
Malária P.f / Pan ECO Teste - TR.0038
Malária P.f / Pan ECO Teste é um teste imunocromatográ�co para a detecção 
rápida e qualitativa da proteína rica em Histidina (HRP-2) especí�ca para 
Plasmodium falciparum (P.f) e o antígeno comum (pLDH) à todas as quatro 
espécies de malária (P. falciparum, P. vivax, P. ovale e P. malariae) em amostras 
de sangue total. Este teste é para diagnóstico in vitro e destina-se a auxiliar no 
diagnósticoprecoce da infecção em pacientes com suspeita de malária antes do 
tratamento ser administrado.

A malária continua a ser uma importante causa de doença e morte em crianças e 
adultos em países onde é endêmica. Globalmente, estima-se que 3,2 bilhões de 
pessoas em 97 países possuem risco de serem infectadas com a malária e de 
desenvolverem a doença e 1,2 bilhões estão em alto risco (>1 em 1.000 chances 
de contrair malária em um ano). De acordo com o “World Malaria Report 2015”, 
houve 210 milhões de casos de malária em 2015 (intervalo de incerteza entre 149 
e 303 milhões) e 438.000 mortes por malária (variando entre 236.000 e 635.000), 
representando uma diminuição nos casos de malária e mortes de 37% e 60% 
desde 2000, respectivamente. Os parasitas protozoários que causam a malária 
são das espécies Plasmodium falciparum, P.vivax, P. ovale e P. malariae, sendo as 
duas primeiras espécies as mais infecciosas em todo o mundo. Os sintomas 
clássicos da malária incluem febre, cefaléia, calafrios, vômitos e convulsões. Em 
algumas formas raras de P. falciparum, o paciente pode apresentar delírio ou 
coma. Muitas anemias são frequentemente atribuídas à causa da morte por 
malária. O diagnóstico imediato da malária é de extrema importância devido à 
morbidade associada. O teste rápido é uma ferramenta ideal para o diagnóstico da 
malária, pois fornece o diagnóstico rápido permitindo um tratamento preciso e 
melhores resultados. O kit Malária P.f / Pan ECO Teste, é um teste imunocromatogra�-
co sensível para precisão do diagnóstico da infecção por malária e, assim, auxiliando 
na decisão de um tratamento clínico e�caz. 

Sumário e Explicação do Teste

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

Uso para Diagnóstico in vitro 
1. A instrução de uso deverá ser lida antes de executar o teste.
2. Não use os componentes do kit após a data de validade indicada na embalagem.
3. Não use o teste se a embalagem de alumínio estiver dani�cada.
4. Não reutilize os testes.
5. Todos os reagentes devem estar em temperatura ambiente antes de iniciar os 
procedimentos.
6. Evite contaminação cruzada utilizando um novo coletor de amostra para cada 
amostra obtida.
7. Não fume, beba ou coma em áreas onde as amostras ou reagentes do kit 
estejam sendo manuseadas.
8. Manuseie todas as amostras como se elas contivessem agentes infecciosos.
9. 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.
10. Umidade e temperatura podem afetar os resultados de maneira adversa.
11. 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.

Atenções e Precauções

1. Cada dispositivo é selado individualmente e contém:
a) 1 dispositivo teste.
b) 1 sachê dessecante com sílica gel.
2. Tampão diluente.
3. Pipeta capilar (5µL).
4. Instruções de uso.

Materiais que poderão ser requeridos e não são fornecidos:
1. Recipiente para coleta de amostra;
2. Luvas descartáveis;
3. Cronômetro;
4. Analisador ECO Reader F.

Reagentes e Materiais Necessários

Procedimento

Sangue Total

Sangue total capilar
1. O sangue total capilar deve ser coletado assepticamente pela ponta do dedo.
2. Limpe a área a ser coletada com algodão e álcool 70%. 
3. Aperte a extremidade da ponta do dedo e perfure com uma lanceta estéril.
4. Colete o volume preciso de sangue capilar (5µL) mergulhando a extremidade 
circular da pipeta capilar na amostra.
5. O sangue total capilar deve ser testado imediatamente após a coleta.

