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Para a detecção qualitativa de Stretococcus pyogenes 
em amostras de exsudato faríngeo

Strep A
WL Check 

SIGNIFICADO CLÍNICO
Streptococcus pyogenes, pertencente ao grupo A de Lan-
cefield, é uma das bactérias mais importantes na patologia 
humana. Constitui a causa bacteriana mais frequente de 
faringite aguda e também produz uma grande variedade 
de infecções cutâneas e sistêmicas. Dá origem a infecções 
leves como a faringite e o impetigo, bem como infecções 
graves como bacteremia, sepse, erisipela, celulite, fasciíte 
necrosante e a síndrome de choque tóxico estreptocócico.
A infecção faríngea ou cutânea pelo S. pyogenes é produzida 
por transmissão entre pessoas através de microgotas aeros-
solizadas ou pelo contato direto. O trato respiratório superior 
e as lesões cutâneas constituem os reservatórios e os focos 
primários mais importantes da infecção por S. pyogenes.
A faringite estreptocócica pode apresentar complicações su-
purativas (abscessos periamigdalinos, retrofaríngeos, otite, 
sinusite, linfadenite e meningite) e não supurativas (artrite 
reativa, febre reumática e glomerulonefrite). A escarlatina 
pode ser considerada uma faringite complicada quando a 
infecção é produzida por cepas que produzem exotoxinas 
pirogênicas.
O tratamento antibiótico é indicado para evitar complicações 
supurativas e não supurativas, acelerar a melhora clínica do 
paciente e limitar a cadeia epidemiológica.
O método “gold standard” para o diagnóstico das infecções 
por Streptococcus pyogenes é o cultivo direto positivo, em 
meio de ágar-sangue de carneiro, de uma amostra de ex-
sudato faríngeo. Mas este diagnóstico leva pelo menos 1-2 
dias e isso faz com que o tratamento seja adiado até que 
os resultados de laboratório sejam obtidos.
Uma alternativa é atingir o diagnóstico etiológico, realizando 
um teste rápido em amostras de exsudato faríngeo. Estes 
testes rápidos requerem um passo prévio de extração para 
liberar um carboidrato grupo-específico (antígeno) da parede 
celular do S. pyogenes. Depois é realizada a identificação 
imunológica do antígeno liberado.
WL Check Strep A é uma prova rápida para a detecção 
qualitativa de Stretococcus pyogenes Grupo A em amostras 
de exsudato faríngeo.

FUNDAMENTOS DO MÉTODO
WL Check Strep A é um teste imunocromatográfico “in vitro”, 
de leitura visual, para a detecção qualitativa de Stretococcus 
pyogenes em amostras de exsudato faríngeo.
O teste consiste em uma tira reativa que contém:
- Uma membrana de nitrocelulose sensibilizada com anti-
corpos anti-Streptococcus Grupo A na zona de prova “T”.
- Uma membrana impregnada com anticorpos anti-Strepto-

coccus Grupo A conjugados a ouro coloidal.
O teste requer um passo prévio de extração para liberar um 
carboidrato grupo-específico (antígeno) da parede celular do 
Streptococcus pyogenes. Depois é realizada a identificação 
imunológica do antígeno liberado. Para isso, os reagentes 
de extração são colocados em um tubo de reação e o swab, 
com o qual a amostra de exsudato faríngeo foi retirada, é 
colocado dentro dele. Ou seja, o antígeno estreptocócico de 
Grupo A é extraído do swab faríngeo. Em seguida, o swab 
é descartado e a tira reativa é colocada no tubo de reação 
contendo a amostra extraída e, assim, a reação imunológica 
começa, migrando os diferentes componentes por capilari-
dade. O antígeno estreptocócico do Grupo A, se presente, 
formará um complexo com os anticorpos conjugados com 
ouro coloidal. Este complexo, posteriormente será ligado aos 
anticorpos imobilizados na zona de prova “T” da membrana 
de nitrocelulose, formando assim uma linha de cor que varia 
entre rosa claro a rosa púrpura. A ausência da linha indica 
um resultado negativo. O teste inclui uma zona de controle 
“C” para controle do procedimento. A ausência da linha 
invalida os resultados.

