
A leptospirose é uma doença bacteriana que afeta humanos e animais (zoonoses) 
de distribuição mundial e de potencial epidêmico, principalmente em países com 
clima subtropical ou tropical úmido. Muitas vezes, eleva-se sazonalmente, às 
vezes em surtos e muitas vezes está ligado às mudanças climáticas, às 
comunidades urbanas pobres, à ocupação ou a atividades recreativas. Os 
humanos são infectados através do contato direto com a urina de animais 
infectados ou com um ambiente contaminado pela urina. As bactérias entram no 
corpo através de cortes ou lesões na pele, ou através das mucosas da boca, nariz 
e olhos. A transmissão de pessoa para pessoa é rara. O curso clínico em humanos 
vai de leve a letal com um amplo espectro de sintomas e sinais clínicos. Nos 
estágios iniciais da doença, os sintomas incluem febre alta, dor de cabeça severa, 
dor muscular, calafrios, vermelhidão nos olhos, dor abdominal, icterícia, hemorra-
gias na pele e mucosas, vômitos, diarreia e erupções cutâneas.

Sumário e Explicação do Teste

O kit Leptospirose IgG/IgM ECO Teste possui linhas de teste "M", "G" e linha de 
controle "C". Anticorpos monoclonais anti-humano IgM e IgG são imobilizados na 
membrana de nitrocelulose em duas linhas testes individuais respectivamente 
(linhas M e G). A linha IgM na janela de resultados está mais próxima do poço da 
amostra e é seguida pela linha IgG. A bactéria Leptospira inativada na almofada 
de antígeno e o complexo anti-Leptospira ouro monoclonal são liberados adiciona-
ndo diluente de ensaio e reagindo com IgM ou IgG anti-Leptospira na amostra do 
paciente. Se o anticorpo IgM ou IgG anti-Leptospira humano estiver na amostra do 
paciente, irá ocorrer a formação da linha teste IgM e/ou IgG, respectivamente, o 
que signi�ca resultados de teste reagentes, formando o complexo com IgM/IgG 
anti-humanos, IgM/IgG humano, bactéria Leptospira inativada e anti-Leptospira 
ouro monoclonal. A linha violeta na região de controle “C” sempre deve aparecer 
se o ensaio for realizado corretamente.

Princípio do Teste

Leptospirose IgG/IgM ECO Teste - TR.0053

O Leptospirose IgG/IgM ECO Teste é um ensaio imunocromatográ�co para a 
detecção de anticorpos IgG/IgM contra a bactéria Leptospira em amostras 
humanas de soro, plasma ou sangue total. Este kit é para uso diagnóstico in vitro 
e é destinado a uso pro�ssional, apenas para um teste de triagem inicial.

1. Dispositivo teste.
2. Tampão diluente.
3. Pipeta capilar (10µL).
4. Instrução de uso.

Reagentes e Materiais Necessários

3. Não use o tampão diluente de outro lote.
4. Não fume, beba ou coma em áreas onde as amostras ou reagentes do kit
estejam sendo manuseadas.
5. Manuseie todas as amostras como se elas contivessem agentes infecciosos.
Observe as precauções estabelecidas contra riscos microbiológicos ao longo do
procedimento e siga os procedimentos padronizados para o descarte apropriado
das amostras. Vista roupas de proteção como jalecos laboratoriais, luvas
descartáveis e óculos de proteção quando estiver analisando as amostras.
6. Limpe completamente os materiais usando um desinfetante apropriado.
7. Observe as precauções estabelecidas contra os riscos microbiológicos ao longo 
dos procedimentos de teste.
8. Elimine todas as amostras e materiais utilizados para realizar o teste como 
resíduos biológicos. Os resíduos químicos e biológicos de laboratório devem ser 
manuseados e descartados de acordo com todas as regulamentações locais, 
estaduais e nacionais.
9. Umidade e temperatura podem afetar os resultados de maneira adversa.
10. ATENÇÃO: Todas as amostras humanas devem ser consideradas potencial-
mente infectantes. Recomenda-se que os reagentes e as amostras do paciente 
sejam tratados de acordo com as normas ou outras diretrizes de segurança de 
risco biológico ou regulamentos locais apropriados.

