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                        Teste Rápido Combinado em Cassete 

                            para Detecção de Influenza A/B+H1N1 (Swab) 

Instruções de Uso 

REF IINA-525 Português 

Um teste rápido para a detecção qualitativa do antígeno de Influenza tipo A, tipo B e A (H1N1) 

em amostras de swab nasofaríngeo ou swab de garganta. 

Apenas para uso diagnóstico profissional in vitro.  

USO PRETENDIDO 

O Teste Rápido Combinado em Cassete para Detecção de Influenza A/B+H1N1 (Swab) é um 

imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa do antígeno de influenza tipo A, 

tipo B e A (H1N1) em amostras de swab nasofaríngeo ou swab de garganta.  

Os resultados são para a detecção do antígeno da influenza tipo A, tipo B e A (H1N1). Um 

antígeno é geralmente detectável nas amostras respiratórias do trato respiratório superior 

durante a fase aguda da infecção. Resultados positivos não descartam infecção bacteriana ou 

co-infecção com outros vírus. O agente detectado pode não ser a causa definitiva da doença. 

Os resultados negativos não impedem a infecção por influenza tipo A, tipo B e A (H1N1) e não 

devem ser usados como a única base para decisões de tratamento ou gerenciamento de 

pacientes.  

O Teste Rápido Combinado para Detecção de Influenza A/B+H1N1 deve ser usado por pessoal 

clínico-laboratorial devidamente treinado. 

RESUMO 

A influenza (comumente conhecida como ‘gripe’) é uma infecção viral aguda altamente 

contagiosa do trato respiratório. É uma doença transmissível facilmente disseminada através 

da tosse e do espirro de gotículas em aerossol contendo vírus vivo.1 Os surtos de influenza 

ocorrem todos os anos durante os meses de outono e inverno. Os vírus do tipo A são geralmente 

mais prevalentes que os do tipo B e estão associados às epidemias mais graves de influenza, 

enquanto as infecções do tipo B são geralmente mais leves. 

Entre os vários sorotipos de influenza, o H1N1 foi considerado um dos patógenos mais graves 

devido às suas altas taxas de patogenicidade e mortalidade de indivíduos infectados. O H1N1 

foi o agente etiológico do surto de influenza humana em 2009 e está associado a muitas 

epidemias, incluindo a pandemia de gripe de 1918.  

O padrão de ouro do diagnóstico laboratorial é a cultura celular de 14 dias, com uma de diversas 

linhas celulares que podem apoiar o crescimento do vírus influenza.2 A cultura celular tem 

utilidade clínica limitada, pois os resultados são obtidos tarde demais no curso clínico para uma 

intervenção eficaz no paciente. A Reação em Cadeia da Polimerase com Transcriptase Reversa 

(RT-PCR) é um método mais novo que geralmente é mais sensível que a cultura, com melhores 

taxas de detecção de 2 a 23%.3 No entanto, a RT-PCR é cara, complexa, e deve ser realizada 

em laboratórios especializados . 

O Teste Rápido Combinado em Cassete para Detecção de Influenza A/B+H1N1 (Swab) faz a 

detecção qualitativa do antígeno de Influenza tipo A, tipo B e / ou A (H1N1) em amostras de 

swab nasofaríngeo ou swab de garganta, fornecendo resultados em 15 minutos. O teste utiliza 

anticorpos específicos para Influenza tipo A, tipo B e A (H1N1) para detectar seletivamente 

antígeno da Influenza tipo A, tipo B e A (H1N1) em amostras de swab nasofaríngeo ou swab de 

garganta. 

