5 Ml ai lnaetlval.cd serum on o QilaQ ..,,h o~tQI~ {1-4 mm 13} a.-.d 

distnbuto lho sorun. 

2. AOd 1 dropol11ntipen suspensoon (r I 160m~ with a\ ml gJass s-yrtr.ge 
~nó" o..libo'tt'<o<l N<). 1 'W'"ltl(ll. 

3 T~ !<>la[~, lhe sli<J .. In" rota1o< lor 4 mifl o~~.t •wo• 180 rpm anel 11 
cird<l dírul>E!Iar ol1.9 em. 

l"v.ahane ir'lm9doatalv atoor rCJ!alioo uoldot' a oo-.icmscopo ata maq'l•;c,ll,m 
ol100 x 

no llAfllS 
no ctearly detined h.,..JS 
lll'!lal. bu1 clürly delee1a!>le ~ 
laflll' kJmps 

AOn-....ctive 
borclll!r1inll' ~çti~ 
waakly Noactlva 
reactive 
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11. ~ Tftt willr Cll!f'9i:l<~inal Fluirl 

f'Nj:lal'lltlon Gil S.IIIIIMcl Antjoan l!iülipaMion 1orlhê Carallroaplnal 
Fl'\(dTNl . 
Mix equal pt'lf1S oi l!ll11gen suspenslorl (see abcvej and a ,w.; salre 
SOiuliOtl, st-llkewel, lrl<la~IO ~tand torlrom 5 mln upta a maxvnur'!l t>1 
P hoon< belr.>r1J l....,irll-
1. PiarA! 0.0!\ml oi cerebrOBPinal ftuld oo a 91iae w•lh o.wl.s. ~ di91oiUure 

ll'llli'OU(I"'i'{. 

2. Add 1 drop (= 1/100 mr1 o1 !WIIlsiti:zad an!ÍÇ441t'SUOfMI''~~'OO ""'Ih a t~yrrngc 
AJ'ICI aeal:.ra100 No. 12 cannJia. 

3. Tllen rourte 111e s:lde in a rotalcrlor 8 "'~~' at 1tpprox 100,.,., 
Ev.alual&immRr~Y ;dhtrmtrdkln~•OOHf'a micmf;(~lf)P.ifl it 7Tt.rt{JII'lita:rtliort 
(of 100 Jl. 

t.Jn.IO.'l"lflll'\)id;jy cf f1e S;l$p<)Osion, 
na tloalulation or lumPfi non~e..,.i~ 

âPQriy defu18<1 I.Jonpti ••" ciMo 
~UTCUncirg reective 

Det.err'Aif\8Uall oi 1M antlbcdy content 
For- <1>\limation oi lha r:.rdio'~ro a111íi>Ody lhe !llidc ~ is po<torMO<J "in 
0.011 Ml oach oi a gcomolric sorkls o1 dilutionG oi inac1 vatcd oon.m or oi 
ceret>rospi1al ttuid. Fo· dlution o• se•a- s RóY!SIIble to aSI.' dHutior it~id 
pH 6.0. a11d for O!'rebroepio!ll th,ió pl'ry$iQtQgi~l ~ineo $olulion. The 
com!Cied mtlan Htvror lltenu:nharollntem~lklnHiurwlfi per r·~ a-.. yiR!d<l<l 
hy <JOrllHf~livP. lltrH~Il.~1 ·Uf lht!' f..IUSIIive Wlllrnl !<M!r1Jt11 111 liiCIXJidHIH:E! Wl!!l 

1hQ (ok:t)mmQ~~ olll'a r~ral GQf'!Ulr'llkliOllh Olf~. Tho lolll<' ·~ 
con!!ldorod 10 ::-o tho ro<:iprocal v:úuo oi ltlc l3a doi.Jiio-1 S10P dcllorminod 
;!b"ffi;t~·-

Co-luuO!'I: In prt~p.ano'q I'WI OOioQOO -~- lhe onalf .JCiior~ ;i<C1' aoo..-.:: 
muSl bo ad'1oroo to wlth ;-.c .lllNWI accuracy. Tllo ·::::.mulas orrp!0-,'01 ~r 
~ ~ the arJ~ ~ l<hnulri b<l çh- tnr rtmp !;i 7ft. Tios 
may fJ9 efti!CIOO 1>y c.ountng IM drops focrn a hnOW!" arrllU'll a1 anl gan 
suspensio1. Care rtltl!ll be te!<en lh!U a· f tt-e drops a·e tfle Sall'E' si;> e 

Diagnostic Significance 
Thc lo~ 'lliew af ~rnMSitooon nr.d cstimotioo oi a~rd-ollpm Dl'ltbodics 
within l~o framowort oi syDh~is diagnosis i& th;u il ir> oi diagnostic 
irnportaJrce meinly for rnonltorlng lhe course o1 disease and asseuirg the 
S'Jr.CJe!f,S nt fh,ef'apY. n1P.- tindin~ atrhtined ltitVe tu t:e louked Ki In 

Górr,..diur'l WÍII\ •--•b rJ 1.-.op<"""""....,..r~<: k<<ot.l.(ltf.4-FlA--At!S. FTA
AB-9, ioldir(ICI ~oragqkrl nr'l1101l). 

In conneca71 wm assessmenr o1 finai1gs attention is a,_., to lhe rete
vantlo'*tab.JtN. 
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BEHRING 

ANEX001 

non l'e<!()1iYelni(:h1 reagierenól 
nógatit-'nega1IYO 

borderl;ne reactivelfragltch reagiercnd/ 
~)()Hitit r,1Q~x/~cción dudoss 

+= w~kly readive.'~mhw;u;h I'E!«~nct: 
~tif faiblcldóbilmctlt9 positiV'() 

++= reactivefreagierendl 
pasilii:'poa;•tiva 

+++= reactíve.:reagier&ndl 
positif!positivo 

++++= r&activeirEI<tgie1"and/ 
püSilillpõsd.ivo 
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ANEX002 
BIOCLIN 

Bioelin 
VDRL PRONTO PARA USO 

FlNJWDAOI!! 
Wtodo para d«ecÇÇIo da Sltls. 

FUNDAM E~ 
O a.'llioeno IN CllrdiOIIj:lna. ae~Eicno.do d& loc

~'leo e ~. em c:onta10 com r~oiiS (.an· 
1ioorpos), P<-• l'lO 1101t1 • no liQUido Olla· 
~~. pr,xjuz- a m-.açtct de locoa, 
lndk:arodo ..,. reaçã: 111gostrva P«f11 Sirt.IO. 

PROPRIEDADES DO MÉTODO 
A FliOCL., dosonoulow 1111 le810 JL1III"II netec· 

çao de Siil.s .., ... idos corpo<-. lltbanO:I 
c:ai'CIIclllpint bovina, """'*"" c iooc:dln" pu.'f'oca
d!IS· PGCirani:udc wuu'!'IO n& -....... da Orga.. 
nizaçto t.bú• <te &lúdc. 