REAGENTES FORNECIDOS
A. Reagente A: reagente de extração baseado em solução 
de nitrito de sódio 1 M, azida sódica 0,9 g/L. Cor rosa intenso.
B. Reagente B: reagente de extração baseado em solução 
de ácido acético 0,25 M. Incolor.
C. Reagente C: tira reativa composta de uma membrana de 
nitrocelulose sensibilizada com anticorpos anti-Streptococ-
cus Grupo A e conjugado de anticorpos anti-Streptococcus 
Grupo A.
Controle Positivo*: solução de Streptococcus Grupo A, não 
viável, azida sódica 0,9 g/L.
Controle Negativo*: solução negativa para Strepococcus 
Grupo A, não viável, azida sódica 0,9 g/L.

INSTRUÇÕES DE USO
Reagentes Fornecidos: prontos para uso.

MATERIAL NECESSÁRIO
1- Fornecido
- Swabs estéreis embalados individualmente.
- Tubos plásticos descartáveis para a extração da amostra
2- Não fornecido
- Relógio alarme ou cronômetro
- Luvas descartáveis, guarda-pó (avental), proteção ocular
- Recipiente para descartar resíduos biológicos
- Hipoclorito de sódio

*Não fornecido em todas as apresentações
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PRECAUÇÕES
- Leia as instruções de uso completamente antes de realizar 

a prova e siga as instruções cuidadosamente.
- Não realize a prova se a embalagem estiver danificada ou 

não contiver o dessecante.
- Não utilize os reagentes e materiais quando ultrapassada 

a data de vencimento indicada na embalagem.
- Os reagentes e os materiais são para uso diagnóstico 

“in vitro”.
- A prova fornece um resultado qualitativo e visual. É neces-

sária uma boa fonte de luz para a leitura dos resultados.
- Não misture reagentes de diferentes lotes.
- Não utilize reagentes de outra origem.
- Não toque na membrana de nitrocelulose.
- Siga as práticas de biossegurança quando utilizar as 

amostras, os reagentes e os controles:
• Manipule todas as amostras de exsudato faríngeo e os 

controles como potencialmente infectantes.
• Utilize luvas, guarda-pó (avental) e proteção ocular.
• Não pipete com a boca.
• Não coma, beba, fume, utilize maquiagem ou manipule 

óculos de contato nas áreas de trabalho.
• Limpe e desinfete, em caso de contato com as amostras, 

reagentes ou controles, utilizando hipoclorito de sódio (con-
centração final 5%) ou outro desinfetante apropriado. Inative 
o material utilizado em autoclave durante1 hora a 121ºC.

- Evite a formação de bolhas durante a distribuição dos re-
agentes de extração do tubo de plástico. Ao dispensá-lo, 
descarte qualquer gota com bolha.

- Evite a formação de bolhas durante a distribuição dos 
controles do tubo de plástico. Ao dispensá-los, descarte 
qualquer gota com bolha.

- Durante a prova, trabalhe sobre uma superfície limpa, plana 
e sem vibrações.

- Não agite a tira durante a prova.
- As tiras, os tubos plásticos e os swabs são descartáveis, 

não reutilize. Descarte em recipientes para resíduos com 
risco biológico.

- O Reagente A e os controles positivo e negativo contêm 
azida sódica em baixas concentrações como conservante.

- O Reagente B é uma solução ácida. Caso haja contato 
com os olhos e a pele, enxágue com água em abundância.

- Não troque as tampas dos frascos de Reagentes.
- Não troque as tampas dos frascos de Controles.
- Os reagentes e as amostras de exsudato faríngeo devem 

ser descartados conforme a regulação local vigente.

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE
ARMAZENAMENTO
O kit é estável a 2-30ºC até a data de vencimento indicada 
na embalagem. Não congele. Caso seja armazenado sob 
refrigeração, deve-se assegurar que o envelope atinja a 
temperatura ambiente antes de ser utilizado. Caso contrário 
será favorecida a umectação. Caso contrário, o conteúdo 
será umedecido.
A tira reativa deve ser mantida em sua embalagem original 
fechada e com o dessecante. Não abra a embalagem até 
o momento de uso.