PRINCÍPIO 

O Teste Rápido Combinado em Cassete para Detecção de Influenza A/B+H1N1 (Swab) é um 

imunoensaio qualitativo, de fluxo lateral para a detecção de nucleoproteínas da Influenza tipo A, 

tipo B e A (H1N1) em amostras de swab nasofaríngeo ou swab de garganta. Neste teste, o 

anticorpo específico das nucleoproteínas da Influenza tipo A, tipo B e A (H1N1) é revestido 

separadamente nas regiões da linha de teste da cassete de teste. Durante o teste, a amostra 

extraída reage com os anticorpos da Influenza tipo A, tipo B e / ou A (H1N1) que são revestidos 

em partículas. A mistura migra a membrana para reagir com os anticorpos da Influenza tipo A, 

tipo B e / ou A (H1N1) na membrana e gera uma ou duas linhas coloridas na região do teste. A 

presença desta linha colorida nas regiões de teste indica um resultado positivo. Para servir de 

controle processual, uma linha colorida sempre aparecerá na região de controle se o teste tiver 

sido realizado corretamente. 

REAGENTES 

A cassete de teste contém partículas anti-Influenza do tipo A, tipo B e A (H1N1) e anti-Influenza 

do tipo A, tipo B e A (H1N1) revestidas na membrana. 

PRECAUÇÕES 

Leia todas as informações nesta bula antes de executar o teste. 

1. Apenas para uso diagnóstico profissional in vitro. Não use após a data de validade. 

2. O teste deve permanecer na bolsa selada até que esteja pronto para uso. 

3. Todas as amostras devem ser consideradas potencialmente perigosas e manipuladas da 

mesma maneira que um agente infeccioso. 

4. O teste usado deve ser descartado de acordo com as normas locais. 

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE 

Armazenar como embalado a temperatura ambiente ou refrigerado (2-30°C). O teste é estável 

durante o prazo de validade impresso na bolsa selada. O teste deve permanecer na bolsa 

selada até o uso. NÃO CONGELAR. Não use além da data de validade. 

COLETA E PREPARO DE AMOSTAS 

• Amostra de swab nasofaríngeo 

Insira um swab esterilizado em uma cavidade nasal com segurança a partir de uma narina e 

colete o mucoepidermoide esfregando o turbinado várias vezes. 

• Amostra de  swab de garganta                                                   

Insira um swab esterilizado na faringe e colete mucoepidermoide esfregando principalmente a 

região de abertura da parede pós-faríngea e da amígdala várias vezes e tenha cuidado para 

não fazer com que a saliva se prenda ao cotonete. 

*NOTA: As amostras devem ser testadas o mais rápido possível após a coleta. Se os swabs 

não forem processados imediatamente, eles devem ser colocados em um tubo de plástico seco, 

estéril e hermeticamente fechado para armazenamento, permanecendo estável por até 8 horas 

em temperatura ambiente e 24 horas a 2-8°C. 

MATERIAIS 

Materiais fornecidos 

• Cassetes de Teste   • Instruções de Uso  

• Swabs estéreis    • Tubos de Coleta de Amostras com Tampão de Extração 

Materiais necessários mas não fornecidos 

• Timer            

DIREÇÕES PARA USO 

Permitir que o teste, a amostra, o tampão de extração e / ou o controle equilibrem a 

temperatura ambiente (15-30°C) antes do teste. 

1. Retire a cassete de teste da bolsa de alumínio selada e use-a o mais rápido possível. Os 

melhores resultados serão obtidos se o ensaio for realizado imediatamente após a abertura da 

bolsa de alumínio.  

2. Desrosqueie a tampa do tubo de coleta de amostras. Ver a ilustração 1.  

3. Coloque a amostra de swab no tubo de coleta de amostra. Gire o swab por aproximadamente 

10 segundos enquanto pressiona a cabeça contra o interior do tubo para liberar o antígeno no 

swab. Ver a ilustração 2.  

4. Remova o swab enquanto aperta a cabeça do swab contra o interior do tubo de coleta de 

amostra à medida que o remove para expulsar o máximo possível de líquido do swab. Descarte 

o swab de acordo com seu protocolo de eliminação de resíduos biológicos. Ver a ilustração 3.  

Observação: A amostra extraída é estável por 8 horas em temperatura ambiente, 48 horas a 

2-8°C e 12 meses a -20°C. 