a oorfcllo bai=CfNR'enlO onlno otl rr&s eom
""'oaoko&, ~ .,.., ... na soluça:: aiCt>cÍIICll. 
a~&ua oonoibio<lade • ~. d~ 
~~~· ~ <1e rcaç6ola biQ-

A ott..~~ da um tampl!o GOIInl. acresaoo 
de euboolãrli:ias ~ o eabilimntca 1owa 
• """' eslalli~ de 8 mesas do anfi;~t~no 
prorr.o para u~. 

REAGENTES 
1 · 1\.'fl ÍüENO 'ID.RL • Coneeni<Y -" :> • S"Ç 

AMOSTRAs 
• Soro. Nlio 6 P<é<Do inlltrv:ot 
• Líq<Jódo oafaiQrr~no. 

TÉCMCA 
TESTE QUALITATIVO 

Alo6m do SOKJ ..... ..., dit~>r. ,; """"""""dad.a tr.•a 
<Jl.-ição de t :B o;oon IIIOI;sçio Nlil'l& par.. »o os 
o" 1cs""' Ptl'8 evitar o eillllo do pro-zona. 

I - Em U""lQ ,._,.. wçavad~ ...,.., 0,05 "'I 
do ISOfO sem diluir e O.OS mo' da -o diiiJíua 1 :8. 

2 -E.- S<lQUida adicionar 0.02 m: da s~ 
il....:igê.'lk:a 

3 · Agitar mM:Jànanl& com movo,.,.., c:ir
~ Ol.i e:n tJfTI ~r par S rn.n1.ftrD5. 

4 · E.xornir..er em um ntianscópio no A.Rl.,-alQ 
~ ... !00... 

~!.Ll.'UWO . 
POSITIII'O: lliMenQa de ~ de -" var•awu;; r .. Q~Q Cl!ISO. p~ a di~Ji9io do soro 

e I'CQ)zar o l!estu &sml-qoaJl~Uiaw. 
NEGATIVO: a~loiÜ.'ldA da grurnc•, e.prt!SCI"obbn

do L.,. !l:lo'll'!·'*" de aspcct;:: hon-oghoo. 
·r ESTE SD.AI.QUAI'ITJTATIVO 
~ .. oc:..ier a~ dftJKWÓe!'l 3o soro CQII1 SOf~ •aJ••· 
Adic:ionar 0,02 m! da ~ Mligilnica e 

proe<>dar ôa "'-forma d<J II!'SI" q:Jóllllali,.,. 
Cona'de•a·lll> JX>R'(> o U:ulo .a maiOf diluiçõo 

da o.mosun on:se ocoro9.1 Flocuteçio. 
TESlt ~ LiOUilO CEFALO+'lAAQUIDI~ 

1 - Oil.1r a &etJçio ar>tigen;"" 1:2 com 11cro 
.,.:>lágico; deixar em rqxx.oso por S mo nulOs. 

z · Proceder ~a m- fo.oon.o qU<t para o 
ooro, u~ a Wquido oefalor""!-llfiO oon11'ito
~ado. ,...., é ~~~ inatNat. 

RECOMENDAÇÕES IIIFORTAtfrES 
1 • At.-.,, emrc z- II"C. lllo m<:tner*:: <to 

"""· <~ar da geladeira e da141r dlo;)~r il tem
DCI'a:ura ... -nbieme. 

2 - HomoQcnci1Ar .. $41~ a.nt~ 1'10 
momor1o da !.ISO. 

3 · s.m,.., que fot r""kz.ado o teslu q-.... Ht•llv<>. 
ult:ÍzOJr, •'é'TI dã a•nosc:re. SoerT'I dih.Jí'. ~ t8.uiçiio 
da 1 :S para cvi.;u " ef&1C de pro-z,.. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
GHAIJVIOiiLS ClinÍClll LoooraSorf 111~• 

and ~ • Sonnen - and Jarret. lo4osby Cd .• lll'eo. 
Marioal d& .......,.;on&s para el <li"9nós1klo M 

!a .Sillis • 11° 311 - Organiuçio ""'"dlal oo 
Saude. 

APRESEHTAÇ~O 
l'!ere.....,. 
AeagtnkN;'!_ 

NÚMERO DE TESTES . 

&wbal...., I ;!f 1• ...... 
'lomal _____ •. __ _..oDJ=-
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RPR redltest 

IUI'AIARY 

... n.wte•t la a n~onH>aJ proc.durofor 11\a rw>ld d!eQftO<Iio oltll!lhllo. 
••11 rMIIt"t la a nrlt~on 011 lhe l!oi&Mtr<l VOAI.~ tnd h"" I® M!l6nt OJ>Oel'loi!Y 
~nd aonoilh<~ 111 eddti<WI te oflerlng s••ar•l o<~uanteo•r. 

- Roodf to uu r-n1 
- lon; ,.nelf.llkl 
- ln•ollwatJon of h -·• ta not ,.., .... ,.., 
- Ekher MNIII or ~d"'• ll'\llV bo ute<l 
- Eny m(jlng o1 ,.,una 

Thn• cnoromr;.HetolaPa ....... , m.ol<o>ltw')' u .. Muoauol~l~ t<lot wMn al&rg<O 
numbct' M 44IMI'Iel muat be orcc,.ud 

Thlo RPR UIIIQIIlls o tll<<lloliPin """"'""'" con111m... cM.rca.l rri~lolo$. Tblo ontiQen 
Ol!taolll en •nlltooc&, ~11i<m<tnv <*!U!d "r1Hlgill", ,.....,, In lhe -.,m DI &\'DhlltiC Q<Lti
and al.o OC<)ftllool!lll:t In che •ru• oi p&ti•nb ~ 101110 o..,. acue• ar ch«m!o dl-aet. 
wnan lti>OCI_,OOIIItalnartollin•.• tloocuiiiiiOft aftheantlg"" ia orO<IUood. -OOI!Igi\o
l<oat. with IM llhAI<leel mio"l~,.. gMniJ b,_ cluiiPI Olf dllr9ront aiZIO ~dlr\1l of t1e 
reagir! tller. wnn nonr.ctlwl""""inltno, n<> "~"" wtll ~1<0 plocoo ano a boiiiO!tenaou.ll(ey 
çol<)ur wi11 be mlinlllln«l. 

III!AGENTII 

aN ~••••t mwdor.ll'>e l<>llolortrl!i; 

•t"""tlltig<OO~; 
o.~»! '!lo OOitlllollplll, !f02(1 - o.022"~> 11cahln, ~oo-. ch<>le•ot-. o.on~s h! emA. o.on M 
~· (1.01 toA KH,PO •• O 1'1í lh,.,et<>M( 10' ~ crmrl<le .,,., 0.01% <flli'OOIII 
,...,opartldeo IIOd dool!<l waw. 

bl Poolt"" contmt: 
uquld, ~r•porod lronllm,.une raoo• • ..,u,., CO<Qino 0.1'11o -•""' ozl<io. 

PIIEc.wTlONS 

IIP. reilllellt ~ in1llnded 101' 1'1 vm10 OI~OIIiC -· 
Tt>o JOC)$t!WI oonii'OI oont.ins sodlum uo:le u o .,..servn.o. Sodrum uld! h10 ble~ <~o
ta lcrm 11ad ar OOPQII' uido iA labcrllloly ~ ...,.eh ....,. erplode on I*'I>Uttlon. Fluoh 
droin• wlt~ -I!IIOI'OUjôhly ~Mw diap""I"Q <rt luid$ CO!llalniOIIoodium Ui<ltl. 

IJTOMa 

1"" RPR afttl;«1 on~ pcolliYo c<>ntroi ...a! "'!1\atll &111* unilt.c 8llpiroliOI'I <loll!l. &IIOWn on lhe II
M4, W slo<t~ ba_ ... 2 and SC. Da not fi ..O,... Expo:W<a <>llh4t Ollllg.n l~te._t.111nee-
30C oh ou lO. DI -Q; ouch condobllml .. ~'I ClliM. r<N~h .. ppoenAOO lrtlt!o afl111jon....,.., 
tAtltlô wlth non~ective Jf!fL 
- a<>tloon lrln0111fi'O(! ontott>o dlspenainçt yljilond wtorod b..tw ..... 21nd e c. lum~lolor UJ) to 
tnrM mont"&. or ulllil ~'i.plflltiOI"' 4&te, whlct'l.., oct.ul"$1\nlt. 
Wh<111 otorea, lhe o.nttGon nonmtil)' a~aw& e c:om~1alo MOimenlollo"- 0..0., $111Mn ""'·~ .,..,.,.d ~unllorm. 
olliMugn ,,. r~$ comain portterviiiiYu. t~ei are ~H tM~tlM 10 conlll"'*'""'on. Handle 
wnn n•c•~etY PfWC81J1iOP.I. 

IIATPIAL lti!O'IIIlEO 
- Rf'A: antiQcl'l 
-Polili .. ocMrol 

MAftRIAI. MQUIMI:I IIOT PIICWI)ID 

-,. ---· rdtlorcl-flll. a Cll ô-c:ircle on. ha'-1 ~ ~00t~~MJ -8hlr>-
~ 8- IQIUIIon (il.tlt No.CI, 01111' ler Q_,*'IM 11Chrliquej 
- AuloMII!IG...,..... (anly la< qu.,tilalhleli!OrmiQu.t 
- Hotl"ll l'lum&ll ..,.,. for dll""l"'lfpaolooene g~v~,. a 1)<)*11"'• nl:Wn 11 n t '11 dlu*>n 

a~eou~ 

SBUt 
U.. ~eeh. ..,.,. colleolod rn a..-trllugin; - biocá, li lho tvtl can 11101 ""' oorri<KI out Q<\ lhe....,.. dav. lh<O '""""' tii4V be eiOrl<lll 3·0C for no lo-1~., 46 hOilr• aftll' collec1ie". 
For lo,.,- periódt lhe -ko 01~11 ba fro"'" H10CJ, 

PL ..... ~ 

C<lllac;l IIIQDd in a tabe -lloiasi --lant !EDT"- CI'CA•1, oodÍIIf1\ ellfNI, ()her 
•""""""""""" ahO\lld ... -bell)r. -·c~""' bloo6 to • .,..,. .. pl- froro 
coMuler --· Tut lho ~aalmen wlllllrl R4 houre Olf lliOOd oohçtion. 

NOTE; 

D-~ nonoal!-z..S. conllo.,;n1111td or Ofl'/ll>ll• t.P4!Cimel\t. 

MOCEDtllll. 

PREYIOUS W.lWlPU.ATIOtlS ......... _ ...... , 
- a.tltly ........ Doe ant~.W 11> rw..-d L A.ald 'fi;GIOUI .,..,._ 

- AtiiiGII tne n..cllt 11> the di$ponllna >111 and nnnr H requ 1rw!1 Q ......tlly of anligon tem 
tNI -- Ylal to 1111 pllllic ...,pen..,.a Ylal bv eolllclllfnO 11. 

- Labell,_ dilll>tlltlllli 'fiai Wlth h ..mlgtn lol IIUI'Aber. IICIIIrlllon ClliN and dalll llllpn ia 
plaOid • the 'fllol. 

llm*OI ., .. - .,.._ 
- B-do4119 I 18tol-rmin&liMtnla-iMbl<l 1Gcon1rol1he RI'Ranli9 .. 111111 tnepDOilioe 

C4r'lrol in.,....,ed Ir\ tn. klt. 

- Tn. poa- tonlrlllatwlUid be 1\'lt-od lo~nul,_ ~1'111/E I'IIOOEilURIL uolng U 
o•n.--w. 

- - IIIIIOCI, tne PO'ft"'" contrOIIMald Jll'oduOo (Jitlllnct IIOCcultllloll Qt ah~rQQ&I micro
.,.,_..,,,.~ ~- not p~uoe,.,. eltP"elod ,._!!. ,..,.ottha eontrot t.,t, 
iJ'IChll_,tl !IS lnti!ll" In cno tiOOOU14!101111 Dlll f)f'l)duood. 

QUAIJ1'A1Pft .. OOEJIU. 
- M.aw111e an~~~~m ona pow;w. cOPibol to to&eh '""' tampertl!mt (i310l!9C). 

- Uoln~ • <!IIPMStr, d_, - drop Cl th" •- IG biO a..w.o onto 1 olrale of'lhll 
<111~- Clll'd. - WIOII -.tllc plplttot Clei~~~&r 110 iil 

- Ullng .,. -ed ..,d or the dl-nwr. oprut~ "" -""•" 0011 111<1 entlra ouN<>e 
oi 1M (lllele. 

-~d-aetaft•ua.. 
- Cle<ltiY.......,l"-antl~ ditponq..tlliii1CI holdiroCINYiallrlo..r\ICII-III<>n.dl_,_ 
-• droPI IMI> thl cop ot lhe d..,Mi,. o1a1 to -LÃ lhe ncedl• IMO$- iS cielr. 
Then, dlooens• """ ..., ... ...,ng drop of anttG,on on!O HCh elrcla oont.lrlln; 11\e -"'""'· 
DO ~~~~ u R-lho eoltge~~l,_ n C8f>. 

- Rotall the cw~ lar 8 mil>utea cn • -OI_, 11100 rpon. 

- BrWb' r'Oià - dM lho card _,UIIIIy lo -roftlll1& ml""'ily - IPOOII n-ctl .. 
OIIKI~. A*ad riiiiiO<OSQopically -r 1 hlgh irllloti!U!y ~--.:Mft lU! f). 

- UI>Oil CQnOploliOtl41 dllly tnt&, olol•l'>• naedle wfth d"'lled -·CID H 11ol Ylab otW! llant 
!heM M 2·6C. 

~cletiolie D'*Ck lliMoPIIII Df olwtr-1 lr- oiOtrt 10 ;_,.., 

ol;ll1rough-

CJ)l -z om 
:::-:;>< 
-iQ 
~o ;x>(,.) 



I!!. ~m•nór.d to oeortorm thc Qul!lf'lttativt r-o-o~ r• ~ C:S..ttmlnetht .~ .. of. r-ea.cttv. 
&Oeeitrlfl't\. 

S{)I'M ~M&.tna.y •h-ow a nonraacttve ~nnttu.W\Jat)tencM to tM •91'...,.,. .. uo.wmf 
tne~oryw/11\ •loamo!l•~•oua ._.,Oion iooiN cenlwr olthe<:WcJc:. A b<ielr<)l8tlnil """ 
tr~rnt ol111o oaro "~ h&nd tan he!J> to dlllo<mi-'-th'-ii'OM ""_., ...., .. o! roocllm. 

OUIINm'ATIIIS ~OC8DU1tl 

"llaw "'- lttllQeA and PtMili<ft oon•olto reach r-o<)(ll...,Pt'ttlure 123 to 2'DC+. f.'reoetttlon ot 
Ih« ••um ~Qvhon$ on 1l1o sli~« (-lho ~t.o il4ogr&lll for IM toolmi®el: 

- Piat>o ~O ~·oi nllne ""'o Noil ono i>!,.,. oerd .-eles i árouOh 5 
- Ullillo en autOII'lllllc Pillet1e. plaae 5Q ~I olo_., onto cirde 1 ond 50 ~llllfeOI'I' rnto 
111o~t>fullftlinclr01t2 

- Ueing..,... u.u l)iptltu Up!rats anel expalaa...,.., ttr'Jiea l..,_ll'llxtUft .G'f aptCIII'IWt a.ndl ealine 
In àrçie 2 untK moY "'" ~ mi'*'-

- Tro.ntler SO ~I afroo mlxtvro modf ;n <>~rolo i UlrOOlly lnlo""' drop ot .. lint., c r~ 3 
- llao-at the eforerMn1iOn•d O.P«<ffcM, tran.1elftag 50 ., f from ciroll: .3 ~ 4 and ao on. in 