AMOSTRA
Exsudato faríngeo
a) Coleta: para obter os melhores resultados o procedi-
mento padrão para a coleta de exsudato faríngeo deve ser 
seguido. Por isso:
- Abra a embalagem contendo o swab estéril.
- Usando um abaixador de língua, esfregue a faringe pos-

terior, amídalas e outras zonas inflamadas com o swab. É 
muito importante retirar a amostra das áreas inflamadas 
ou com exsudato.

- Evite tocar a língua, dentes, gengivas e o interior das 
bochechas com o swab.

- Realize o teste logo após a coleta do exsudato faríngeo.
b) Estabilidade e armazenamento: a amostra de exsudato 
faríngeo deve ser processada logo após da coleta. Caso a 
prova não seja realizada rapidamente, as amostras de exsu-
dato faríngeo podem ser conservadas em um tubo plástico, 
limpo e seco por até 8 horas a temperatura ambiente (18-
30ºC) ou até 5 dias sob refrigeração (2-10ºC). Por longos 
períodos de tempo, conservar a amostra a -20ºC.
c) Transporte: caso haja necessidade de transportar as 
amostras, embalar de acordo com as especificações legais 
relativas ao transporte de material infeccioso.

PROCEDIMENTO 

1- Os reagentes, os controles e as amostras de exsudato 
faríngeo devem estar a temperatura ambiente (18-30ºC) 
antes de realizar o teste.
2- Mantenha o conta-gotas do Reagente A verticalmente 
e coloque 3 gotas (200 µL) no tubo de extração fornecido. 
O Reagente A é rosa intenso.
3- Mantenha o conta-gotas do Reagente B verticalmente 
e coloque 3 gotas (200 µL) no tubo de extração anterior. 
O Reagente B é incolor.
A adição do Reagente B no Reagente A produz uma 
mudança de cor da solução, de rosa intenso a ligeira-
mente amarelado.
4- Misture as soluções agitando suavemente o tubo de 
extração à mão.
5- a) Para amostras de exsudato faríngeo

Logo após a coleta da amostra com o swab, o introduza 
no tubo de extração. Gire o swab 10 vezes dentro do 
tubo pressionando a cabeça do mesmo contra o fundo 
e as paredes do tubo.
b) Para os controles
- Homogeneíze suavemente cada controle invertendo-

o 10 vezes.
- Mantenha o conta-gotas do Controle Positivo ou 

Controle Negativo verticalmente e coloque 1 gota 
dentro do tubo de extração anterior.

- Coloque um swab limpo dentro do tubo de extração 
e gire 10 vezes pressionando a cabeça do mesmo 
contra o fundo e as paredes do tubo.

6- Deixe o swab no tubo por 1 minuto em temperatura 
ambiente.
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Depois pressione a cabeça do swab apertando o tubo de 
plástico com os dedos para extrair o máximo possível de 
líquido do swab, enquanto o remove do tubo.
Descarte o swab.
Agite suavemente o tubo de extração à mão.
7- Retire a tira reativa do envelope selado que a contém.
Coloque a tira reativa dentro do tubo de extração que 
contém a solução com a amostra extraída. Coloque a tira 
na orientação correta direcionando as setas impressas 
nas tiras para o fundo do tubo. Não submergir a tira acima 

da marca indicada.
8- Inicie o cronômetro. Incube a tira no tubo de extração 
sem remover a mesma.
9- Leia os resultados entre 5 e 10 minutos. Não leia 
ultrapassados os 10 minutos já que podem ser obtidos 
resultados errados. Algumas amostras positivas reagem 
imediatamente enquanto que outras reagem mais lenta-
mente dentro do tempo de leitura indicado. A cor de fundo 
da membrana pode ser ligeiramente rosa, sem afetar a 
interpretação dos resultados.