Sangue total venoso
1. Coletar o sangue total venoso em tubo comercialmente disponível, contendo 
anticoagulante, como heparina ou EDTA, por punção venosa.
2. 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.
3. Não utilize amostras de sangue hemolisado.

- Anticoagulantes como heparina e EDTA 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.

Coleta e Manuseio das Amostras

Veri�que no rótulo do kit o código do produto para identi�car qual é o procedi-
mento a ser seguido:

Código TR.0038CA - leitura visual
Código TR.0038FA - leitura no equipamento

- Deixar os componentes do kit e a amostra à temperatura ambiente, um mínimo 
de 30 minutos antes do teste.
- Leia atentamente a instrução de uso antes da realização do procedimento. 
- Veri�que a data de validade na parte de trás do sachê de alumínio. Use outro 
lote, se a data de validade tiver expirado.
Abra o sachê de alumínio e veri�que o dispositivo teste e o pacote de gel de sílica.

Procedimento por leitura visual  (código TR.0038CA):

1º Passo: Colete (5μL) da amostra de sangue total capilar ou venoso mergulhando 
a extremidade circular da pipeta capilar na amostra.
2º Passo: Aplique a amostra de sangue total coletada no poço de amostra do 
dispositivo de teste.
3º Passo:  Aplique 3 gotas (90μL) do tampão diluente no poço do tampão no 
dispositivo teste.

mação de uma linha de coloração violeta, indicando resultado positivo. Ausência 
desta banda de cor violeta indica um resultado negativo. A linha de controle é 
para controle de procedimento e deve sempre aparecer se o procedimento de teste 
for executado corretamente.

O Malária P.f / Pan ECO Teste contém duas linhas pré-revestidas: P.f (linha para a 
espécie P. falciparum); Pan (linhas para as espécies de P. falciparum, vivax, ovale 
e malariae) como linhas de teste e linha de controle C na superfície da membrana 
de nitrocelulose. As linhas de teste e a linha de controle na janela de resultado do 
dispositivo teste não são visíveis antes de aplicar qualquer amostra. A linha de 
teste P.f é revestida com anti-P. falciparum HRP-2 monoclonal; a linha de teste 
Pan é revestida com anti-Malária pLDH monoclonal; e a linha controle é revestida 
com IgY anti-galinha monoclonal. Durante o teste, o antígeno especí�co HRP-2 de 
P. falciparum e/ou a pLDH especí�ca de Plasmodium na amostra reagem ao 
anticorpo monoclonal anti-malária (HRP-2) conjugado com ouro e/ou o anticorpo 
monoclonal anti-Malária (pLDH) conjugado com ouro, em seguida, ligam-se a 
eles, respectivamente. Qualquer complexo de partículas de ouro antígeno-anticor-
po de HRP-2 especí�co de P. falciparum e / ou complexo de partículas de ouro 
antígeno-anticorpo de pLDH especí�co de espécies de Plasmodium migram com o 
tampão e são retidos são retidos por anti-P. falciparum HRP-2 monoclonal e/ou 
anti-Malária pLDH monoclonal nas duas linhas teste individuais através da for-

Princípio do Teste
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Procedimento pelo Equipamento (código TR.0038FA)
Não escreva no código de barras nem dani�que o código de barras do dispositivo 
teste.

• Usando um analisador ECO Reader F100

- Modo "Padrão"

1. Prepare um analisador ECO Reader F100 e de�na o modo `Standard Test’ de 
acordo com o manual do analisador.

2. Retire o dispositivo teste do sachê de alumínio e coloque-o sobre uma 
superfície plana e seca.
3. Insira o dispositivo teste no orifício de teste do analisador. O analisador lê 
automaticamente as informações do código de barras  contidas no dispositivo 
teste e libera o dispositivo teste para adicionar amostra.