atloett~n. thraugb t~CII S.lh<l<ener dlooordlng 5C oi. 

a<$1 1 2 ' 4 5 

IWiote ~I - 110 60 110 110 

._.,.."~I 511 110 - - -

llollx..,d · L10J LsoJ L110J Lso- J tnnsfer' 

DlluliMI 1 '1 1 :2 1:• 1: I 1 : 18 

- U""t !M~roodor,.., ond oi tlle clhlpernw. ~ 1J>t ~a-lhe ort11111 IUI'IIA:Iof 
tne oircle &l&rtlng u1 tN highHt (lllution. PrOCMd to 1\e nut lo'IIIW'<Mution -,.nUI the Cl)nlanta 
.o• IM ctrc1e11 t:ft st~r•ao. 

- tiM*'d dit.~nl_. •hr UH. 

- Gomty tllekt !ht anlill•• dlepJI\stng -.1&1 and lloldil>!llhO -.iolln • ..,lool p-lan. dU!I>•nn •-ai dropo ln!D ~t~e oap <>f til* dioCM>~eong vto1 10 auur• 1111 nMdle p- IS clnr. 
thei't, dis06P'IIt one rreo~--faHing Oro.p of e..tl~n onto eac:h círelt e.Dntlltnlng 'tua ct>tefmtn. 
DO l'telt mb. ReCOIWer .-,"-: ar\rtoen ~ th• ~-

- Rotlt11he c:-.rd for -1!1 miMJt:M or'l "meohe.ntoO*t rot.tot M 100 rp.,. 
-- 8M{Iy rolot• and.IIR t•o<>ord .,,,..,.llv!o .,.....,."" end polr1 Cf•aactM,.,. RNd!T'8Croo-
_..,~~y u-r a hlçn ln1!eneily lftaandqQent lllml>-

- u,onoorn~.,ronolaarrytooio,-lh<ln.,.,.. __ noct..attr.clcftt~e•lrolae.nO-• 
thenlat2-·~ 

T~ approx~M~te tiklt 'MU corrt$p.orwi to tho ntoheat Gilutton ht Mlll'f'etfi!UI a c.lt:~ltly Miblc 
~!Qillle nNCtiOn. 
I! 1M 1 :18 <JIIullon io P'>O~I .. , p-IIICIOIIO""': 

- 11\ a tnt •~••. ~"'P""' a1 : 1e dllution olt~• ·-" by a<!dlftQ 1.~ "'' claefineoo 0.1 m1 "' 
•peclmel'l 

- "'"""'" • 1 - 5G diMiorl oi norMI """""'" ..,.,. 11\ ullne. 
- Ploflow quan'lh&lve procedt.tte b)' u~ 1'1• 1:18 tpeclnu:n Ol~n 11t "f'II!IW •&.~'~PIII &nd 

m. f :!50 n-orm-&.II"'Vfl'*l nrul'tl: t111utlon ~~ 3 dlklwnt. 

Tbe cU11g,nol3oit c• 1-Yf)l'!'ll$ ahould t'l()t tJe; l'lt6IM Witf'IQua tha ~ Qf pa.tlllnt ti.&!ory ex dink:-' 
tvl('..,cf.. P.r"''( t'NctiYe e~c~lllel'l "'ould be eontlM"'ad uslt'lg thc: qt.llnttt"&tl'tlt tJtQ(!Iedurl and 
~ to tu,..,.r ...,nloo c~'"'~~~' th« ""'""~oi opeclflo ""'bodloa. 
F- pacot.•• naoc~ona 1>1.-t - rll><lrl•d In 0-"""" •• II!Pro>y. rNI$fl&, km>pl .... 
rf110$1.e.,lnklctlouti'I'W)nGnuolt<:lsta. 'A.Jilua el')'t'hei'Mtl1l!wa, 'lfral Qf'tUmCI\te and lt'l pMQnanc.v. 
S..cterta• contamlaMion e..nd tt...,.ly 1\IITIQirr.c:t nmptct 1m!Y ai&O produe• ft.itt 'oattl..,. 
resuh. 
oo. not uaeo an aoi-nal fiUtd 

I'IIII"'OUUMca ~ 

Eaeh 10t ai~ -• "'!..,...., "'-lelwilh ~~ ·-' mllgco 1010 ueln; 
,....an "'" wnh di- dog,_ t>f ro&Otldll. 
LO.Qo.-ory o,...otleno .... periorced ~•ln<il ... • bitolo 101 oonri)I01e""...., IM IIPII 
.......... ilnCllll« COII_Ijl ....... l>lt ~PR -G lnt&nd e.oV!lftL -~-~n~& tor 
CI-C-o41,MO - ... ncem"""xj_ Thert~ ....... .,_,,Milho Ull N-M 
nu -quota --.lly en<1 ootollciiY lntlll-to ollnlcoi dulgnooiS- .a.trc.,..,.- 118.&11!. 
-!IIO-RPRcetC-IInd_....,.Hi.91.1'-be..,nnthOVDALoiiCI<I
oncl llPII .. ~~~ .... atnd g7.11tobll-oAtn.o""'merclal API\.,.,.0 •~d VDRL ---

lti!I'!HIICEB 

o..-, B.B . .-...l ~ro, A.R. C<lmptrloon OI Rapld Pl- Reo.Qin Card Teet ond v ... orool 
OIM&M -oh LaborM<lfl' Te&l "' lhe OctectiOn oi BIOIOIIiC&I F-'10 l'ooit""' Ant!IONI in 
Syst.,.,.IC.liJC>UO &ilho"""""""- Sti~ J. Venot 010. & ~»--43$. ""-

Rooh.,, Cl.S., r<Joter,il- Mdcaa.-. hi.T. AeoCII•ilvolo Aol>i<l p...,. R•ogtn Cml T-wl!h 
t-T"or s.ta. J. Clln. Wlanltrigl 1Jt 435, 111$<1. 

"'""""'oi- tor t)'PIIIIa. 1~- U.S. 1'11010: Hod1l ~ P'UI>IIcalioft No. 411 

Pwlo-Htlmo41n, A, YAiarNOn, A."' Fu141e<l--t>orboure, B. S.IO(lllll!nosUc do la 5>'1>hilio ..... 
•'onllotM 'IIDRl.Chlrb"""- •ouiiOb d<l elolcQio. 1!; :!9~2, 11'14. 

l'<ln'/llllft,loi.W, La,_,,'--'-· H....Oie, U. Pettlt. O.E., MuUJilv, flL, •naW11iiiiiG1on, W. EvtiWI
-olo N-RIII'Id Ple_,t ~IQir\ Ctf1!Tnt .. a 9<:-*IQ Tutlor lll-,p!Uiil. J, 01<\. MlerCII>IOI. 
1.§;~86--200.1~-

.,_,J.,e>a<oon. W.and Smil1, C-A. R.pld P-,__ Tullor Syphilio, f'UQba H- Re!l. 
11781-~ \1157. 

Pa1ro<>y, J. Modolbo1iona cl tho Rol>ld ~ Aeogln lRP!I) Coftlfeot ler Syghi&, tor Uooln 
La~ llcAII TNI*!4 AI'Ur. J. Cln. Pathol. 41t: 4~n, 1Q413. 

-.'!.L. Tho Rapld "'-"'> , .. ogin lCtdel CoftllHIIDr ~pnill• u a Aouine Bcnerrlri!J 
Pr~- Pub~- Lab. U;9e-1o:!. ·--
RI~ E.L TI!+ COmllln~ ll8• of I~ RI'R Car~ - FTI\.AM T- rn lh<lllct'odia11-6 ot 
SyJ)/llllo. Pubf;ç HMilh Lt~-!!; 123.-1~ 1i8&. 

Titd1m1nn • .,I.H.IIftd WU!llna., J. Tl'W!: I1PR C.. rei Tlat •• '-' OLagna&tie Ald in .a Venereel Olua• 
Cllnlc. Pub~o Hoollh U~- ~ 12-1~, '*-
wa-. 1\.N. Aapld ~tn& AeaQin (IIPA) c.rd Teot; A s.r-"'11 Moti!OO tor Trcponomol 
DIMno. ara. J_ Ymer. Di o. !L i~D-261!, 1971-

~ s· 
Ei 
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ANEXO 03 

Continuação BIOKIT S.A. 

RPR qualitativa tes1 in MICROTITER ~ TES (flat bottom) 

Specimen 
Antigen 

50 ll-1 
1 drop (17 ~!I) 

• 20 minutes of rotation*-

Read macroscopically under a high intensily incandescent lamp, over a 
whitc surtace. 
~ ·-----· ····--. -· -

I
, "ROTA TION; On a m€dumical rotator able to ~rcumsc..ribe a 2.0-2.5 em I 

diameter circle on a horizontal plane. The l'ccommeoded 
spet.>d of rotation is 200 :+- 50 rpm. 

' - . -- ·.· :. . . .. ... . -=-

Muestra 
Antígeno 

- 20 minutos de agitación*-

Lcer macroscópicamente bajo una li! mpara incandescente de lu.t: 
intens~. !Sobre una superticie blanCH. 

r-----·-- . ----- -----···- .. -----· ·----ij 
~AGITACIÓN: En un agitador mecânico rota1orio que cirCllnscriba un 

circtJkl de 2,0·2,5 em de diámetro en el plano horizontal. 
La velocidad de rotación recomendada es de 200 ± SO rpm. 

~~=====--= ====---=---==-===-==='-"'===· ·-·===-==:=dl 
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ANEX004 

BIOLAB 

IBiolab SÍFILIS 

CARBOTEST VDR.I.® 
TatelU'R de canliolipiaa para ~ ~ .. 1ítilis. 

li-~l!1f1;m~!ml~l;~m!;l!l1W~i~~~~~•~m!m!m;t 
PIUKCÍPI&. 

O C.notcsl VDIU,A) c 1111L11 -,.mio c:oklidll (tipo VDRL ~) 4c -.i~ boi~& o c;<>JoiCcnll, ,__,. Clll 

anl. o Cm...r.t VDIUAJ ~ .. ttr-~Ça de -icolpo8. ~ÍIIIIdol IOIIJÍDU. tDGCIIItncLas JIO _. 011 plama 
.. -,.QCOIICI ~ sífilio. 

MATI:RIAL IU.CI!SSÁaiO .NÁO JORNI:CIDO: 
- J'b<;acsuvada. 

Irooo;o '""'~ (&.nlpo m..õ<Sa ele; aplba 11111 1190 
inoxidávol) 

l fliiU = lO 1Ji 
Ptonlll parii~MG . 

- .-.p..tor tipo IOioe, ce>m up~~Ci dacl..,..,.. I &O rouç&s:'mirwto. 
- r.,.. ..,..,1-ourl>nÚlie.o ~ .~o Jll. 
- lioli<:ruoo;.úpiD .:om olljcl.iva cl.c Hb. "" &c 4Dx. 

AMDn.RA: 
·Soro ou pia...,... Nli~ c na;...ãrio inativar. 

PltOCDDU.NTO QlJ.U.liATIVO PARA SORO OU PI...ASMA: 

l . Tratld'erir S() fi I de tado un-.. Jl'l"' cav idado!< 1111 Jlbo.c• de J(l,;,'le. RearQieiM!amoo reelezu o ~c w.m -.wu 
puou; e di I ..;.lu • 1!1 O em 1101~ JisioWiliu ( N.Cl 0.$~,.-.) J1IR 9YitN' liiWIItuaill f•6m.os 4e poó-zoa. 

1 - .M~i..w I ~ <JQ ~ C'.ar~eot VOR\.4, ~IIDD4o o~~ 'I"*~ o klt. 

3 • Agitar imedirtan-e u placa• - agotador l;p., Kl ioe J'OI' t»:llta471 .... 6 ~ I 130 J:liiD. 

4- Pro;:edw à leitura, iniNiato-fe. "'n ,.icto<'C<Ífli<o e<>nl objeli"a lO!< e ocular 10L 

RESULTADOS: 
R~~Cill'liv~ 
R .... ~ Positiva + 
Keaçlo l'oo.it iva ++ 
Ração T'osit in T+t 

~ POfiliva +++--

Obsen.'a.,...., p:Ytkul&\ fina• e bem dispr<'SOS. 
Algums.• parti<:ulas.,.. pel(Dell<>!; ....,.-.,.. 

Pcq- floco&. já pen:epti.veio a Dlbo 11\1. 

I' loc;o• ele; IUnanbo Jlkcliu. 
flocos ele tatnanho p:aade. 

ftocrDIMI.NTO QUANTITATIVO PAII.A SORO OU l'.LASMA: 

I · TJ:llllokrir 50 )11 de so1açào faio10!!ic:a O.i5% pJJ~ cnvid.-ulo!o da plac:o lle Kliae. 

~ - ~~O ~I <la ant.osetft a scrritubt .. à I caW!ade, "'imtror et~ ~O Jll JI'IO a~ c.vidld.e, e~""' 
cliaate aü a 6a_ cevidadc. li<tlpl'<'1An<lí> ~lll! l c~c.<;ta diluiçin OIJ&ém-$C clcsa maneira 4ilviçõeo 112. 114_ 11!. 
1111>. 1i3l e llbo4. 
& 11"""'-<.ÚiO. as ..... ....u.. podem oa lesladao .., DO:Lior• ~. ~.,o I1IOIJIIO procedi.-. 

3 • Adic;i.,...r li:OD do am~ ~rbotest VDRL® a c.ada diloiçãa da .-a. 1ltili7AD<Io o coola-pltu que 
acompenha o kil. 

~ - l'l<><<!det IDMd1oolo-- ~ k:ir..n çomo irufi~ na leole q..a~ta.tivo. 

Caruider• • cotno título • maio~· cli hhçio ela omo..U. lfUC ~iad• "l'<eaenle ~io. 

08194 
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Continuação ANEXO 04 
BIOLAB 

SÍFILIS 

O. ~eSte;~""_,"" plaoma,""""'" 1-do VDRL, _,,_ reaptes ""sífilis primàfio. com indicb. 
~ele~""'" .n....,......,...,. ele 100% .. sífilis IOCC1IIIdiíào c,_.,..."""""""- ""illolo pan 70 t 
80% .... ..._ ~- ,, Mp'"'ificidocle e~owc~a .. JIOIIOIIoçic -n_.r.""""' de clooooodons • .._ ('lll • 99%1 . 
ap<-1~. (;(1!11 .-Js.loo "faaoo.pooriii ~· • .., di&nates cin:tmJ&incias. .,... wn< tron<dn&<, 
outras ,,_ maio; JIORÍ"'-' 
Oofal...,_~~ ............. 'I•~ ao ...m .... oofim ele 6 .._,são~""' infe.:çAeo 
....... ~puuitjriu-'lbls.a.-idc:zc.,.;...tDa.dos~....,...~-

O. f•bo·f'OSÍIÍ\"00 biológicoo •era.icol". quc por delüúçio eda ~ por ntai• de 6 .....o< na .io p;nDOIIOIII«. 
observun-.,. doenç.oo do colie->. ~viciado~- dn>ps e,_......._., em pacientes idooos. 

(~ IIIOIIG. oo AiSUitodoo poottivoo dos t-... 1~. ~- "" ~· de C"idâ><.ioo cliDitu "" 
tfidomio,... de s4fitis, .tc..... -~ pelao ...,.çaes que mili»om anti~'<""" do L .I!!!IIH!!· b · 