MÉTODO DE CONTROLE DE QUALIDADE
Interno
A adição do Reagente B no Reagente A produz uma mu-
dança de cor da solução, de rosa intenso a ligeiramente 
amarelado. Esta mudança de cor indica que a mistura dos 
reagentes de extração foi feita corretamente e que os rea-
gentes estão funcionando corretamente.
A tira reativa possui uma linha azul clara na zona de controle 
“C” que permite a identificação da determinação WL Check 
Strep A indicando que os componentes da prova estão 
presentes e ativos.
Quando o teste é realizado, a linha azul clara deve mudar 
para uma cor que varia entre rosa claro até um rosa púrpura. 
Essa mudança de cor indica que o procedimento foi correto.
Externo
Seguindo as Boas Práticas de Laboratório, recomenda-se o 
uso dos Controles Positivo e Negativo para garantir o correto 
desempenho do kit e que o operador esteja realizando o teste 
adequadamente. Ambos os controles são fornecidos no kit.
É de responsabilidade do usuário realizar o Controle de 
Qualidade do equipamento de acordo com as normas 
locais vigentes.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

 POSITIVO   NEGATIVO INVÁLIDO
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Resultado Positivo (2 linhas): 2 linhas de cor que pode 
variar entre rosa claro a rosa púrpura são observadas, 
uma na zona de prova “T” e outra na zona de controle 
“C”. A intensidade da cor da linha “T” depende da amostra 
estudada. Toda cor rosada visível, mesmo que seja muito 
fraca, deve ser interpretada como positiva. O resultado é 
positivo mesmo que as intensidades de cor das linhas “T” e 
“C” sejam diferentes.
Resultado Negativo (1 linha): 1 linha de cor que pode 
variar entre rosa claro a rosa púrpura é observada na zona 
de controle “C”. Nenhuma linha colorida aparece na zona 
de prova “T”.
Resultado Inválido: a ausência da linha de cor rosa claro 
a rosa púrpura na zona de controle “C” invalida o resultado 
mesmo que a linha esteja presente ou não na zona de 
prova “T”. Um resultado inválido, geralmente indica um 
erro no procedimento ou um problema com a amostra. Em 
qualquer caso, revise o procedimento e repita a prova com 
uma nova tira reativa.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
- WL Check Strep A é uma prova qualitativa para a detec-

ção de Streptococcus pyogenes Grupo A em amostras 
de exsudato faríngeo. Os resultados obtidos devem ser 
interpretados em conjunto com os resultados obtidos com 
outros procedimentos diagnósticos e com os dados clíni-
cos do paciente antes de realizar o diagnóstico definitivo.

- É muito importante e crítico fazer uma coleta de amostra 
de exsudato faríngeo e extração antigênica corretas para 
obter um ótimo desempenho da prova. As instruções 
de uso devem ser seguidas detalhadamente para evitar 
resultados errados.

- Um resultado negativo não exclui a possibilidade de infec-
ção pelo Streptococcus pyogenes Grupo A. Um falso resul-
tado negativo pode ser obtido nas seguintes circunstâncias:
• Concentração bacteriana na amostra de exsudato abaixo 

do nível de detecção da prova.
• Infecção por uma cepa bacteriana não detectada com 

a prova.
• Amostra e exsudato faríngeo coletada incorretamente.
Por estas razões, deve haver cuidado ao interpretar um 
resultado negativo, especialmente em pacientes com 
sintomas clínicos.
Qualquer resultado negativo deve ser conferido por cultivo 
direto da amostra de exsudato faríngeo que constitui o 
método “gold standard”.

- Um resultado positivo por WL Check Strep A indica a pre-
sença de antígeno específico de Strepococcus pyogenes 
na amostra de exsudato faríngeo, tanto de bactérias viáveis 
quanto de não viáveis.

- Para um resultado positivo, a intensidade da cor da linha 
“T”, não está correlacionada necessariamente com a con-
centração bacteriana na amostra.

- O excesso de sangue ou muco no  pode produzir falsos 
resultados positivos. Evite tocar a língua, dentes, gengivas, 
bochechas e qualquer zona da boca com sangramento 
com o swab.

- WL Check Strep A foi desenvolvido somente para a de-

tecção de Streptococcus pyogenes Grupo A em amostras 
de exsudato faríngeo. Use os swabs estéreis fornecidos 
no kit para a coleta da amostra.

