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Apenas para uso profissional no diagnóstico in vitro. 

USO PREVISTO 

O cassete de teste rápido (secreção vaginal) da proteína 1 de ligação ao fator de 

crescimento semelhante à insulina (iGFBP-1) é um teste imunocromatográfico 

qualitativo interpretado visualmente para a detecção de iGFBP-1 nas secreções vaginais 

durante a gravidez. iGFBP-1 é o principal marcador proteico de fluido amniótico em uma 

amostra vaginal. O teste é para o uso profissional no auxílio do diagnóstico de ruptura 

prematura de membranas (RPM) em mulheres grávidas. 

RESUMO 

A proteína 1 de ligação ao fator de crescimento semelhante à insulina (iGFBP-1), 

conhecida como proteína placental 12 (PP12), é uma proteína que, em humanos, é 

codificada pelo gene da IGFBP-1. Acredita-se que as proteínas de ligação ao IGF (IGFBPs) 

são importantes na regulação do crescimento fetal e neonatal. Relatamos previamente 

que os perfis de IGFBPs no soro de cordão umbilical (SCU) eram dependentes da 

condição de crescimento/metabólica do feto. Ela pode ser detectada nas secreções 

vaginais de mulheres grávidas e sua presença pode indicar a possibilidade de um risco 

elevado de parto prematuro. O excesso de proteína 1 de ligação ao fator de crescimento 

semelhante à insulina na interface maternal-fetal em gestações com pré-eclâmpsia 

severa sugere que a proteína de ligação pode participar na patogênese da invasão da 

placenta superficial observada neste distúrbio. Níveis baixos de fator de crescimento 

semelhante à insulina de tipo I e elevados de proteína 1 de ligação ao fator de 

crescimento semelhante à insulina em circulação podem contribuir para a restrição de 

placenta e, portanto, o crescimento fetal. 

O Cassete de Teste Rápido de iGFBP-1 é um teste rápido que detecta de forma 

qualitativa a presença de iGFBP-1 na amostra de secreção vaginal com uma sensibilidade 

de 25 ng/ml.  

PRINCÍPIO 

REF.: FIG-502 Português 

http://en.wikipedia.org/wiki/Protein
http://en.wikipedia.org/wiki/Gene
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O teste de iGFBP-1 (secreção vaginal) foi 

projetado para detectar iGFBP-1 através da interpretação visual do desenvolvimento de 

cor na tira interna. A membrana foi imobilizada com anticorpos de iGFBP-1 na região de 

teste. Durante o teste, a amostra reage com os conjugados de ouro coloidal de 

anticorpos anti-iGFBP-1 coloridos, que foram pré-revestidos na zona de amostra do 

teste. A mistura, então, se move na membrana por uma ação capilar e interage com os 

reagentes na membrana. Se houver uma quantia suficiente de iGFBP-1 na amostra, uma 

faixa colorida se formará na região T da membrana. A presença dessa faixa colorida 

indica um resultado positivo, enquanto que sua ausência indica um resultado negativo. 

O surgimento de uma faixa colorida na região de controle seve como um controlo de 

procedimento. Isso indica que o volume adequado de amostra foi adicionado e ocorreu 

absorção pela membrana.  

MATERIAIS 

Materiais Fornecidos 

⚫ Cassetes de teste 

embalados 

individualmente 

⚫ Swab de coleta de 

amostra 

⚫ Bula ⚫ Tubos de diluição de 

amostra com 

tampão 

Materiais Necessários Não Fornecidos 

Temporizador 

PRECAUÇÕES 

• Apenas para uso profissional no diagnóstico in vitro. 

• Não utilize após a data de validade indicada na embalagem. Não utilize o teste, se a 

bolsa de alumínio estiver danificada. Não reutilize os testes. 

• Este kit contém produtos de origem animal. Conhecimento certificado da origem 

e/ou condição sanitária dos animais não garante, por completo, a ausência de 

agentes patogênicos transmissíveis. Portanto, recomenda-se que esses produtos 

sejam tratados como potencialmente infecciosos e manuseados observando as 

precauções comuns de segurança (não ingerir ou não inalar). 

• Evite a contaminação cruzada de amostras usando um novo recipiente de coleta de 

amostra para cada amostra obtida. 

• Leia todas as instruções com atenção antes de conduzir qualquer teste. 