IM~OI'LOORESCâK-TA ( JMID.""OPALl.liJCit.Hil cbd. 022.006) . Pano ~arto t~ic-o da oifilis. 
... rest ... upoíd.icol ""'.,. ilocti<:adoo. 

No liqllido tef.llonaquidiano a JIO$itiYidodc do t....cc de VDRL e iDcü.:aclora de prod..;io mtrottcol de "'"f::IIA>'. 
- ... II<Ufoúfihs 

-RI:COMil'i.DAMOS, AJIITIS DA U11UZAÇÃO Dt:STE l'llODirfO. A CONFIIUt.M;:AO DI: SUA 
V.tU.PAJ)I COM PADR61S OU CONTilOU:S PRÓPttJOS. DI: ACOROO <·OM AS S04S I'IORMAS DI: 
CONDUfA 'ÚCNJCA I..ABORATOilJAL". 

I- Vio\UCEII.A. -BuLI. Vta l.>o. •• 4-:'t ~,.,..l.U. 19"1'1. 
l-PAR.lS-IiAMEt.DL'\.... v~..._, !L IIW..J<Ilnttdi -1 ... ,+ ...... ..,i.-~t.:...~(' 1 ..... À •._.,., • -10. f-~-1...:<. 1~ 

3-WA.l..EVIll.J;.J .. Gl·J..'LM~M .. 1VXfll\L.-~n~at lf; 'WS-~ 1tn..l 

I Prodluodo por. 

' 
DL..C•ASr o.u.l- ~- '"" deTtévos.:- ti P 20.14- ~9014 I.IU.E ("c-Q •. •- fraoh:.' 
tr ( 1)1 !0 ~2 óS 00 -1~1e"< DIAGAST 160716 F- r., (~.1120 '2 fi<\ lO 

Distribuido poo: 

&k.lcrcço 

flau "-' IAh..._..,...., !'ruo de validad< e N- do !ore 

1\' oo R.Ofi"rodQ MS 

Ke&pud&áVd Tt!ctt~o 
Cíl.~. RJ 

FLOCULAÇÃO 

Vtck:Caiu 

Ma :'>floria Lmaldo 
: 5746 

08/94 

70 



ANEXO OS 

CECON 

ANTfGENO PARA REAÇÂO DE VDRL - CECON 
PRONTO PARA USO 

--•eor ___ ... .-.... u ..... ~ .... -
•~......,...,,...,......~----·~........, ..... ,....~-~-VOA&.. 
~.-mn~~ecoOII't't,..-~.....,... ..... ..,_~.~ 
~,_ T......._ ....,...,..,..... ..._..e l.CN~ CM.eo .... ........,., a 

_._..._ 
-AÇJ.ofi çOIIIIBIVAÇAII 

o ,.,.,..._~...,.,...po.,.valt:l- CICONt ,..._.......,... ca .. OM-

~ 2 ftwiiGI .................................. """""""",... 100 ...... .-uttw- o.....,.. ... ..,~ ......... a....-o. 

IIEAÇÃO 1111!- OWWTAT1VA NO liOAO o. .... ....,..,......, ......... ,.. ................... __...,...,.,.__ ...... 
0~.1\ÓP.t 1111 dM ....... ~-- dll ........ _. \lltJ"L. O an'IJgNO uw..., .. ~......_c20-211"Cl.~~·~C.•• ......, . ....,...,., ..................... .........," ...... ._.... ... 
dr VDI'I- • CICON • 
..,.,_~........_... ............. -...... ~.,.,....,..,_ 
..,.. • ,.,. • Aao.lfiiO a 11114 dQ. S.'*' hOullllr ~ '- ac:.tl'l"""fh Ml 

n~ .. ..-...-.,...,~•1oo...a•~oorw•~n0f.ft:folle .... -. 
-...,-. RINÇ:IO,.,..- +++• ·-- ............... - - .. - --· -=-·-- _.........,_ 

I 

IIU.Clo QIJA!mfAT1VA 110 sOlto ....... ~AI!he..,.,._ .... ~~do~~·:l.. f:4. 1:8. 
•c.l ................. ,... .............. ~ ...... ,.....,...w.. 
~.,......., .. ~\iWiq,._.e.ro.,.....,4~....,. •~ no-
~da~ . 

ftEAÇAO OOAUTATI"A Ellll LCII lliOUmo '*""-'liA~ I 
Adk:DW 1 '*"" •llhiCt 10,. a t ,_.de -....-lu dO.,....._........,.,. dl: 
\/041-. Cft.()N. 
~..,~.opnrB ~.w'lles-~•nliD...-tN 2~. 
OLCR ._ ... .-,.._~ .._.1\10. ,__,.._.._ ~ 
..._,.,. O...,...,CIIu:R ruM~tcr· (llteA~ ...,avt:::JA&. • jurWW 0.02NI ... ........,.... *......,.. .............. VDfl\. C:S:CO.. Nl'l• ~ ,.,....,...., 
~.t ................. ·~e4AIO ....... .,~ • .,e6fo.. 
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Continuação ANEXO 05 
CECON 

IIIITIERPRET,ii.ÇAO 

n.....~·~-iclv· 
A.·,---,~~ 

n:sn; llUANnTATIVO lM U:W ' ....... _U1...__,..~·LCII.1:2 .. 1;84a,_.,e.,.... -0 ·-'IW*IIdvo ...... ----· ....... -· _ _. .. de- com • ...- 6.twoçio •lCII-_.. _,._ 

O'&IIAVAÇóES 
~·~KOM---~~---..... .....-.. ---•VOAI..- oualdOMif...U. .,._.., .... ,....., ••tt~ 
F-••'"•~·..-··--~~--.. 
-~..., ......... - ... "*"" • .,.. __ .......,__o...--... ~ ..... ....... _____ __._._...,..._..,.,...,...,,....._ __ .. __ ll" 

4<> ~.-ÇIII'OO--- clrao- ... --... llloOA. E- -.m- W1Jq- -"'"'• dlo8- ""_.....,a ___ 
1IBf:RIIiiiCIA8 IIIIUOOI!Af1cu 

1 . ..,.,... •• -A-"· · T6- 011 ..-octltto. -1trn. 
2. -· CliNctl ~IIA<Mhadt41111 ~-~ --C'l.ll80. 
3 ........ ~$ílvti.CX.-~~ ......... ...__-
•• ~ .... 1!110. 
4.u.wr.-..a. .... ~.~- .... --~-~·CII-. 6ua-· """''"· 1 "~-

~ • c-.o1e 1 Pr-- M 1 1 .. '11111& 
""'"--. .... ,_ 10111~211- lU IQ\11US-4.1114 

(JPOUU·t&ll--eo..ia-$1<>--11".·.,_ 
_, .. -""' c.o.c.. ........ %13,631/111101-62 
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ANEXO 06 
DOLES 

73 

doles VDRL IISTA8IU%ADO 
-----~~----------------------~~~~~~==~ 

V .D,R.l •. (Ven«aa Oi$easc Roscardl Ubonlory) é tllll tc:stc 

~volvido o~ pc:Jo Serviço t1c: SIIÍlde Pública 
N(lrre AmericartO «!RI a flnalidttdc de: dc:\Q.11u" reagimas da 
9t!l!isno.«>~l.l. J)lasmae llquiw =~·Foi adobdo 
como padrlo pela Org;mizaçlo Mundial de Saúde. 

PARTICUL.4RIDADI:8 DO Ylt'roDO 
V.O.Rl. wtabllizado Ool• 6 ultla >CJ!uçüu ~lcuóliat de: 
c~l, c~<liolq,ioa bovinu c: leçitioa. qm: uÍ\J~.OOS 
prodlli>eUl urna n:ulhicltdc: ~diZNia c amsllmtc. O 
laJtJp6Q UI ili zad o pwll 5mpl:l\Silo da se l ução, á base de 
f05llrtu:;, contém cstabiliZBDtn qm: permitem o uso JlOI' um 
período de: 10 me~ desde que seguidas ll:l obsavaç&R 
inclulllls nu pi'CliCIItr bulll. Salic:nta-sc que a cstabllldadc da 
~ du:>~~ rmt~ é dc24hs.A illalhidade 
das llnii'N1'IlS ~ desnece'>Sária. 

PRILPARO DA SUS.PLNSÃO ANTICtNK:A 
1 - Ctilizaw, prd'amcial~ fra~o ~fundo chato e wapa 

de: vulro com capaddadt de 20 a 30 ml. 
2- Dl:posimr no fundo do frasco0.4ml do wnpla_ 
3 -Adic:ionl!r(), .. IRI•• \o'DRL, goctagnta.,agitandoôf~ 

em m<"i.m.:nt;,s circulm-,;:s wbre urna supomlc::ie plana. 
Descrever um\.in:uludc~ro:~~inwulamrnre5cm,dilui.odo 
tudo lllllill3l c:m llplllltirnadamcnb;: S ~~Idos.. Continuar 
os rru>vimcntu:. cin:ul.-cs por ma~ lO segundos. () 
antígello (0,4tnl) dc:vc: ser ttdi\:ioruulo com tm111 pípcta 
~radll:adp de O,> ou I,O!rll e o .-ulume. medido a pllftir d.a 
ponta da pipeta. 

4 • .-\dkiowr ao fi--=o 3,2all do l8mple, <kiUIIOO que: 
C5COUII pclll5 bordas. 

5 -Fc:dM" u ~c: agitar em movimcmos vcaicaiR dur.iace 
1 O ~~;gundos (30 1111í.a.Qõcs apro!!lm:ul:unerlle)-

6 -Após 1D11 n:potii!O de 30 mllHitM a lll!'qlells!o OOtiQIJnlCa 
esta pruma p1D11. mo; 

7- MarKN!o ~ reftl~ (2-8''C) o reagea~e pmnaoro: 
n~vel por um período de lO mc::;e:;,mantc:ndu-~c: 

eonscant~ os asp.:o..'tos morfulógí.cos da suspendo. 

AMOSTRAS 
Suro, plasm.,líquido c:cfalorrmquidía!lo. As anHI!ltJ'llll dewm 
ser llmpid~ e iSol~MaS de frllgiJIC:nlos de- coagulo :-filo hlí 
necessidltdede i.-tiv~*>da ,......,, 

PROCfotl\IL"'TOTÉCNICO 
A suspensac, lllligênica dc:YC csblr ii tcmpcralara arnbicmce 
(1J-19") llD mornct1o de U!IO C deve 50" homogenei7Jida por 

n:sn:QtJAUTA nvo 
Pipctllr an JAmlna. escavada: 

\'DRL auprtlde lfv.l 

Agitar a 18m irsa esca ''lida por~ minutos em agil.ador de: Kline, 
ou S minutos. mnualmemtc:. aunés de mo\'imcntos 
rulutúrio!>. Úliminar nu microt;<;Üpio. em !OOX, 
itll<:dia~antmlc apús ~laçüo. 

RI:SIJl,TADOS 
Nepüvo: Ido há ftocn~ !\ su.spensOO é de ~o 
~0. 
PaitíYe: prc:sc!IÇildc floculaçW, com a fonJll~Çio ~ grun1os 
de: lllllllll!htli YIIIÍIÍ't'CÍS. A 5USpCmêo é de tipCC!O hctcrog~. 

TESTE SEMJ..QUANTIJ ATIVO 
J'ipetaremcadacavldadedelamiM.~IIda5(.\,úllcllCiuçio 

fu1ulójial c 50tJl da IUOW:a a Ulular IV1 l:lil."-~w,:àn 1!! I. 

I foi'I'IOgCIIICízar. eransfcrir 'IJ!tl da CIIYidlldc: 1! à 21 c: a:aim 

~i~'lll:llente ~ a 6~ oscavilçio. DoPf\'ZIII" ~ ~I Clll 

i!Xces~o da (lltima('S(:A~açll.o-

2 3 s 6 

Dilulçlo: 1:2 1:4 I:S 1:16 I:Jl 1:64 

Adicil.lnur a Wlltlu çm;idtldc: 20111 da ~tlSJII:nslo antit~~e!clca. c 
procc:dc:r WIIID no teste: qualitativo. 

RESULTADO 
Con~~~ll\0 tttuloamaiordiluiç&od<lnmo~aeroque 

ocomu 11oculaçaQ. 
Proceder coot o líquido c:éflliCJmlquidiaoo de mmcin idênrica 
11.() SOt'O. observlllltfo • seguíolc c:xcasio; a sw;pcnsio 
antipica lkve scrdiluidn I :l Cllm roluçlw fisio~C3 (-pat"...c;; 
iguais do VI>IU.e«abilinldoesoluçlo fLSioiÓI!~•). 

OBSF..RVAÇÔ.:S 
l- A su..~ Mtigenicn deve estar à tcmpt:ratura úc 

23-29"Ç no momeuto de uso. A re.tividlldc: de pto'Vll 
dimimri em temperatura~ b~ti:o~as t: aumenta em 



Continuação ANEXO 06 
DOLES 

w:mpcrutUI'IIsat:ima de 300C. 
2- No IJIDliXIl1o de usar. • suspensão mtigéaica deve !ICT 

~- vur agitação durante 211liru..dos. 
3- Paralcblmmu: its anw~ras, 11tili.zar sc:mprc: cootrolcs.. 
~voe~o. 

4- A homogeneidade da suspen~ao pode ser nbserv~la 
substittlindo-:<1e as amtKtra.o;. .PQI' 5qd (k: sol~ fi1'ioJógi(a. 

IBI BLIOGRA FIA 
Manual de ~nes paradd~w de lasifilcs.. Publ~ 
cientílka ~ 31 J. du Or~'io Mundial de Saüdc, 197S. 

APRESUITAÇÁO 
Ta.npW 
VI>RL (antígellQ) 

Núl\-IE.Jc.O 1n: n:.sn:.s 

30m I 
3,.Sml 

O n:agcntc. após preparado, é sufidcmc para a rcaliz:açM ~ 
1.600 1~1t:;. 

FiUlllilÇêUti~Q TC::lpOI'Ili!Í.Ycl: 

Wa~ Cairo Albenaa.z CRF GO- 644 

i.l.abe rado t F•bríaà& por: 
lklleo;Reagentese 1-:,quiPtl.lllcRW!t para LDl:xni.OOos Ltda. 
CC:.iC.: O 1 Jl85.513i000 1-05 
Rodovia BR-1.53. K.n 1.273. U. 7. Ch~ÍQ.ml Retiro 
Oc POlUa!: 1.051 
Cf.P: 74.001-9'70 Goiinia-Goiá.o;- Bra.~l 

Ser~ d~r Ateodimentu ao Con•umidor: 
t'one: (U62) K00-643J DDG 
fax: (062) 800-~61 DDG 
Cal:ota 1 'osta.1: 1 . o::; 1 
CF.J>: 74.001-970 Goiânia- GO- Bn::;il 

AutotÜ3çio funcionamento: MS n" l.OlJ18-I 

\'Ilti.L 
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ANEXO 07 
LABORCLIN - RPR CORADO UB 

RPR-cORAOO UB 
côo. ()4-532 

O ill1lig&rooJ RPR-COfoW)O é~ pltll1e8te rilpiW t\11. ~ Q8 rNQ!na no ~ 