Soro:
• Coletar o sangue total em um tubo comum comercialmente disponível, NÃO 
contendo anticoagulantes como heparina, EDTA ou citrato de sódio, por punção 
venosa e deixar repousar durante 30 minutos para a coagulação do sangue. 
Centrifugar o sangue para obter a amostra de soro do sobrenadante.
• As amostras de soro podem ser armazenadas entre 2 e 8°C por até 7 dias após 
a coleta. Usar a amostra por mais de 1 semana pode causar reação não especí�-
ca. Para um armazenamento prolongado, manter a amostra abaixo de -40°C.
• As amostras devem ser levadas à temperatura ambiente antes da utilização. 

Plasma:
• Coletar o sangue venoso total em um tubo contendo anticoagulante comercial-
mente disponível, tal como heparina, EDTA ou citrato de sódio por punção venosa 
e centrifugar o sangue para se obter a amostra de plasma do sobrenadante. 
• Se o plasma no tubo anticoagulante for armazenado entre 2 e 8ºC, a amostra 
pode ser utilizada por até 7 dias após a coleta. Utilizar a amostra por mais de uma 
semana pode causar reação não especí�ca. Para um armazenamento prolongado, 
manter a amostra abaixo de -40ºC. 

Coleta e Manuseio das Amostras

Armazenar o dispositivo teste e o tampão diluente em temperatura entre 2 e 30°C 
até a data de validade indicada na embalagem. O teste deve permanecer na 
embalagem selada até o momento do uso. Não congelar. Não armazenar o kit em 
temperatura superior a 30°C. Deve-se tomar cuidado para proteger os componen-
tes do kit de contaminação. Não usar o kit se tiver evidência de contaminação 
microbiológica ou precipitação. Contaminação biológica de pipetas, coletores ou 
reagentes podem levar a falsos resultados.

Instruções de Armazenamento e Estabilidade

• Leia atentamente as instruções para usar o kit Leptospirose IgG/IgM ECO Teste.
• Veri�que o prazo de validade no sachê de alumínio. Não use o kit, se a data de 
validade estiver expirada.
• Abra o sachê de alumínio e veri�que o dispositivo de teste e o pacote de gel de 
sílica.

1º Passo: Coletar 10 μL de amostra de soro/plasma/sangue total com a pipeta 
capilar até a marcação da linha preta ou utilize uma micropipeta. 

Procedimento

2º Passo: Dispensar a amostra coletada na cavidade de amostra do dispositivo 
teste.

• As amostras devem ser levadas à temperatura ambiente antes da utilização.
Sangue total:

Sangue total capilar
• O sangue total capilar deve ser coletado assepticamente pela ponta do dedo.
• Limpar a área a ser coletada com um algodão e álcool 70%.
• Aperte a extremidade da ponta do dedo e perfure com uma lanceta estéril.
• Colete o volume preciso de sangue capilar (10μL) até a marcação da linha pre-
ta da pipeta capilar.
• O sangue total capilar deve ser testado imediatamente após a coleta.

Sangue total venoso
• Coletar o sangue total venoso em tubo comercialmente disponível, contendo 
anticoagulante, como heparina, EDTA ou citrato de sódio, por punção venosa. 
•  O sangue total venoso coletado em tubo com anticoagulante pode ser utilizado 
dentro de 1-2 dias após a coleta, desde que seja armazenado entre 2-8°C.
• Não use amostras de sangue hemolizado.

-Anticoagulantes como heparina, EDTA e citrato de sódio não afetam o resultado 
do teste.
- Interferências relevantes já conhecidas como amostras hemolisadas, lipêmicas, 
ictéricas e contendo fator reumatóide podem prejudicar os resultados do teste. 
- Use materiais descartáveis separados para cada amostra, a �m de evitar a 
contaminação cruzada que pode causar resultados errados.
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1. Não reutilize o kit de teste.
2. Não use o kit de teste se a embalagem de alumínio estiver dani�cada. 