5. Rosqueie a tampa do tubo de coleta de amostras. Segure o tubo de coleta de amostra na 

posição vertical e desrosqueie a tampa no tubo de coleta de amostras. Ver a ilustração 4.  

6. Inverta o tubo de coleta de amostras e adicione 3 gotas da solução (aprox. 120 μl) ao poço 

(S) de cada amostra e, em seguida, inicie o timer.  

7. Aguarde até que a(s) linha(s) colorida(s) apareçam. Leia os resultados em 15 minutos. Não 

interprete o resultado após 20 minutos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS 

(Consulte a ilustração) 

POSITIVO Influenza A:* Duas linhas coloridas aparecem na janela esquerda. Uma linha 

colorida deve estar na região de controle (C) e outra linha colorida deve estar na região de 

Influenza A (A). Um resultado positivo na região da Influenza A indica que o antígeno da 

Influenza A foi detectado na amostra. 

POSITIVO Influenza B:* Duas linhas coloridas aparecem na janela esquerda. Uma linha 

colorida deve estar na região de controle (C) e outra linha colorida deve estar na região de 

Influenza B (B). Um resultado positivo na região da Influenza B indica que o antígeno da 

Influenza B foi detectado na amostra. 

POSITIVO Influenza A e Influenza B:* Três linhas coloridas aparecem na janela esquerda. 

Uma linha colorida deve estar na região de controle (C) e duas linhas colorida devem estar na 

região de Influenza A (A) e na região da Influenza B (B). Um resultado positivo na região da 

Influenza A e na região da Influenza B indica que o antígeno da Influenza A e o antígeno da 

Influenza B foram detectados na amostra. 

POSITIVO Influenza A (H1N1):* Duas linhas coloridas aparecem na janela esquerda e duas 

linhas coloridas aparecem na janela direita. Uma linha colorida deve estar na região de 

controle (C) e uma linha colorida deve estar na região de Influenza A (A) e na região da H1N1 

(T na janela direita). Um resultado positivo na região da Influenza A e na região da H1N1 indica 

que o antígeno da Influenza A (H1N1) foi detectado na amostra. 

*NOTA: A intensidade da cor nas regiões da linha de teste (A, B ou H1N1) irá variar dependendo 

da concentração de antígenos de Gripe A ou B ou A (H1N1) presentes na amostra. Portanto, 

qualquer tonalidade de cor nas regiões de teste (A ou B ou H1N1) deve ser considerada positiva. 

NEGATIVO: Uma linha colorida aparece na região de controle (C). Nenhuma linha colorida 

aparente é observada na(s) região(ões) da linha de teste (A ou B ou H1N1). 

INVÁLIDO: A linha de controle não aparece. O volume de amostra insuficiente ou técnicas 

processuais incorretas são os motivos mais prováveis para a falha da linha de controle. Revise 

o procedimento e repita o teste com um novo teste. Se o problema persistir, interrompa o uso 

imediato do kit de teste e entre em contato com seu distribuidor local. 

CONTROLE DE QUALIDADE 

Controle de Qualidade Interno 

Os controles processuais internos estão incluídos no teste. Uma linha vermelha que aparece na 

região de controle (C) é um controle processual interno positivo. Ela confirma volume de amostra 

suficiente e técnica de procedimento correta. Um fundo claro é um controle processual interno 

negativo. Se o teste estiver funcionando adequadamente, o fundo na área de resultado deverá 

ser branco a levemente rosado e não interferir com a capacidade de leitura do resultado do 

teste. 

Controle de Qualidade Externo 

Os controles não estão incluídos neste kit. No entanto, em conformidade com as Boas Práticas 

de Laboratório (BPL), controles positivos / negativos são recomendados. 