(RPFII e no t.!'llO nflo aquecido (USAt Jl8AL a triagem rllpld.t. de lriicorJ)ns rw ar1ih. lo orulsio 
amigf.ntc. con&iâl.n ~miStUre de c~n.- . .eoiliN. e ~l,erol ~izadtt e canda. 

~ tle grandt• llalor em barco dil:&itllgtiC ccmo 1elitil de mgem, porque I)OI,1u ~errpegadO oom 
(JI..')!Ima ou soro não aQUeci~. cama um ter.1e sirnrJI<!<!'i ~ ·rillpidc de !I«&Jia;áo em l~lfli""'l. realiudo 
.a tllmP8r!Ott•;o "'nl),ente. 

Os le&tK com a ar1igeM Rl'II-COAAOC silo ~o:nmenta~.~ma 111vid•'llld8 p15unliVil 01118 a aihlir. 
devido ha\'9 r rcaÇôes CN2lldi.li. ":"wtl:$ ~onair. daverM ~~er feil'o& • ocoMIQ ~ré diu.r.iõo 11M 
lit'fliiiiÇM!I do 19r.1a. 

Euen~k> 6 M!stt> IAihZ.a.ndo o PPn-<-"'i'<AOO oon~>':tc nos ~t..iolt•~ pa!eOI!l: Em'"~ 
1.\llMS ~ mr.&IUFados J()rO OLI pl..-.s não ~kiO. e- Ul'la ~ do anligoef"'I da Rf>R.. 
CCRAOO. A. I"!~ a e <llj1.adil çUftnl , ..... .nic de tl"'la n·.àttull1.a r~r:apor <ll'ndeerrninêldOI«Ppp. 
CkJ:<V'IIS c terroVQ '*' ~ll.ra, .aa pan~ dl.'eoleste-rot r8-l'i!Std:6M can::ic~i!·l«..tlna. rio klçu~At 
,,.. i"~8 de anticorpo$~ como sa "E'õiQin.il$ (I'Je MtiJo ;xe:r.enl.c~ no aoro 011o r~r.~ plasma de 
indivfduol>6ifi~~ ~ ooasiorliwmenla oo~ <le •n:fividu<.:l.s coono..1raa doariÇils etórticasou õ!U'I(I.U· 

Condi~J5<.1$ ri~ Nlll82.&namlllf11<.> · O nl'rt-CORADO dC\>erll ser guard<'OO entra 2• a 8•(:. A 
q~~&de de- anttgeno IWI"!W•~ para o :lia de-\oet"J. ~~ remov.da dofr~.o eatoque RPR-~ 
gus.rdads na rlllfr.geróldur P. $P.r1l'lln8fl!.lidip;ui1l11Titubo lirn;xl, peorr.._leOI!'ndo atefiiW"IIhlr.t.ambierwte 
po 30 IT1inu1o:s <~C$1'lo U80. O antÍ(WtlO ~Ido que não IQt ~na di•. ~ !KH desprQlMo. 

PR~O QU,IILITA11VO 
OeixarQt<i! o "nligenc e aamcstrill i11Sçr'at".l.!lada..a1i{1j;,wo ;1 ten~~ura itl~<l<"'lle. TllfTC)erillllfas. 

!xoi><."lc'l .-.a ~eçao r:J()dem iorr~ 1'281J!tadar. f.alsos n!<{jatNOS. 
•) Coloçi.'lf-!00 mi<:ml\1r0s da amos1ru rnl r..t>nlro de cada ci•c'oo do cartão w$la. 
;I) t40mogenei zar o friiKO do reagenM APA Qv~ Unedi~Uamenttii ~~ da w;.o, 
3j f'ipetar 20 rni<:rnlr1t'ca do re~111 RPR Corado e adicioMI !IOI!re a arllOt;ir.t a !il8r ~. 
4j Com 8 p<·~ria p•jf!W'r;;~ utiliU~da~ira a <11110~· ~ ~j:.rnar ;o mislo:ra por1cda ilfg;o <!.~Hmlta::la pek• 

çir~. 

5) Agitar o c.ar1ií9 oo ~1e oom lllO\'Í"'lel'l~ tóla'.orioa (10C· f'P'I") !"""oito l'lliroLILQ$ non sgil.lOOr ~ 
l(lil'lê 0.1 manualmente. 

ti) I nlieipnmor ;o rr.;oÇ:IIn .-no'!!I'IIB <1pÔI$ o 1ênninc da Çt;oÇAo. 

PROC!DIMENTO SEUH)UAMTITATI'\10 
Toda:s natll«<ttMconr.ideradaf. REAr i\/AS óewm &o& r ~~pek> prooedlmol!llkH,ani1~M:l 
~ a de1emúnação do tiivl<> (le a~. SIIQCM'IOS q•e ;n; dil~ ~~ !e~ em tubo&. 
entratanto. a:. ~m.'H. poderão ier 19illi'l"io't.la!! no cartão oonro segue: 
1) N<> oartr.a 1estEo, cd{)ea,r 50 mraolitr:>S de &ai LJÇ<i<> ft~i<li.Ogica (Na<:! 0,85"!io) em cadil urn dos sai& 

cfrcul06 i de 1 ill it· 
21 .AditiQr13r 50 m.crolitror. da amQI<(r:\ a ser ~onalá.adil n.:> pc1meiro ciiCUio. l.tiSturat por a&prr;~Çio ~ 

1ranaferir" 50 microlitrM para o < iroulo 6Vf;lui ~. fiepebl HliliH'*I~.áo ~ o :;.e~10 cirCUlo Eo dero· 
;>rcJ :Jr o \ll1imo Bl«:eGD -:!e 50 mi<:I'Citlt'aa. 
,.., díi-"0K oOtrespondentee aor. Ais Citetdos são """'J8cti"l&mer.M: •i2. 1.14, 110. 1i16, 1132 
8 1.'84. 

3) l-::>rrcglln8il.ar u fi.A$Co :lo reagen;e AfFI ç._')f'_"oc imedía':<lrnculc Anlee do w:;o . 

.q) PiQvlar 2Q mictolltros do tNQIII"'a ~e as sei& am06tr# diluld&1J. 
5) Com .a própria POOtOirll uhla.adB na diluição ~ tmlOf.trill!l. e5paH1ar as miBturaro PO• toda a llraa 

delirni...,<lft ~os cfrc-J~or.. inid;or•do A mr!Jtura pela ~lli'"'' oliluiÇÍ.D. 
6! Agit11r o canão dll !este com mo'l',f'!lEI'"lkl<s roté\1~1'16! •: 100 rprnj pur llito mi1·.1Jto6 arn 119•1ador de 

Klina uu '~"'nulllmente. 
7) lr\te:pretar a oeayã.o irnocJiAtamen';e 8p(U; o ooniolQ da egitaçãv. 

L'QtHDO C~(t AAOUIDIANO {L.C~} 
li Cllntriri.IQal'~decant.r a alll0$114 tiQ LCA. As õilliOStr<JS "~mrllaffillla.dBSeotn~, 

ol.:i<) silo adequada& parot o~~~ ("!ICO da oor-1.-.min~àc oorr. r:la.sri'I<O dn p&coente). 
2j ?.ara a r~açJaçurtol (:li. n ~ei!QE-niS RPR-COHI\J l0~vera5ar diluí !lO a 1:2 (1 >v<:l~·rM) oo ~eagente 

e 1 ~·olurnc Cl~ 'cluçâ~ lir.ialcG cal. 
3·. 0 •·ui J ·~ de LCR neca6sario Pitf<l o 1e'lte E de 50 microli~ro~. 
4) As de-naia 8ti11par. do to51C $!1<) .:u mesmas ele\v<~<.M!I para o !>Oro ou pi;,~a. 

Biblioteca/C IR 
FACULDADE DE . . 
UNIVERSIDADE ;AEUD~ PUBLIC,.; 

SAO PAULO 
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Continuação ANEXO 07 
LABORCLIN- RPR CORADO UB 

INTiRPRETAÇlJ.E$ 
1\MOSTR.O, AEAGEN"rE: Ob&l!lrva-ae a rnrm;u;io de aglo:neral10$ do :a.nligsno corada 

maeroscopicsmente visiveis. 
At.tOSTFIA ~O REAG c liTE: Qb&.erva.-.se ,......, rnif.t.l ra homogêtle.'l (iJII'IIOitra 8 f88Q@I"IIt! J sem 

agtO!nl!lrados naaaoseopicamenl& 'ollsiVIH. 
OBSE'RVA.ÇAO: filo t.ttte _,.j.quen1im•ve n;culeção) CO"fÍdera~ u titula de an=ioorpos a •noiur 

<iluiçãoda amosttill fl!lagenle QI.M'>~unta aformaçán rtc <IQiarnurados mac~M~*-!ll&viai·~sis 
com o ~corado. Ob&erva...aedepo$iÇllo do corarne 110 Dl'>lllfO d;J IW~la, formando IJn> ponto 
em casas neg\llti~. 

liSTA C6 OBSERVAÇÕES 
Verifique C!lla lista para o~r rn~~~lhores resultados. 

1~ l>,ju5te a velocdr01lu da "'làQwna par;~ de-u- a velacid~ lle$çrita 8 espor.ad!C.I.~nlo v~rifl que-a 
duranc~ o tes119. 

2> t.listurs. bem o :.nti~ de Ft,P 1'1-cQR.AOO anliM ile LMilir;il•lo <10 11!181&. ii'MI1'181100 I) fr;~~o vátia&. 
ve~$. 

3J Efetue a t~ ~~6~za.nda o antt~no FlPR-COFIAOO em twwir>a dent:o da tempr.r011Urio1 d& 23• a. 
29«C. 

4) UblizelaminM li«<põ1s, a& q~tt~~is ~rnnlurn o soro oobrtr lód;!;, superfície de! l'l'é~~- O soro 
paaerà ~ ~alhado c:om <> <JUJÇitia ds ponta (11) pip8lill oo liOra. 

S) r.-ile a &"aporaçAo d.J 111Í61:Ura ant~t>Q·:soro. durante a roiAÇiio. am um cll ma !!«.<'>, <'-'*'irléo as 
lêmi"'M com uma Cllm.a ·~ Ü"'lida . 

.cll Para B melllOr 'lisualizaçãa lia rc.,çiio U&e aamertl<'!' ~*~ôe:. para 1eeU! bran~•l 1l1J k:t. 
/) C> kil PQG&Ui «~n~S QQm ooro resgen:e r. ,;;.o reagerte. 

Para a. oorrvti1 irderprataç~ do 'kllsta. o a.ntlgerló MPR-CCRAOO de>/.e 10ffililr grliiTIOl> 'rlaCI08-

eopiçaiTl8flle -..tsl-.cil9 «ll''1 oot11rel~ :c-3gente e não tarma.- gr,orrJQS çom o con:roíe nln rt•~arlle. 

LIUITAÇOES DO TESTE 
o ~rltigoeno APA-COAAOO para o 1e~. ~ é ~o para a !111ili$. l(x;os 06 saras ou plastM,'> 

QUe apreaerlC<lt11Kn ~i1i•1id.ad<!, devl!lrão lier aubj1Ji9;,dos a OU1raa CeslleS sorotõgH:OG. indu indo a 
Ql.l"'nlili<;açãolll!' llldl~do. 0utr011 testes $o0Tológico&.1:11ismmo o ITA-ABS=. U1ili:zar FlA SOROENT 
fLB 04-550~: 1~-FITC (L 1! o.s-560); 0 tl S BL'F fE 11 (113 05-7 ~01. Teste!! pn~.ili•t:>:; OO'JO>)!i 001"1 c 
.:1r1~i~no Af"fi..CQRAOOr.ão deve-rl!lo $<:r çon&ideraccc como ~:-vidE!n~ia conc:tustva de Cl•l.! '' p;ocivnw 
tanha s;r~i$, 

RetiJ)fOcamentc. 11m teste- nào reati'<Q com o antlg~ RF'R·CORADO não E'lCC:II.h o <:1~rKiG~ico 
da. sltttls. 

O antigeno Rt-'R-OOAADO niio de~~er;ilul"llrar em contato com ""''"'riaio& da borracna. 

REFER,NCIAS I!IBI.IOGRÁFICAS 
1. Pót4 rNOY, J: Modibr::a11on!$ l1f thB Aaptd f'l&..~nl(.t REJa;;lin iAf'A) Caril r~l '<>r !Sifllhilis for cs~;, 

ta~e ~calete!lllng . .O.rn.J. Clin. Patl'l .. 40:473-·f/9, ~963. 
2. FALCONr. V.H. et ai: 1:::...-olu.Cior> ot Rapid t'la!IIM ~n fCir~ Cara ~~~1. Plõb. Hl!lal1h Rep., 

79:401-.. 95, 1964. 
3. PORlNOY. J: A nota on lhe ptlriormance w mO(IIttca.JjQ115 ofthe Plasma llf~llgiol \FIPR) Gard Tes1 

k>r a!(phil.s I'Ot Ulõl!l in large acate 1cs1.<11g Pub leb .• 23.~ 1965. 
4. l ARSEH. S.A .• et ai A Manual otTesl!a to~ Suphili&. Americ:an 1'11t>lr;; H~õdt-. Maocistion f990. 

StiJIVI('O lllr 
As.~':''' IN l.i .11) 
Ü.!li.lo'ff. 

"''''t-:H 
9(WJ)IJ~4t-J7Zl 

H~A'-m"" da M""'· 5;11 
lo'>C>'t-OX: ~1; ~~e.nt? · C•i""I.O<I311021 

Cri' ~~~·121·~11; -l'rto.m. Par..--:. 
COC '1.U1 ,.ll.Y00-)1·:!!1 • Vo;~t. Fxl 1~ J ~129-ZG 

~~-~~ n39~3.1CO~z 
Re~ Tlh: Fl11"'l1 t.~Tt..a.·11- ::::HF :1-'."!"1 
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ANEXO 08 
SANOFI/ PASTEUR 

code 52675 

PASTEUR V.D.R.L.- LATEX 
SYPH-..8 SEROLOGICAl DIAGNOSIS 
rudJ to uw ant~ for micr'O&gglllllnatlon 
on tllide 

DIAGNOSTICSJil!ftrut 

2 x 3 ml vials ----
::n.~~J.J~I.41 AT9 •&.SVI*..tnd....,.4'1:)ut.r.r.rMJ uli!ltll'fO AI . Mnl ~ 
~.-..tt •rh .. lã.. 'WfW.-7• ._c t..,Uil*:r"A1JVIt,ltt..tlon necnr_rwwln ueu.. • 0 4 

~~- fii'Qft' ,._..,. O'..wnfrM .. ot ~ted, rot'ta ...... (q~ 
NKfiW'Ij :K rCY~" rf...-~.-. reaa:IDn). 

~,.., ... """'"' 
r...STRJRV.D'lL LAtFX ~::W.~8T5) 

~i; :U: ... : ~ 3• ',:'~ lo!Mit thc aP"•UQr. NW f'lr.nNd U\ tM~
- contrOI ~ - I.»4N 7tr51 P«~llito~ sfpfttH ••-... cvntroiN....,..:" • 1 rrJ 

- C::OO.~Z~pMJhJeenh"r..t.-ülôOMPOI M"'"': 1 "'I 

IIIAII!IIIAL ... _., I'IEAoCl9I1S 
- ~,ine (Ni.CI ~·~ 
- C8l ~ dmp t'r ,., ps::.eqej tl '*ov- 12..!> .,r) 
• KJ·ne piMJ•.c: 

t(l...-.r. l:.gH<O l "t' 
- 1\/it:rc :l< :c f'~ 

8AMPU:IJ 
Pbr~ or 5ft'UT •. fr<:..1h u · 4.00frCJfcn~ 

1) V oro.,. A&.Wiuen de-r Reetc!klt aortcle ,.._ohe 06. "'D Mirut:f!11bti Z:~lt.•nt 