Atenções e Precauções
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Resultado IgG/IgM Reagente: Em adição à linha C, a presença presença das 
linhas M e G, mesmo em coloração fraca, indicam um resultado reagente para IgM 
e IgG anti-Leptospira.
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Resultado IgM Reagente: Em adição à linha C, se a linha M aparecer, o teste 
indica presença de IgM anti-Leptospira. A presença da linha M, mesmo em 
coloração fraca, indica um resultado reagente para IgM anti-Leptospira. 
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Foram usadas 145 amostras biológicas fornecidas por laboratórios clínicos de 
referência. Os resultados foram comparados, com a metodologia imunocromato-
gra�a. A comparação entre os resultados segue abaixo:

Desempenho Clínico

Controle Interno: Uma linha C aparece na região controle (linha C). Ela con�rma 
um volume su�ciente de um procedimento correto.
Controle Externo: Não são fornecidos controles externos com esse kit. As Boas 
Práticas de Laboratório recomendam o uso de controles externos, reagentes e não 
reagentes, para con�rmar o procedimento do teste e para veri�car o desempenho 
apropriado.

Controle de Qualidade
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Referências

Resultado IgG Reagente: Em adição à linha C, se a linha G aparecer, o teste 
indica a presença de IgG anti-Leptospira na amostra. A presença da linha G, 
mesmo em coloração fraca, indica um resultado positivo para IgG anti-Leptospira.

Resultado Não Reagente: Se somente a linha C aparecer, a ausência de coloração 
nas linhas G e M indicam que nenhum anticorpo contra Leptospira foi detectado. 
O resultado é não reagente. 

Interpretação do Resultado

3º Passo: Adicionar 3 gotas (90 μL) do tampão diluente na cavidade do diluente 
no dispositivo teste.

4º Passo: Cronometrar o tempo.
5º Passo: Leia o resultado do teste após 15 minutos. O teste não pode ser lido 
após 20 minutos.

Inválido: Se a linha C não aparecer, o teste é inválido mesmo com o aparecimento 
das linhas G e M. A linha controle deverá sempre aparecer se o procedimento for 
realizado adequadamente. Repetir o teste com um novo dispositivo.
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Resultado Final 72 73 145

Não reagente 2 73 75

Método Método de referência - Imunocromatogra�a Resultado
Final

Leptospirose
IgG/IgM

ECO Teste

Resultados Positivo Negativo

Reagente 70 0 70

Especi�cidade: > 97,9%Sensibilidade: > 99,9%

1. O procedimento de teste, as precauções e a interpretação dos resultados para 
este teste devem ser seguidos estritamente.
2. Este teste detecta a presença de IgG/IgM anti-Leptospira na amostra.
3. Os resultados do teste devem ser considerados com outros dados clínicos 
disponíveis do paciente.
4. Nem o valor quantitativo nem a taxa de concentração de IgG/IgM anti-Leptospi-
ra podem ser determinados por este teste qualitativo.
5. O não cumprimento do procedimento de teste e a interpretação dos resultados 
dos testes podem afetar negativamente o desempenho do teste e/ou produzir 
resultados inválidos.

Limitações do Teste

Os seguintes materiais com até a concentração indicada não interferem com o 
resultado do teste.

Albumina.......................60 g/L 
Bilirrubina..................... 20 mg/dL 
Creatinina..................... 442 µmol/L 
EDTA............................. 3,4 µmol/L 
Glicose.......................... 55 mmol/L 
Hemoglobina................ 2 g/L 
Heparina....................... 3,000 U/L 
Ácido Salicílico.............. 4,34 mmol/L 
Citrato de Sódio............ 3,8%

Substâncias Interferentes

Resultados positivos devem ser considerados em conjunto com a história clínica 
e outros dados do paciente.
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