• Não coma, beba, ou fume na área em que as amostras e kits são manuseados. 

Manuseie todas as amostras como se fossem contaminadas por agentes infecciosos. 
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Observe as precauções estabelecidas 

contra perigos microbiológicos durante o procedimento e siga os procedimentos 

padrão para o descarte adequado de amostras. Vista roupas de proteção, tais como 

jalecos, luvas descartáveis e proteção ocular quando as amostras forem examinadas. 

• A Solução Salina Tamponada contém azida de sódio que pode reagir com o chumbo 

ou cobre de encanamentos formando o metal azida que é potencialmente explosivo. 

Ao descartar a solução salina tamponada ou as amostras extraídas, sempre enxágue 

com quantias abundantes de água para evitar o acúmulo de azida. 

• Não troque nem misture os reagentes de diferentes lotes. 

• A umidade e temperatura podem afetar os resultados. 

• Os materiais de teste utilizados devem ser descartados de acordo com as leis 

federais, estaduais e/ou municipais. 

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE 

• O kit deve ser armazenado a 2ºC-30ºC até a data de validade impressa na bolsa 

vedada. 

• Mantenha o teste na bolsa selada até o uso. 

• Não congele. 

• Cuidado deve ser tomado para proteger os componentes neste kit contra 

contaminação. Não utilize se houver evidência de contaminação microbiana ou 

precipitação. A contaminação biológica dos equipamentos de distribuição, 

recipientes ou reagentes pode levar a resultados falsos. 

COLETA E ARMAZENAMENTO DAS AMOSTRAS 

• O cassete de teste rápido (secreção vaginal) da proteína 1 de ligação ao fator de 

crescimento semelhante à insulina (iGFBP-1) deve ser utilizado apenas com 

amostras de secreção vaginal de mulheres. 

• A amostra é a secreção cérvico-vaginal que é extraída na Solução de Extração de 

Amostra fornecida. Uma amostra da secreção vaginal é obtida usando um swab de 

poliéster estéril a partir do fórnix posterior da vagina durante um exame com 

espéculo estéril, ou caso nenhum fluido vaginal esteja visível, a amostra pode ser 

obtida do colo do útero. Evite qualquer contato com o swab antes de coletar a 

amostra. O swab deve ser mantido na vagina ou colo do útero por cerca de 10~15 

segundos para permitir que ele absorva as amostras de secreção. 

• Abra o tubo de Solução de Extração de Amostra e coloque-o na posição vertical. A 

amostra é extraída imediatamente do swab ao girá-lo com vigor na solução de 

extração por cerca de 10 segundos. As amostras devem ser testadas assim que 

possível após a extração, mas, em qualquer caso, não mais que 4 horas após a coleta 
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e extração da amostra. Se uma 

amostra não puder ser testada dentro deste período, ela deve ser congelada. Após 

descongelar, as amostras podem ser testadas conforme descrito acima. 

• Conduza o teste imediatamente após a coleta da amostra. Não deixe as amostras 

em temperatura ambiente por períodos prolongados. As amostras podem ser 

armazenadas a 2ºC-8º por até 72 horas. 

• Deixe que as amostras atinjam a temperatura ambiente antes do teste. 

• Embale as amostras de acordo com as normas aplicáveis de transporte de agentes 

etiológicos, caso precisem ser despachadas. 

INSTRUÇÕES DE USO 

Permita que o teste, amostra, tampão e/ou controles atinjam a temperatura ambiente 

(15ºC-30ºC) antes do uso. 

1. Remova o teste de sua bolsa selada e coloque-o em uma superfície limpa e 

nivelada. Rotule o cassete de teste com a identificação do paciente ou controle. 

Para obter resultados melhores, o ensaio deve ser conduzido dentro de uma hora. 

2. Insira o swab no tubo de diluição, gire 20 vezes. Então, pressione o swab contra a 

lateral do tubo e aperte o botão do tubo conforme o swab é retirado. Descarte o 

swab.  

3. Coloque a tampa no tubo. Remova a parte superior da tampa. Coloque o cassete 

de teste em uma superfície limpa e nivelada. Adicione 3 gotas de solução (cerca 

de 100 µL) no poço de amostragem (S) e, então inicie o temporizador. 

4. Espere até aparecer a(s) linha(s) colorida(s). O resultado deve ser lido após 5 

minutos. Não interprete os resultados após 20 minutos. 