4. Colete 5μL de sangue total mergulhando a extremidade circular da pipeta 
capilar na amostra.

8. O analisador exibirá automaticamente o resultado do teste após 15 minutos.

- Modo "Somente leitura"

1. Retire o dispositivo teste do sachê de alumínio e coloque-o sobre uma 
superfície plana e seca.
2. Colete 5μL de sangue total mergulhando a extremidade circular da pipeta 
capilar na amostra.
3. Adicione a amostra coletada ao poço de amostra do dispositivo teste.

5. Deixe o dispositivo teste por 15 minutos fora do analisador para incubação. 
Observe que o dispositivo teste não deve ser lido após 30 minutos.
6. Prepare o analisador ECO Reader F100 e con�gure o modo 'Ready Only' de 
acordo com o manual do analisador.
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4. Adicione 3 gotas (90μL) do tampão diluente no poço do diluente no dispositivo 
teste.

Diluente

7. Quando o tempo de incubação estiver concluído, insira o dispositivo teste no 
orifício de teste do analisador. 

8. O analisador exibirá automaticamente o resultado do teste.

2. Introduza o ID do operador, o ID do paciente e o número da análise. Se o ID do 
paciente não for inserido no analisador tocando no item 'Direct', o analisador 
considerará o teste como convidado.

• Usando um Analisador ECO Reader F200

- Modo "Padrão"

1. Prepare o analisador ECO Reader F200 e selecione o teste `Teste Padrão’ na 
tela do analisador.

3. Retire o dispositivo teste do sachê de alumínio e coloque-o sobre uma 
superfície plana e seca.
4. Uma vez que o 'Inserir Dispositivo' é exibido na tela, insira o dispositivo teste 
no orifício de teste do analisador.

5µL

5. Adicione o sangue total coletado no poço da amostra do dispositivo teste.

.6. Adicione 3 gotas (90μL) do tampão diluente no poço do diluente no dispositivo 
teste.

3  gotas

Diluente

ou

7. Após aplicar a amostra, pressione o botão start imediatamente  para iniciar o 
teste.

ou

4º Passo: Leia o resultado do teste após 15 minutos. O teste pode ser lido até 30 
minutos.

*Não ler o resultado depois de 30 minutos. 

3  gotas
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6. Colete 5μL de sangue total mergulhando a extremidade circular da pipeta 
capilar na amostra e adicione a amostra coletada ao poço de amostra do 
dispositivo teste.

Diluente

3.  Adicione 3 gotas (90μL) do tampão diluente no poço do diluente no dispositivo 
teste.

8. Depois de aplicar a amostra, pressione imediatamente o botão Iniciar. O 
analisador exibirá automaticamente o resultado do teste após 15 minutos.

- Modo "Somente leitura"

1. Retire o dispositivo teste do sachê de alumínio e coloque-o sobre uma 
superfície plana e seca.
2. Colete 5μL de sangue total mergulhando a extremidade circular da pipeta 
capilar na amostra. 

ou

7. Adicione 3 gotas (90μL) do tampão diluente no poço do diluente no dispositivo 
teste.

5µL

3 gotas

Assay diluent

7. Uma vez que o 'Inserir Dispositivo' é exibido na tela, insira o dispositivo teste 
no orifício de teste do analisador.

6. Introduza o ID do operador, o ID do paciente e o número da análise. Se o ID do 
paciente não for inserido no analisador tocando no item 'Direct', o analisador 
considerará o teste como convidado.

8. O analisador exibirá automaticamente o resultado do teste.

4. Deixe o dispositivo teste por 15 minutos fora do analisador para incubação. 
Observe que o dispositivo teste não deve ser lido após 30 minutos.
5. Prepare o analisador ECO Reader F200 e con�gure o modo 'Somente leitura' de 
acordo com o manual do analisador.

ou

Interpretação do Resultado

O resultado do teste do kit Malária P.f/Pan ECO Teste pode ser lido visualmente, 
bem como pelo equipamento ECO Reader F. 