LIMITAÇÕES 

1. O Teste Rápido Combinado em Cassete para Detecção de Influenza A/B+H1N1 (Swab) é 

apenas para uso diagnóstico profissional in vitro. O teste deve ser usado para a detecção do 

vírus da Influenza tipo A, tipo B e A (H1N1) em amostras de swab nasofaríngeo ou swab de 

garganta. Nem o valor quantitativo nem a taxa de aumento da concentração de vírus da 

Influenza tipo A, tipo B e /ou A (H1N1) podem ser determinados por este teste qualitativo. 

2. O Teste Rápido Combinado em Cassete para Detecção de Influenza A/B+H1N1 (Swab) 

indicará apenas a presença do vírus da Influenza tipo A, tipo B e / ou A (H1N1) em amostras de 

cepas da Influenza A e B viáveis e não viáveis. 

3. Tal como acontece com todos os testes diagnósticos, todos os resultados devem ser 

interpretados em conjunto com outras informações clínicas disponíveis para o médico.  

4. Um resultado negativo obtido com este kit deve ser confirmado por cultura. Um resultado 
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negativo pode ser obtido se a concentração do vírus Influenza A e / ou B presente no swab 

nasofaríngeo não for adequada ou estiver abaixo do nível detectável do teste. 

5. Excesso de sangue ou muco na amostra de swab pode interferir no desempenho do teste e 

produzir um resultado falso positivo. 

6. A exatidão do teste depende da qualidade da amostra do swab. Falsos negativos podem 

resultar de coleta ou armazenamento inadequado de amostras. 

7. O uso de sprays nasais vendidos sem receita e prescritos em altas concentrações pode 

interferir nos resultados, levando a resultados de testes inválidos ou incorretos. 

8. Um resultado positivo para influenza A e / ou B não exclui uma co-infecção subjacente com 

outro patógeno; portanto, a possibilidade de uma infecção bacteriana subjacente deve ser 

considerada. 

VALORES ESPERADOS 

O teste de influenza A/B foi comparado a um teste rápido comercial líder de mercado e o de 

H1N1 foi comparado a um teste comercial RT-PCR líder de mercado. A correlação entre o teste 

de influenza A/B e o teste rápido comercial foi superior a 98,4%. A correlação entre o teste H1N1 

e a RT-PCR foi superior a 92,9%. 

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO 

Sensibilidade, Especificidade e Exatidão 

O Teste Rápido Combinado em Cassete para Detecção de Influenza A/B+H1N1 (Swab) foi 

avaliado com amostras obtidas dos pacientes. O teste rápido e a RT-PCR são usados como 

método de referência, e os resultados foram tabulados conforme abaixo: 

Amostra de Swab Nasofaríngeo 

 

Tipo A Tipo B 

Outro Teste Rápido 
Total 

Outro Teste Rápido 
Total 

Positivo Negativo Positivo Negativo 

Flu A+B 
Positivo 52 1 53 31 1 32 

Negativo 1 102 103 1 102 103 

Total 53 103 156 32 103 135 

Sensibilidade Relativa 98,1% 96,9% 

Especificidade Relativa 99,0% 99,0% 

Exatidão 98,7% 98,5% 

 

Tipo A (H1N1) 

RT-PCR 
Total 

Positivo Negativo 

Flu A (H1N1) 
Positivo 20 4 24 

Negativo 3 93 96 

Total 23 97 120 

Sensibilidade Relativa 86,9% 

Especificidade Relativa 95,9% 

Exatidão 94,1% 

Amostra de Swab de Garganta 

 

Tipo A Tipo B 

Outro Teste Rápido 
Total 

Outro Teste Rápido 
Total 

Positivo Negativo Positivo Negativo 

Flu A+B 
Positivo 49 1 50 27 1 28 

Negativo 1 111 112 1 97 98 

Total 50 112 162 28 98 126 

Sensibilidade Relativa 98% 96,4% 

Especificidade Relativa 99,1% 99% 

Exatidão 98,8% 98,4% 

 

Tipo A (H1N1) 