 

 

 

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

POSITIVO: * Uma faixa colorida aparece na região de faixa de controle (C) e outra faixa 

colorida aparece na região de faixa de Teste (T). 

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

faixa aparece na região de faixa de teste (T). 
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INVÁLIDO: Nenhuma faixa de controle 

aparece. Os resultados de qualquer teste que não tenha produzido uma faixa de 

controle no tempo determinado de leitura devem ser descartados. Revise o 

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

do kit imediatamente e entre em contato com seu distribuidor local. 

NOTA:  

1. A intensidade da cor na região de teste (T) pode variar dependendo da concentração 

das substâncias alvo presentes na amostra. Portanto, qualquer tom de cor na região 

de teste deve ser considerado como positivo. Além disso, o nível de substâncias não 

pode ser determinado através deste teste qualitativo. 

2. Volume insuficiente de amostra, procedimento operacional incorreto, ou uso de 

teste vencido são os motivos mais prováveis para falha na faixa de controle. 

CONTROLE DE QUALIDADE 

1. Controles de procedimento interno são incluídos no teste. Uma faixa colorida 

aparecendo na região de controle (C) é considerada um controle de procedimento 

interno positivo. Ela confirma que o volume suficiente de amostra e a técnica de 

procedimento estão corretos.  

2. Os controles externos não são fornecidos neste kit. Recomenda-se que os controles 

positivos e negativos sejam testados de acordo com as boas práticas laboratoriais 

para confirmar o procedimento de teste e verificar o desempenho adequado do 

teste. 

LIMITAÇÕES 

1. O teste rápido (secreção vaginal) da proteína 1 de ligação ao fator de crescimento 

semelhante à insulina (iGFBP-1) é para o diagnóstico profissional in vitro e deve ser 

utilizado apenas na detecção qualitativa de iGFBP-1. 

2. Assim como com todos os testes de diagnóstico, um diagnóstico clínico definitivo 

não deve ser baseado nos resultados de um único teste, mas deve ser feito por um 

médico após todos os achados clínicos e laboratoriais serem avaliados. 

3. Se o resultado de teste for negativo e os sintomas clínicos persistirem, recomenda-

se testes adicionais usando outros métodos clínicos. Um resultado negativo, a 

qualquer momento, não indica uma impossibilidade.  

VALORES ESPERADOS 

O Cassete de Teste Rápido de iGFBP-1 (Secreção Vaginal) foi comparado a outro teste 

rápido líder do mercado para iGFBP-1. A correlação entre esses dois sistemas é de 

98,0%. 

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO 



                                                         

 

Instruções de Uso 

Cassete de Teste Rápido de iGFBP-1  

(Secreção Vaginal) 

 

 

Sensibilidade e Especificidade 

O Cassete de Teste Rápido de iGFBP-1 (Secreção Vaginal) foi testado com outro Teste 

Rápido comercial de iGFBP-1 usando amostras clínicas. 

Método 
Outro Teste Rápido 

de iGFBP-1 Resultados 

Totais 
Cassete 

de Teste 

Rápido de 

iGFBP-1 

Resultado

s 
Positivo Negativo 

Positivo 102 3 105 

Negativo 2 147 149 

Resultados Totais 104 150 254 

Sensibilidade relativa: 98,1% (IC de 95%: *93,2%-99,8%) 

Especificidade Relativa: 98,0% (IC de 95%: *94,3%-99,6%) 

Exatidão Global: 98,0% (IC de 95%*: 95,5%-99,4%)         *Intervalos de Confiança 

Precisão 

Intra-ensaio 

Os ensaios foram conduzidos para determinar a reprodutibilidade do ensaio de 10 testes 

em três execuções diferentes para cada um dos três lotes usando antígenos de iGFPB-1 

nos níveis de 0 ng/mL, 25 ng/mL e 50 ng/mL. As amostras foram corretamente 

identificadas em >99% das vezes. 

Inter-ensaio 

A precisão entre execuções foi determinada usando os três níveis de antígeno de iGFBP-

1 de 0 ng/mL, 25 ng/mL e 50 ng/mL de iGFBP-1 em 3 ensaios independentes. Três lotes 

diferentes do Cassete de Teste Rápido de iGFBP-1 (Secreção Vaginal) foram testados 

usando essas amostras. As amostras foram corretamente identificadas em >99% das 

vezes. 
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