.,. ....... ...OWar'lrt ...,t1811. 

2)\larG.bntucll""" ""~ ..... v.n.ilu•g<lio FIHcne ICIIUttoon. 

· =~;-;:~~1.~~~~~~':"...rt~~ 
bal!den 1 ropten entt&met1 . um da~ Trootnel'l zu .e.~ r . ··e;c ~~~;r 2.~~~--.. 3=-__ ..,:.,..,_""'· !."·--""'.,::~,""" ... ,. 
Ploolle aio""'"• . an1 gen . $>DOI1ôveo; Saf'uon d4f ,.,deN.., 
~etun• vdn Pl.tim:s 

'lrtrtÔ.-pow-. 
~•eer.1m 

"""'OOti<-:_ht_toc~ ... - 30 ~I 
V D ::u . I atew ~~t.evr 
~.,,íl d•,.. ~-'briert,..,- 1 1 rniv-crl tT~ 1 lrllfl><!n 
ft~re.wiMir) 

Aut deN Kllf'l86ohen 5oh.Ct19pp.ut.l 8i t.lliluten a.ehltte-ln. 
Un.-.•tt~ Pl't ~68M AuQe ""d.'od•r..., Mlkroelcop ab~. 
lA-- -..;hoo"'l ole<-luotifon 1'1_1....., ~n ~ .lahl) 

-lfGtlfth• Aaallitietl : L atatwilr-.hm 4'l ~fcon ~c.t.CS.rlntetK~•t d« Agg1Vltn8· 
tton nocteten : +. ++. +++. +++•. 

• -•tini 11~1•• : d • Late"'W.IIche~ aind ; loláomilooig -ru.;a. 
B -Q...,.tlt-llioool<tMn t018li'IO~ 

M• danl t.t~lan vosi~• KontmUs~...-n ... ncl ~ Pi111~ och-1 Serurn d"W 
Pe1.enta_. diiB VentOanuete~a.relf\81lZ.U 2il'f defpttysiatogi~ ICnr.hsa~lll'lg 
6\l:)ac:·rr.n (7.R : vo• tnl>ie 1n2et . 
[)l.!.fleatifc... wtil~ d~r.-r \J~.,': "gcn (witl fl:rdM- qHJitetw H .. '<~~ 
.a.utfUJtren. 
Oie hõf".hnv V~1ng de~ a.M 'OOIII!IYIB Reakli<:l• (1 +) f!Wr da&.~dil:rie-rtr. 
:-:~ .S~ \.H1d fur da. S.f"J1'1 o<l•r <MI PlaaniS <J.H PaUe:UIII\ atv>b1 . 

.. iJI 4aa t :b'tc!-rre ;.osi!Í"w'e: Set'u•• !1DII dir.~e- Vr.njijnJ1Vng niçht n-..hr &li 8H"M V« 
Ú'l•ung von ~r. :n.atJ1 O....Uikflti&H-r f~"hc<JIIdr.:r """ffd• t~~chni$~nK•tcilc..,• no1'4ftet tst. entrerl!t 1t11 • . 

OIAGNOSnCS PASTEUR 
3. bd Raymond Poinr.aré- B.P. 3 
92430 Mames-la-coqustte - Frankreicll 
Femruf : (1) 47.41.79.33- Femshreiber ; 200 464 F 
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ANEXO 09 
TRILAS DIAGNÓSTICA L TOA 

VD TESTE TRILAS 

Trilab Oiagnóstíca Ltda 
Av. Dr. caôlso de Nela, 2o44 
CfP 04548·001 S. Palkl SP 
Tekll«lelfllx (011) O 11766 

Suspendo Estabilizada Pronta para U$0 para a Triilgam Sorológica da Siflis em 
Amostnls de Soro. Pias~ e LCR Humanos 

ANAUDADE DO PROOUTO 
VD TESTE TRIALB é uma suspoosao estabilizada. pronta parn uso, para a l!"iagem sorológica <:la 
5ifilis, pela detecção de reegína&, em amostras de soro, plasma e LCR humaf\05. 

APliCAÇÕES ClÍNICAS 
A Sífilis é uma doença sexualmente transmissível, congênita e 1ransmítida também através de 
translusões &anguíoea. O agente etiológico da sífilis é o Treponema pallidum, espiroque1a que 
procálz lesões tegumentares nos órgãos genitais e também em otlros órf;lãos e aparelhos, 
principalmente 0$ sistemaS MrvOSO e cardiO...ascular. 
lmedia:a-nente após a infecção, o Treponema pal1idum invade o organiSmo através da c:irrulaçãO 
linfática e sanguinea; o periodo que decorre entre a infecçêO e o aparecimento da les:io inicial 
depende do nümero de trep:)nema$, de sua virulêl'lcia e da resistência do indivíduo. Esta lesão 
inicia~ chamada cancro sifilltir:o, mgride espol'l!aneamente em tres a quatro semanas. As tesões 
do periodo seaniário, que surgem cerca de seis semanas após o aparecimento do cancro. 
também entram em regressllo espot'rtãnea em 4 a 12 semanal>. Ao aparecimento da& lesões do 
~. segue-se um periodo de latência que, em 75% dos doentes, pennanecefá por 
toda a vida Nos festantes, 5 a 10% desenvolverão sífilis nervosa, 5 a 10% virão a ter sífiliS 
caHJiovasa;!ir e ~ cerca d6 1 ~.4 aparscerãc ao :~ ~..árlea fl1LlCtlUIS ~eiári&. c~ tareias. 
O diagnóstico laboratorial da sffili& é feito pela pesquisa dimta do treponema (campo escuro). 
pelas reaç{Jes sorQiógicas oom antrQerlo$ tteponêmieos (lmunofluorescência Indireta, 
Hemaglutinação Passiva e EUSA) e não-treponêmíC06 ( VDRL, USR ). Os testes não 
trepOnêmicos utilizados atualmenle são tes1M de ~çAo ; o antígeno básico utilizado contém 
uma SU$pensao de cardíolipina, colestsml e lectlina establll%ada, e é utilizado para testes de 
triagem • observaçêo na resposta de pacientes em tratamento. 

PRINCÍPIO DO IIIÉTODO 
V.D R.L (VENERAL DISEASE RESEARCH l.ABORATORY) é o teste oo triagem padrnnizsoo 
~o setviço de Saúde Pública Norte-Americano através ao CDC (Cerúr for Disease Control) e 
adotado mmo padrão pela OrganizaçãQ MI.Fldial da Sáude, p;n triagem de "reaginas" da sífilis 
oo soro, plasma e LCR O teste baseia-se na pesquisa ôe aotrorpos anti<arciolipina prOduzidos 
em resposta aos lipídeos qufl constituém a superfiéie celular do5 ll'eiX)I'l~. Atualmente a 
0rg<nZaçâo Mundial de Saúde IKtabelece como ~açAo referência a emulsao antigênica 
estabilizada (magente pm'lto pam uso • USRJ, como alternatiVa aO& reagentes anterH)rmente 
eX1SI&nles, em ~e a preparação da emulsão era prévia ao uso. Este procedimento tem como 
principal cbjetiw minimizar a heterogeneidade dos resultados cbidcs (baiXa reprodutibilidade) 
com em .. llsões prepe.radas no momento do uso, e evitar perdas des~rias de reagentEoS. 
AiQ:..nlâ$ car~Úflf"Í<itic.as d::s ar.--.ubx::: anti;;~ W.abi!izad~ {~ pronk) para usn -
USR), como a sua prolongada estabirlldade j1 ano em geladeira). o uso de amostras sem 
inativação (dispensa inativaÇãa por :30 minUtOS a 56"C) e a sua boa reprodutibilid.ade, em apenas 
um reagente, permitem a sua utilização áe ~.-na fOfTila rápida, simples a mais ssg..ra, em relação 
às outras emulsóes. 
O reagente WTEST:E TRILAS (pronto para uso}, é pr-eparado r;egundo os aiténos 
reccxnendados pela O.M.S., caraderlz.oodo-se assim corno emulsão antigênica estabilizada 
pronta pera \AO, apresentando todas as características deste tipo de preparação. 
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Continuação ANEXO 09 
TRILAS DIAGNÓSTICA L TDA 

REAGENTES FORNEC1DOS COU O PRODUTO 
- 1 ou 2 frasccs contendo 4.2 ml de 5uspet"l9êo AOOgênica Estabilizada, constituída de Colesterol 
0.9%, Caroioliplna 0.03% e Lecitil'\a em ooncentraçõei ot1mizadar. que conferem visua.fZélf'~ e 
sen~bili.dade Ideais. Pronta para uso. 
- 1 frasco contendo 0.5 ml de Controle Posi1ivo liofilizado J:-~"O<l.!Ztào err coelho&, e az·ca de 
sódio 0.1% romo preserva!ivo. Recosntitl.lr o frasco com 0.5 ml de ãgua destilada ou deicnizada 

MA TERIAJS NECESSÁRIOS E NAO FORNECIDOS COM O PRODUTO 
- Placas escm"Bdas ou laminas de vidro P8f41 a I"9Syáo de nocolação 
- Água destilada ou delonizada 
- Pipetas da prOOsão 50 JJI e 20 ~~ 
- Pol'llei:as plástica& descartáveis 
-Solução Fisiológica 
-~ Kline ( 180 rpm) 

ARI1AZENAMENTO E ESTABILIDADE DO PRODUTO 
Os reagentes deverão ser conservac:tos entre 2 - 8"C. Nilo expOI" o reaganle ao calor- sol 0'-J 1-.Jz 
iniensa <l.srante o manuseiO.e aconsellével qUI! antes do uso or. reagentes pe~TN~neçõm á 
~ambiente por Olll"c:a de 30 minutos para a ~ablliVIÇAo necet~sária A es1.ab1hdade 
dos reagenres. refere-se ao prazo de validade Informado no rótulo do componente. 

PRECAUÇÕES E CUIDADOS ESPECIAIS 
- Este teste e pera uso diagnóstico somente in lfitro 
- Não pipetar os reagentes com a boca. Não 1Umar. comer ou beber nas áreas onde as amostras 
0'...1 reagentes do produto são manipulados. 
• U1ili:za" luvas descartãveJs para maníP\Mr o reagente e as aoostras. 
• Não u\ilizar reagentes após o prazo a data de validade. 
-o COI'1ti'1Jte ptJSitivo ali'Uém azida <1e sódic e de\.~ $er mEilipljados com cuictados es~ts ro.s 
este sal apresenta a teru:lência de formar azidaS metálicas potenciaLmente explosivas ço!".ant:>. o 
reioito de e\19ntuais sobras destes materiais en ~os de oobre ou chunbo c:Jev~:: set 
realizado com água conentê em abundancia para 6\/itar riSCO$. 
-O reagente VD TESTE TRII..AB dewri ser ~o e1T1 getadeira {2- 8"C) e B'lies de ser 
utilizado deverá reaclquirA" a ternperei...-a ambiente. Oeverã ser delicadameme agítaoo a~ s...a 
~ homogeneização por tempo nAo inferior a 2 (dois) minutos e utilizado imediatamente 
após Sl.la agitaçào Antes de efetuar os testes, pipetar num poço de placa 0,050 ml do reagente~ 
obserlar ao microscópio, com a~.mentu 100X.. Se ain<la houverem dúvidas quanto oo aspecto 
homogêneo da suspensão. agitár por mais 2 {dois) minutos. 
-Após a rehidralação do OO!\tro1e positivo, reeomenda-ee congelar o material em alíQUotas 

ÀMOSTRA etOLÓGICA 
Recnmenda-se a utilização de soro ou plasma fmsoos, livTes de hemólise. " 
Amostras de L.C R. deverão ser centrifugada& anle$ do teste, que deverá ser efe;uado ccrr o 
sot~~euadante. As amostras de LC.R com aspectD sangumolento não se prestam à anãlise 
(possível contaminêlçào por plasma). 
Não é oeoessárla a inatívação das amostra~> a 56"C por 30 minutos. 
Após a obeenção das amostras, pode-se Ct;IOServá-tas em congelador (-20"C). Antes co 19ste. 
deixar as anostras retomarem a temperanra a, •!lôP.I•te e agltHas vigorosamente. 
Aroostras de soro ou plasma com tunlaçâo aparente deverão ·ser centrifugaóas e ::. porção 
li~ (sobrenadante ou intennediária) deverá ser utilizada. 
Plastros com excesso de Oxalato de potássn:J ou flGoreto de sódio podem intertenr nor. 
resultados. 

PREPARO DOS REAGENTES 
Importante: 
Detxar os reagentes e as amostras retornarem a tem~a.tura ambiante, antes do teste Os 