Observar o código do produto no rótulo do kit.

Resultado lido visualmente (código TR.0038CA):

Resultado Reagente para P.f (P. falciparum) e Pan (P. falciparum, vivax, ovale e 
malariae):
Se a linha controle (C) VIOLETA e as linhas teste (Pan e P.f) VIOLETA aparecerem, 
o teste indica a presença de P. falciparum (P.f) e P. falciparum, vivax, ovale e/ou 
malariae (Pan) na amostra. O resultado é reagente para Malária. A presença da 
linha teste, mesmo em coloração fraca, indica resultado reagente. 

Resultado Reagente para P.f (P. falciparum):
Se a linha controle (C) VIOLETA e a linha teste (P.f) VIOLETA aparecerem, o teste 
indica a presença de P. falciparum (P.f) na amostra. O resultado é reagente para 
Malária. A presença da linha teste, mesmo em coloração fraca, indica resultado 
reagente. 

Resultado Reagente para Pan (P. falciparum, vivax, ovale e malariae): 
Se a linha controle (C) VIOLETA e a linha teste (Pan) VIOLETA aparecerem, o teste 
indica a presença de P. falciparum, vivax, ovale e/ou malariae (Pan) na amostra. 
O resultado é reagente para Malária. A presença da linha teste, mesmo em 
coloração fraca, indica resultado reagente. 

3  gotas

Resultado Não Reagente:
Se somente uma linha VIOLETA aparecer (linha controle – C), a ausência de 
coloração nas outras duas linhas indica que não foi detectado antígeno de 
malária na amostra. O resultado é não reagente para Malária.

Inválido:
Se a linha C não aparecer, o teste é inválido mesmo com o aparecimento das 
linhas P.f e Pan. A linha controle deverá sempre aparecer se o procedimento for 
realizado adequadamente e os reagentes do teste forem funcionais. Repetir o 
teste com um novo dispositivo teste.

5. Ao inserir o dispositivo teste no analisador, o analisador lê automaticamente 
as informações contidas no código de barras do dispositivo teste e libera o 
dispositivo teste para adicionar amostra.
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Foram usadas 105 amostras biológicas fornecidas por laboratórios clínicos de 
referência. Os resultados foram comparados com os resultados de um método 
referência disponível no mercado com as mesmas amostras. As amostras foram 
consideradas reagentes se os resultados do kit referência fossem reagentes. 
Amostras foram consideradas não reagentes se os resultados do kit referência fossem 
não reagentes. A comparação entre os resultados segue abaixo:

Desempenho Clínico

Resultado Final 56 49 105

Negativo 2 48 50

Método Método de referência - Imunocromatogra�a Resultado
Final

Malária
P.f/ Pan 

ECO Teste 

Resultados Positivo Negativo

Positivo 54 1 55

Sensibilidade: 98,7% |  Especi�cidade: 96,8%

1. O procedimento de teste, as precauções e a interpretação dos resultados devem 
ser seguidos rigorosamente ao se realizar o teste.
2. O kit Malária P.f / Pan ECO Teste é para uso humano.
3. O resultado do teste deve sempre ser avaliado com outros dados clínicos do 
paciente.  

Limitações do Teste

Positivo Pan

Positivo P.f

Inválido

O resultado do teste do equipamento com uma amostra é dado como Positivo (+) 
/ Pos (+) ou Negativo (-) / Neg (-) com um valor COI (índice de corte). O COI é 
calculado por um sinal medido e dividido por um valor de corte apropriado.
• Os resultados do teste de um COI ≥ 1.00 são considerados positivos para 
antígeno da Malária.
• Os resultados do teste de um COI <1.00 são considerados negativos para 
antígeno da Malária

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

Resultado pelo equipamento ECO Reader F (código TR.0038FA): 

Display do analisador ECO Reader F100

Negativo
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Display do analisador ECO Reader F200

Negativo

P.f:
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