RT-PCR 
Total 

Positivo Negativo 

Flu A (H1N1) 
Positivo 19 5 24 

Negativo 3 87 90 

Total 22 92 114 

Sensibilidade Relativa 86,4% 

Especificidade Relativa 94,7% 

Exatidão 92,9% 

Reatividade com a Cepa da Influenza Humana 

O Teste Rápido Combinado em Cassete para Detecção de Influenza A/B+H1N1 (Swab) (Swab) 

foi testado com as seguintes cepas de influenza humana e foi observada uma linha discernível 

nas regiões apropriadas da linha de teste: 

Vírus da Influenza A Vírus da Influenza B 

A/Hong Kong/8/68(H3N2) 

A/Port Chalmers/1/73(H3N2) 

A/WS/33(H1N1) 

A/Mal/302/54(H1N1) 

A/Hubei/c18259255/2018(H5N6) 

A/Hubei/c18255022/2018(H7N9) 

A/Hubei/c180510359/2018(H9N2) 

B/Russia/69 

B/Lee/40 

 

Teste de Especificidade com Várias Cepas Virais 

O Teste Rápido Combinado em Cassete para Detecção de Influenza A/B+H1N1 (Swab) foi 

testado com as seguintes cepas virais. Nenhuma linha discernível em nenhuma das regiões da 

linha de teste foi observada nas concentrações listadas:  

Descrição Concentração 

Adenovírus 3 1 x 106.02 U/ml 

Adenovírus 5 1 x 107.53 U/ml 

Metapneumovírus Humano (hMPV) 3 Tipo B1  1 x 106.34 U/ml 

Vírus da Parainfluenza 1 1 x 108.01 U/ml 

Vírus da Parainfluenza 2 1 x 105.7 U/ml 

Vírus da Parainfluenza 3 1 x 106.5 U/ml 

RSV-B 1 x 105.39 U/ml 

Enterovírus Tipo 71 1 x 105.86 U/ml 

Vírus da caxumba 1 x 106.1 U/ml 

Vírus do sarampo 1 x 105.62 U/ml 

Coronavírus NL63 1 x 105.07 U/ml 

Citomegalovírus  1 x 105.7 U/ml 

Precisão 

Intra-Ensaio & Inter-Ensaio 

A precisão dentro e fora da corrida foi determinada usando sete amostras do controle padrão 

da Influenza. Três lotes diferentes do Teste Rápido Combinado em Cassete para Detecção de 

Influenza A/B+H1N1 (Swab) foram testados usando negativo, Influenza A fraco positivo, 

Influenza A forte positivo, Influenza B fraco positivo, Influenza B forte positivo, H1N1 fraco 

positivo e H1N1 forte positivo. Três repetições de cada nível foram testadas todos os dias por 3 

dias consecutivos. As amostras foram identificadas corretamente >99% das vezes. 

Reatividade Cruzada 

Os seguintes organismos foram testados em 1,0x108 org / ml e todos foram negativos quando 

testados com o Teste Rápido Combinado em Cassete para Detecção de Influenza A/B+H1N1 

(Swab): 

Arcanobacterium Pseudomonas aeruginosa 

Candida albicans Staphylococcus aureus subspaureus 

Corynebacterium Staphylococcus epidermidis 

Escherichia coli Streptococcus pneumoniae 

Moraxella catarrhalis Streptococcus pygenes 

Neisseria lactamica Streptococcus salivarius 

Nesseria subllava Streptococcus sp grupo F 

Substâncias Interferentes 

O Teste Rápido Combinado em Cassete para Detecção de Influenza A/B+H1N1 (Swab) foi 

testado para as seguintes amostras de interferência possíveis. Não foi observada interferência. 

Sangue Total 20 μl/ml Oximetazolina 0,6 mg/ml 

Mucina 50 μg/ml Fenilefrina 12mg/ml 

Spray Nasal de Budesonida 200 μl/ml Rebetol 4,5 μg/ml 

Dexametasona 0,8mg/ml Relenza 282 ng/ml 

Flunisolida 6,8ng/ml Tamiflu 1,1 μg/ml 

Mupirocina 12mg/ml Tobramicina 2,43mg/ml 
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