melhores resultados são obtidos a tei'Tf4)8f'atura entre 23 e 2:9"C. A sensibiltdaae eo teste p:xie se 
reduzir em ambientes cOm l9mPf!!'aturas muito baixas, e temperaturas múito elevadas p~om~m 
um aunento 111€specitico da reativídade. A tempenn~r.~ ideal é ao redor de 25"C. 
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~ 
Triab 

T rilab Di agnóstica l1da 
lcf. Dr. C8llblo É MeU. 244 
CEP ~-001 S. Patil SP 
Tei!brelfax {011) 866 O"ffl6 

I'R()CE[)NENTO 
t) soro ou Plasma: 
A-Teste de Triagem (teste qualitativo ): 
- Utilizando-se uma placa escavada ou lâmina dé vidro rigorosamente limpa e seca. depositar em 
cada cavidada 50 111 das amostras e controle. 
- AglU.lr o fra&CO de Reagente VOTESTE. delicadamente por OOi$ minutos, Imediatamente antes 
oouso. 
-Adicionar lltretamente sobn!J as anostra.s, 2ú ~11 de reagente VD TESTe. 
-Submeter a placa ou lâmina a agitação, em agitador tipo kltne. por 4 rrunutos á 180 rpm (ou 
1"1'1õ111Ullmetlte por 8 minutos J. 
- Examinar imediatamente após o término da ~itação. em mi<:roscópto ótico com 8U'I'1er1tO de 
100X. 
8- Trtulaçao elas Amostras ( teste semi-quantitativo ): 
-Todas as amostras setecionadf!S CQmO re-agentes {positivas) velo teste de triagem óoverác ser 
Semi-<juantificadas (titu.ladas) para a correta interpretação do resultado. 
• Em uma placa escavada. pipelar 50 !ll de solução fisiológica em cada uma de uma série de 
escavações (de 1 a 6}. 
- Mcionar SO .111 da ~a a ~ lill.Jiada, na primeira escavação. Misturar por aspor~o e 
iransferir 50 til para a escav&IÇão segu·mte. Proceder assim até a sexta escavação e desprezar o 
exc:esso (50 1.tl) 
- /15 dlll.liÇÕelõ correspondentes às seis esca11ações são respectivamente 1i2. t/4, 1/8, 1/16 
1132, 1/64. 
-Agitar o frasco do ~eageote VD TESTI:, dehcadamentg por dots minutas, imediatamente antes 
do uso 
·AdiCionar diretamente 50bm as amostras diluídas, 20 111 de Reageme vo TESTE 
- $ubmeler a!)~ ou IMlina e agdação. em i!(~ítador tipo kline, por 4 mollUtos ~ 1F.Ifl rpm (OU 
manualmente por 8 minutos). 

-Examinar imediatamel"1té após o término da agitação, em mrc[OSC(:Ipio ótico com aumento 1 OOX. 

2} Uquído Céfalo · Raquid'l8no { LCR ) 
- Cermlugar e decantar a amastra de l.C.R As amostras que visualmente apre5entarem 
conanmaçlto com sangue não são adequadas para o teste {risco de contaninaçáo com plasma 
do p&eierne) . 
• Para reação com L. C .R.. o reagente V O TESTE TRILAS deverá ser diluiOO a t .2( 1 
volume de Reagente VD TESTE TRllAB e 1 volume de solução fis101óg:ca ). 
- O volUme de L. C. R. necessário é de 50 111. 
-As mmais e;apas do teste são as mesmas efetua:::las para soro ou plasma. 

LBTU~ E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 
lmpor1ante: A leittJa dos resultados deverá ser féita imediatamente apõs o término da rotação 
da placa ou da lãmina. 
REAÇÃO POSITIVA . Observa-se a formação de grumos (flóculos) de tamanhos peQoonos, 
méóios ou grandes. de ac:ordo com o grau de posrtividade 
REAÇÃO NEGATIVA. Ausãoc:ia de grumos. A!3 partículas ficam flnamente dispersas. com um 
aspecto horn~éneo. 
Ot&ervacão: Utilizando-se o teste semi-quantitativo (tttulaçOO), constdera-se como título a 
maior dll~ da amostra em que OCOff& um rêsultaao positivo. 
As reeções anticardiolipina são positivas em quase 100% dos casos de síiihs (3 - 4 semanas 
após o i:1ic"io CIO cancro e na sífilis secundãria) N.a srfilis latente, os &nt.icorpos anticardi::Jiip:na 
estão geralmente presentes, porém na sífihs tardia asscntomática a5 reações padrão à 
cardioloPtna tomam-se negat.vas. vo.'tanflo a ser positivas. em 60-60% dos casos. na sífil!l> 
teroána 
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CONTROLE DE QUALIDADE 
Sempre utitize a cada ensaia o soro controle positivo forneCidO com o rroduto eie f! ;; garan!Ja 
ela QUalidade do seu leste. Faça semore um contro:e do a-.rigen:::., uti.tzan:to s::Jtu:;:ã::; t,,;;ç·{;•~i:::tl 
em lugar do soro. Os testes de amostras com resultados Oéganvos Qe>Jer'lõ a;:;rBSen:ar Jspac:~o 
semelhante ao do COI".trole do antígeno 

UlllrrAÇOEs 00 PROCEDIMENTO 
-~Amostras óe soro, plaSma ou liquor. deverão ser recenl:es e não pode~ão ter sotr.ao g;am.l~s 
variações de l~pcn!ttra {não ter prote:nas pre:::~pttadas). A tnattvaçãc .::c so·c .::u c a~r-..s. é 
dtspenaãvel para este teste. 
- As pipetas a serem utilizadas deverão ser preferen::ialmente sem.-autor-.á!::gs E

periodlcamer.te a,ustada!l Quanto às ponteiras. aconselha-se o uso de r:Jaten.a .;:es::«·tave; 
- A placa escavada deVerá ser bem lil'rf:J8, sem ranlluras e tS9nta de algo;:;áQ ou ::;<.~pc: A 
lavagem (la placa ceverá ser feita com água destilada DeiXar se:::a~ err. es:t...""a a 37"C ~.<; :.;:s ;;so 
vertical. Não emrugar com papel ou tecido. 
-A lehura dos testes aeverà ser efetuada imediatamente após o terrn !"lo oa agt:a;&.' .::r. F·;-;c.a 
sempre com auxij10 do microscópio, com aurnemo de 100X e na região mais cen-:ra; ·:lo f:CÇü 
- Fenômeno de prozona são ocasionalmente cbservados. Geralrrenre <lS amestras ·~uP. 
promovem este hpo de problema, apresentam um resultado duvidoso quando su:n;et:d;~s CIO 

~este sem dolutção Recomar.darr.os, nestes casos. repetir o 1es1e titulan;;lo a anos:r;;. Se. -c• .• ver 
realmente o fenõmeno de prozona, as reações com SOI'o dtluido deverãc .apr;;scnta· •Jma 
'w'isual:Zaç.ã:::. be:n defin:da, a ~rtir das primeiras rnlutções 

REFERÊNCIAS BIBUOGRÃFICAS 
• Outlcar._ W.P. Arr. J. Ct.r .. Pa'tt".cl. 35:93.1961. 
- Hams. A..J. Ve1'1(1r. Ois. lnform_ 27:169, 1946. 

larsel'. S A A Manua: c f Tesis for Syphilis, Ame:~C<r. Publ;:c Heai1r AsS<;coat ::-r t:h -:=.:: ucro 
Washmgton OC. 1990 

Produzido por TRILAB DIAGNÓSTICA L TOA 
Av Dr. Caraoso de Melo, 244 
CEP Q,;j548-Q01-São Paulo-SP 
CGC MF · 48_925 31510C'J01-90 
REG MS- 100Cl3020019 

ATENDI\IIENTO AO CLIENTE 
Para quaisouer esc:areci~tos e sugestões, comunique--se com nosso De-,)o'lrta:o'l<.,,:o de 
Assessor ta T écruca através c c Fono/F ax ( 01 i ) 666-0766 
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ANEXO 10 
WAMA DIAGNÓSTICA 

VDRUSífilis 
Kit para determinação de anticorpos (reaginas) no soro 
ou plasma por floculação, para diagnóstico da sífilis. 

W4ln4. diagnoStica 

COD. 55250-F : 5 ml 
COD. 55500-F: 10 ml 

Rua Ru• B11rbosa. 10n- F(l(le· (01E!) 272-7711 - F;R (01ó) 272-6468 
CEP 13560-330 - S:lo Carlos - SP 
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IMPORTÂNCIA CLfNICA 

11 oi'- oi ""'" ooe•.- P1leoeí0aa humana r>rOOYl.lda por urn e•p•oquera o TI9P<>OfN!I& pall<jum. E-• • 
pn~rnerne uma doenç.i ~· ••~rn.nte Outrn PQMivee Wis de ~~~t~o &6o e tr•nef\.440 ~ 
~ lrn.c:tado. hoje prMlcwnentc "'"""adl- de triagem oorológíca .. ro1ina. e a pef!na~l. olnlrs ~iJ 
ttammtida;, u.o pelel$1reporem.Ja pr--. da ma. lnfeda<la Plr<l o feio eM deMI!YO-
CIIrnc~rnef11<1. após um peliodo 01> ft::ubeçlo ~ "'"' .. 10 a ~ ooa po.s • .,__.,,. -naoo G<ll11 a 
q•anll<lode do nocu-. ocomo. om ~- paaontea. o IU'Qimemo do"""""'- - • uma - ..,-., • 
rv:lolor Cllllda!IZ•'<lo a &lllla PM-il'il Allto*- 4 a 10 ,.,.,.,.. llllÓ6 o~~ dO eincr<> ~rge<ll 
treq- llmomaa cgmo penlt de peOQ, om••· ~- m~ia artralgia. mal-r, leWtl ~ 
infoadonopat10 gener1lzoda e --• (pr8Mr118 em 15 1 100% <10$ c-tl o que crnct.riZa a Slfíto ~r·• 
f'oGem OCOt1'8f também ,_ ~ mrieslaÇ6u de comptorn•.mento do oitfema twtNOao C<lfllfal. Após as 
manle&taçOa prrnárllt ou t«~~n<lii'M ocone o pellodo con- CC>mo llfils ~~tente. carat:terlZado por te>te5 
1oroiOU'(:011 postivoS a auMncla de achaàoe c:lfnicc$ "- ter dur•r;Jo de 1 " 2 l!nO$ Sem tratam., to. ~rca d• 
uma '-!'ÇO doi pooclentll &pleAI1ta llftia terdarla. quo pode manmrer-11 como ~ma (15%), t.lfli' cardrovaaculaf 
(10%) ou neuroaaollloo (8 1 10'K). 
Olloletote eoro!Ogra>s pera 'lftla alo clftlillcados como nlo tre~icot utacios maiS com..,_ paro a !f189em. 
oamo o VORI. (VII-.1 '*- -urch l.Jiboralory) o o RPR (Rapicl p._,. Rugir! i. e ~I'O'*n!CC!. U$ado$ 

como - ~ 1*11 01 """"' rutÍYO$ not - de lriaqM>, c:or>o o TPH.A. (T..-ponema ,..nklum 
~ftlli,i e o FT~ (F/11,__;~-1 Antlbody- Absorpbor~J 
O VCRl. dl WAIIA • urn - dil(locw~. nlo lrepont!TWCO. Pln dlll~ do !liflb atr- áe peaq~J~M do 
~ (<aagiNitl no oono ou no P-. çom a granOt va..t"9'1m s.ot:we o 1VDRL eláuloo per C011$1$lir o. """ 
ouapeno4o ost~blla<ll o pront,o pn uoo 

PRINCIPJ(i DO MÉTODO 

Qualld<:l a •-nalo arrtlg«Tca do VDRl e miaturada com o r.oro ou o plasf111i que conf<lnll.;jm antrcorpo$ 
;-u). H panlwile de antrçoero """"Iam • o resukodo doi nooyjo • o:>ICNod<>.,. mroro•cóplo. A oullo6nio.a de 
~~ rndrc;a """"lado ............... 

APRESENTAÇÃO DO KIT 

coo 662!50-S-

Pare :zeo do<wm~ 
1 Susper1Ho omg6nlal (~ rriJ 
2 lllllnlçtln para uac 

ESTABILIDADE DO ~EATIVO 

coo 5!;500-F 

Pllfll 500 determn~• 

1 Suspendo if'llgfn•ca (tOm~ 
2 lnstruçé>e> Plffl "*' 

SUSPENSÃO ANTIOtNICA (I; - * temperatufll amb,.r>!o ant1a da 1/t~lz.ó-la. ~naiUI-Ia bem ~·t~s 
de uur. Eli*\lel entre 2-li'C ni a data dO .. nc.im.nto. Não cong&lar 