DESEMPENHO
a) Sensibilidade e Especificidade Clínica
Em um estudo clínico, foram avaliadas 500 amostras de ex-
sudato faríngeo de diferentes centros de saúde e pacientes 
com sintomas de faringite. Estes exsudatos foram cultivados 
em placas de ágar-sangue e também testados por WL Check 
Strep A. Foram obtidos os seguintes resultados:

Cultivo bacteriano

Positivo Negativo Total

WL 
Check 
Strep A

Positivo 242 10 252

Negativo 8 240 248

Total 250 250 500

Dos 500 exsudatos avaliados:
- 250 foram positivos por cultivo, dos quais 242 foram po-
sitivos por WL Check Strep A, dando uma sensibilidade de 
96,80% com IC 95%= 94,32%-98,34%.
- 250 foram negativos por cultivo, dos quais 240 foram ne-
gativos por WL Check Strep A, dando uma especificidade 
de 96,00% com IC 95%= 93,28%-97,78%.

b) Reatividade cruzada
Os seguintes micro-organismos foram avaliados com WL 
Check Strep A em concentrações aproximadas de 1x108 
UFC/test. Em todos os casos, foram obtidos resultados 
negativos sem reatividade cruzada.
Streptococcus agalactiae (ATCC 12386) Lancefield´s Group B
Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis (ATCC 12388) 
Lancefield´s Group C
Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis (ATCC 12394) 
Lancefield´s Group G
Streptococcus salivarius subsp. salivarius (ATCC 13419)
Streptococcus mutans (ATCC 25175)
Streptococcus sanguinis (ATCC 10556)
Moraxella catarrhalis (ATCC 25238)
Neisseria perflava (ATCC 14799)
Streptococcus Grupo C aislamiento clínico
Streptococcus agalactiae Grupo B aislamiento clínico
Streptococcus grupo viridans
Staphylococcus
Enterococcus

c) Precisão
A precisão da prova foi avaliada seguindo o protocolo EP5-A2 
recomendado pelo CLSI. As provas foram realizadas com 
3 amostras positivas com diferentes níveis de reatividade 
e com uma amostra negativa. Foram realizados 2 ensaios 
diários avaliando cada amostra em duplicata durante 20 
dias. Os resultados foram lidos aos 10 minutos em leitor 
imunocromatográfico e visualmente. As amostras positivas 
deram sempre um resultado positivo e a amostra negativa 
deu sempre um resultado negativo.
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Linha T Linha C
Média

(mAbs) Intra-ensaio Total Média
(mAbs) Intra-ensaio Total

P CV P CV P CV P CV
Amostra 

Positiva 1 104.99 31.07 29.59% 35.79 34.09% 200.36 30.97 15.46% 33.13 16.53%

Amostra 
Positiva 2 16.15 6.11 37.84% 6.45 39.92% 186.23 45.77 24.57% 44.79 24.05%

Amostra 
Positiva 3 23.22 5.76 24.82% 9.04 38.98% 186.17 40.43 21.72% 40.94 21.99%

Amostra 
Negativa (-) NC NC NC NC 166.93 36.53 21.88% 33.48 20.06%

n=80; (-) Negativo por leitura visual; NC= Não Corresponde

APRESENTAÇÃO
Kit para 25 determinações: 
- 1 x 6,5 ml Reagente A
- 1 x 6,5 ml Reagente B
- 25 sobres Reagente C
(Cód. 1691000)
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Símbolos
Os seguintes símbolos são utilizados nos kits de reagentes para diagnóstico da Wiener lab.

C
Este produto preenche os requisitos da Diretiva 
Europeia 98/79 CE para dispositivos médicos de 
diagnóstico "in vitro"

V Uso médico-diagnóstico "in vitro"

X Conteúdo suficiente para <n> testes

H Data de validade

l Limite de temperatura (conservar a)

Não congelar

F Risco biológico

Volume após a reconstituição

 Cont. Conteúdo

g Número de lote h Número de catálogo

Calibr. Calibrador

b Controle

b Controle Positivo

c Controle Negativo

i Consultar as instruções de uso

Elaborado por:

Nocivo

Corrosivo / Caústico

Irritante

P Representante autorizado na Comunidade 
Europeia
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