Sono ou.....,, l'6o hetMid~>a. l't6o uur arnostru hemoiZidias, >:Ontam111aoao ou tiptmíca$ ,... omosll'l$ pod8rn 
.. , corooervldu no"'*""- • • e_,..,.. • -20· c 

PROCEDIMENTO 

•· Teste Qua lltatJvo 
O~lvo oafl m.gem e olim~o dos soros ~o re•ll"nte. 

1 PC>etar 50 vi de &Or<> OIJ plama ..,__,.,., Ul'lla eav>dad• •• ~.,....,de m·o 
2 1>- 20 ~ da -·H<> ·~ nom~od• "" ~ ca<t<diO< da •mowa a - tostada 

,.,.,...."" mllllJfllr....,. àoll oomponen!U. 
l 1\gfar a 14rninl dvflll\te 4 moruoa • 130 r p m 
4 lmad.atamerte ~ os 4 !T'OI>UfOli obUt'.lar 10 -~Ofl'O 

RESUL TAOO DAS LEITURAS 

Rellça<l Negativa 
Reeçao F racamonte Posl ~VI 
Reaçto Poo itiva 

b. Tealll Sami.QuarJIItatlvo 

: AUS~NCIA de agreg~~oe A•pecto homogt!oeo 
PRESE.NÇII de peque110o agregado• dlope11oo 

:PRESENÇA de médiOI e grandes Oll"''lado• 

1 Fazerdiuíç6Hdaamowa""' 50ivÇ&ouina•112 t.'•. 1!8.1115. l132.1;;;4,1!128.«c 
2 ~'~~I de cldo dlltJ<;to em c-~ dia 14,.;•• dlv<ltc 
3 ~12{) ~I de~ anb~nrca ~-em~ diu~ NAo t ~•casa~ no m•stvrar 
4 ~ 1 mina durante • mirufoa a 180 r p1"1"1 
5 !mlld~a~• ap6c Ot o4 mii'\Utoe Obaetvlr ao rnk:.ro..cóp~o 

INTE~PRETAÇÀO 

POdem ocorr~r r-.1901• 11.1$0 poaitivaa com o YDRL om condr~s como: imunín~l. rntecçee•. IJravoó<IZ. me lona. 
doença 1utoim..,.. (~ ar'-ti>OC .,..\émlco. etc). doençu mllliçnu. etc 
Se 1 ru~o do VllRL dor !Uuhdo po~ltlvc d<>.,._st rwallllf om ~ conl>mlotono eopecohco para treponem• A 
W/WJI. prodJz e dillrtui o FTA-A!>s (lmt~naiU!rescénoa)'e o Tf>HA lliernliQ'-'Imaç.Ao) para da!ecçlc de •nticofl>OO 
•ntH~. 

PRECAUÇ0ES E ADVERTÊNCIAS 

1 Con- 01 -onlo$ e~ 2-I!'C Nlo coo~r 
2 A suspen:sio ~n~e~ do VOAl corum tmero.at a 0.1% como coo.eNant:: o qua1 e mK:O q.,anao lf"ÇQtiOO 
3 NAo ui...,., nntrvoo tono do pruc d• v~lrdllde 

Bibliografia 

1. Lugar. A Ciagno•i$ of oypl>ii! ilul World H&olh Org . 59(5) 647 1981 
Z Tayror L c Seroioglcevaluation of sypnila 8ul IIAU(>I! Cl""< 33 131. 1979-60 
3 F ~<.mala. N J B!Oiog.; la!St-i>06<Ne VORUests JAIIA. 223 1167. 1i7l 
4 S.W.rt Jr T W lnterpremg SorOlog<: Tnts per •ypnnlo AFP. 26(2)" 1!7. 11óa2 
!> Blyllru N J Ser~! teoa !<>I sypnrlro uboratory :mrnunOlogy and S.rology W B Sa.,ndeiló Ccnpony lti7S 



ANEXO 11 
WIENER l.AB. 

SIGNFJCAC10N CLNCA 
la ailiis es una de las enfermedade& -eas más 
~IXII'10Cklu.sv.,._.~et r~ 
11M pddum. po11ee la ~ de invadir las mucosas 
Í411IICI3S o la piei en á-de abn!lsioo'IM.. Ei eot"-act) ~aJ 

es la forma rnás común de transrnisión. 
wego de la IIMI.Sión, los mltroorganlamos .'!1& mukiplk:an y 
clselrW'lan r:ipidamence. la delecdón y ratami9olt:. oo la 
erlertnedadonsucosladiastempr~n&.~$$~;atl' 

de evitN oomplicaciones ~ como son la neurostlii:S. 
sWiis card'IOII&CUiar y sililis OOilg6.1ila; producida por la 

ifllll<ri:lr'l •é~Sft~acat~tar~ dê! feto~,., ~0110. 
lo$~ JNIIf&ôiegllOÃwr ~\11 enfoelmedatl ~iren !a 
carllf""dlol deun méb:topsa CIJkiiiW los mk;roc)ryanismos er 
medias de labornlorio y la dficlitad para ~r 4M agGO'a 
etiológÍQD en estadíos de la enfermec:led en los que no se 
obs<llVM la&ianQs ~ldl>rrr.~Qa$. 
Sínemt:l..-vo,~efoomienzodelainfecaónapw-eoener 
el suero del individuo infecllido cferms sustancias 
!lenominadas "nnagiolaG" qua son SémAjarlles a ~pos 
y ~ aOr1 ái\IÍ~ dll oatdoiPna, le<liin& l' 
~-
Estas reaociones jun10a los signos cliniros oon porlot!ln!O 
los pmcedimienlos mAs rápidos '1 ú!iiM t:i.spooliblê& poa~a 
~'(l(l de $Íf"i5. 

FUNDAMENTOS Df:l METOOO 
lo$W~IIocuerp<:N~denomlna:loa •re....-, q~.~~tM<n;<J«llran 
s;neenlnenirdllidt~CSinl'edlildosporT. pallidum sedeteclan 
en suem por la reaa:íón con ..., antígeno cardiof.,if'ico 
pull'i<::lldoyestabilzado. Si la mveS1ra.coniene 1\!aginll. ésta 
se unlr8. al antígeno J7oduciem1o una lloculación visible en 
microscopio. Las r~ iolMpeclioas se evim COI1 el 
ampl&o de~ al1amat'A9 piJIIIQdo y <!I tgrB!J<Ido dli> 
clcrultl de cohcara<::erísticade la técri<:!' USR (unhee.led 
serum reagin) en la que noesnece&'Wiolnl!!Ctivar la rnuena 

RUC"TIVOS PROVISTO~ 
Antlgeno: suspe11sión lnJClA de antígeno de caf':liclipilla 
ylecimapurificadoo, en l:dferlo*toscoocloruu de colina 
y EDTA (!e actH~rdo .a las indioaciones de la Orl}aniZacióo 
Mundial de la Salwl. 

REACTlVOS NO PROVISTOS 
Cuando .ta roolicG la pn»ba cuanlila!Na se requetirã 
ruliáonalmen1e Soluãón FISiológica Si la prueba se rwlt.Z.a 
emplaando liquido cetalooaquldeo como nue31m seJà 

V.D.R.L. test 
9uttJÇrwión .migénic. c.f•biliz:õtdot !UI.-. rc;~
lizar la prueba V.D.R.L madif"lead• (USR) de 
detec:<:lón de sififlll 

n~ 111\8 soklción de Cloruro de Sodio 10 JjdL 

EST ABil.I>A.D E INSTROCOONES DE 
ALUACEHAIIU!.NlO 
El Ae.acti!IIO Plovlato &li estmle en l1ilfrigllr41dor {2·1 O"C} 
hasta la leeha de wncinien1rJ indicada M la <:8ja. 

INS1RUCCIONE8 PARA SU USO 
El Roaactivo PtrNislo s ~a ltsto para us.-. Agilaf 
prt!'IIÍO 8 la ejeCI.ICÓÓI' de la prueba. 

Pfl!'.CA~ 

E1 R~ .,..~8""" in votro 

MATEfiiA1.. REQIJEfHDO 
1- Ptt.!Yi.-o 
• , llolero 

2- No Provldt) 
- A<Ji!ad<T m1ativo ajuslaoblé a 180 ~m, 

- PleoCB de vidria !lo~ ClQI\ tSeCtonos d9 1<11 mm de 
áilme'lrocada t..na_ 

- Micropipet!S o ac~ujas C8p3CeS de medir los wünenes 
ondioodos. V~r PAOCEDUI.tiENTO. 

- Mic;roscopi.o, 

MUESTI'IA 
Sucwo, plasma o líquido cef.alomlquidoo (LCA). 
a)~ecclón: abi91'Wsuero. plasmao LCRdela ma.W"a 
u30.XII. No inaolivar. 
"'*Adltlvoc: no.seraqtjerenparasuaroo LCRSilaprueba 
3e reesliza coo pla.smft. é'lle puede ~- empléan<lo 
hepann11.. EOTA 11 (J)(6fato de liOdío oomoa~~. 
c:)SLI&tllnclas ln•rterentes conocldas: nemOiisís o 
hlj)Q!'Ijlo:mla pl.llldQn 00ói$OO;ill' ll*llados Móoeos. 
d)Elltabilidllld e- in7bl.lççlone~~o do ~"enan.loflftfo: <Iê 
noproçesar.sede~lor.i!IIU<i!IOll~~ 

hasta una semana en refrigerador {2·11}'C). El pmma 
puéde emplear&BIIM!a 24 homs luego de 1a exYacCiõn 

PROCEDIMIEHTO 
TMi:J los ~UV015 cor'nO la rra-11a debl!n astar a 
temperatura l!mbien'le antes de reaizar la prueba. 

I)Pnrebec~ e~~ placapan~s~o pc-
me. 

P~.l do2 
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Continuação ANEXO 11 
WIENERLAB. 

I ~:.uno de~ ser.*)~ delmitados de la plaea 

I 
_Mu.tr;o . -~--ui _ 

Con golEiro provisto COIQÇD~: 
··---·· ---

Anlfgeno 1 QOIII 
1- . ----

A9ilar horizoota!mente la plaoa a 180 rpm ®l'llnle 4 
l11int.*ls. ObseMII' inme<rlalamenle et1 maoscoplo 
0011 po«;Q ~ (60 d 100 X}. 

AJ Pnlet!oa Q111111itafva ~n placa .-m suero a 
plasma. 
PmparsrdiiiJCionesde la~tnl1:2,. U, l;S, 1:16 
y 1 :32 coo $Oiuáón fislológic:;a y realizar para C!da 
diocil'ln 111 prueba OO'r10 se desaibo en r. 

110 Têl:nlca c~ltll1iVa cn J)lac:~~ para LCR. 
Diluir el Antígeno 1 :2 OOfl sofLICi<l.ol d4o Cloruro de 
Sodín 1 O g,/dl. Emplee.r denlro de las 2 horas lie 
~llldón 
&1 cada r;oo~or delimitado óe la placa Cdocar: 

MIJe..tra 60ul 

Con !IIJ.'Íll c.úbr'é 6 agregar: 

Antígeno dlltddo 1 gota (lO ui) 

'Me:zd'ar-bienyag~arho<izo. -e---.a~ 
rnin~otos a 180 rpm. 
Leer los resultatbl en miCI'OGDI;lpio con poco l!lUmeniO 
(608 100X). 

. ·---· . 

IHTER~ETACION DE LOS RESULTADOS 
Acacavo: presenr:ia defloculackln. 
Nr:J reac:clvo: a~ocia complata de floculadón. 
PRMb.a cuanUbltin: et tí~b estani: dado porlft irl\lersa oo 
la ul1ima d~LII;Í<Ín que Sll Db$4ilflle rei!Ciiva le'i!r 4\terli:M\Qnla 
LIMITAciONES DEl PAOCEDIMIENTO. 

CottmOL DE CALilAO 
F'ara cnntrolar la calidad del .sistema ~ww.r un Corl1raol 
Posl1r\<Q (suero sagW1!mente re8Ciiwl) ym Contrcl Néga1ivo 
(stJero seguromenle no ~) UliliLándolos da lê! misma 
IQrrTla que las mueslras 

LJMITACIONES DEL PAO~DlMIENTO 
Vflr $1.J5lanci3S interféremes conocidas e11 MUESTRA . 

• Reslltmdc$tásemeo18 pa&!Cii/QS puedwn ser observados en 
indivldvoscon(;uadro:s patoióQioos ~oocomol'lapatitis, 
""'luenza, brucelo•i~. lepra. ma.la.M., asma, lllbe!Wklsi:f, 
ooocer, diábeles y ed~s au1Dinrnt.-,ell. 
ES!OSCil3Qsno:IOn muyCQillunesygen«almero'lepr-.,~ 

reooaiOI'IIil!il c:on tllulos. bl;os y lUla hi31aria dinica qua, no 
ocifl<;ide con I as oa.-~sticas da 81'1ilis. 
Es i~lldtble por estOla mo~vos ante inda pru;tl)a 
ctdta'iva reecliva rsall%• la priJ8ba ei.IM&atilla. 
flf>sul!sidosl\itls8J11811M~puêdeno00en.«M~ando 
se prMenta el f~ dB pmtOila. For es111 l'fiQ1lvo se 
reQCll'!lMmda repêtlir la prueba. en IIIJero dWodo \:5 c:on 
Soluciin Fisiológica para ~ 111 -utado. Si an •* 
oon4bones se obaeiYlil floc!.Jiaclón 1111 ml!erta 8$ reaciva. 
/lt pesar de IM ~ doi! este mé'tldQ, SITS resultado• 1111 
Igual que la& de ~ pruaba 8ei'Oicigioo. IS6Io rons
fltJyen W1 dlloiO•ti'ICiiardadlagl1ó3tico(('Jadebe~robcn~ 
con la hlt;eona ctiniea del ~me. 

PEnFOAUANCE 
Sobre2140muesbMdeoo-wciohosjlitalario,ens~ 
USOI'Ido '1/.0.RL Mct alnmt.lnoll~ia oomo método 
ris rererencia, $e obser.oô una ooOOJrdantia wpefklr 111 
96%. 

f'l'lESENTACIOf4 
éqtipo p!ll'a1.50de1erminac::iotles {Cod 18531!!1). 
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L;l00111Z!J,L;'E\IIIIuaclórttlebelilreaávosp<u"Sdeleeeiól'l 
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ANEXO 12 
VDRL - BRÁS - LB Produtos para Laboratórios L TOA 
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