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SIGNIFICADO CLÍNICO
A mononucleose infecciosa é uma doença benigna produzida 
pelo vírus Epstein-Barr (EBV), que se caracteriza em seu 
aspecto clínico pelo surgimento de febre irregular durante 
uma ou duas semanas, dor e inchação dos gânglios cervicais 
e irritação faríngea, com um quadro hematológico bastante 
característico devido à grande proliferação de células lin-
foides atípicas.
Paul e Bunnell observaram que o soro destes pacientes geral-
mente contém um título alto de anticorpos heterófilos capazes 
de aglutinar glóbulos vermelhos de carneiro ou de cavalo. 
Estes anticorpos não são privativos da mononucleose, já 
que no soro de indivíduos sadios podem existir aglutininas 
anti-carneiro com um título de 1/28 e até 1/56, observando-se 
títulos de 1/112 ou mais em diversas infecções e também de 
estímulos antigênicos como transfusões sanguíneas. Tais 
dados indicam que a evidência de altos títulos de anticor-
pos heterófilos apenas têm valor presuntivo no diagnóstico 
desta doença.
Davidsohn introduziu a adsorção diferencial com extrato de 
rim de cobaia (capaz de adsorver os anticorpos heterófilos 
não-mononucleose infecciosa ou anticorpos de Forssman), 
aumentando assim a sensibilidade e especificidade da prova 
e permitindo confirmar os resultados de Paul-Bunnell, que 
por sua rapidez e praticidade continua a ser utilizado como 
prova de screening ou seleção.
Ainda, existe um certo percentual de pacientes (aproxima-
damente 10%) com mononucleose infecciosa que possuem 
baixos títulos de anticorpos heterófilos, razão pela qual os re-
sultados destas provas apenas são considerados significativos 
do ponto de vista diagnóstico quando se relacionam com os 
dados hematológicos e as manifestações clínicas do paciente.

FUNDAMENTOS DO MÉTODO
Os anticorpos heterófilos associados à mononucleose 
infecciosa são detectados por sua capacidade de aglutinar 
os eritrócitos de cavalo, neutralizando-se simultaneamente 
os anticorpos não-associados à mononucleose (anticorpos 
Forss-man) com extrato de rim de cobaia. A aglutinação 
visualiza-se macroscopicamente.

REAGENTES FORNECIDOS
A. Reagente A: suspensão de eritrócitos de cavalo e extrato 
de rim de cobaia.
Controle Positivo: diluição de soro humano positivo, inativo. 
Equivalente a 2-3 (+)
Controle Negativo: diluição de soro humano negativo, 
inativo.

REAGENTE NÃO FORNECIDO
Solução fisiológica.

INSTRUÇÕES DE USO
Reagente A: esvaziar a pipeta do conta-gotas e agitar 
vigorosamente antes de usar, verificando que não fiquem 
eritrócitos aderidos no fundo do frasco.
Controles Positivo e Negativo: prontos para uso.

PRECAUÇÕES
Os reagentes são para uso diagnóstico "in vitro". Os con-
troles foram examinados para HIV e HBV encontrando-se 
não reativos, devendo-se manipular como se tratando de 
material infectante.
Utilizar os reagentes observando as precauções habituais 
de trabalho no laboratório de análises clínicas.
Todos os reagentes e as amostras devem ser descartadas 
conforme à regulação local vigente.

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE
ARMAZENAMENTO
Reagentes Fornecidos: estáveis sob refrigeração (2-10oC) até 
a data de vencimento indicada na embalagem. Não congelar.

AMOSTRA
Soro
a) Coleta: obter soro da maneira usual.
b) Aditivos: não são necessários.
c) Substâncias interferentes conhecidas: há descrições 
de um inibidor termolábil da reação que produz resultados 
falso-negativos. Para eliminar esta interferência, é necessá-
rio inativar o soro. Além disso, a hemólise também interfere.
Inativação: colocar o soro a 56oC durante 15 minutos, ime-
diatamente antes de usar.
d) Estabilidade e instruções de armazenamento: o soro 
deve ser preferencialmente fresco. No caso de não ser pro-
cessado no momento, pode ser conservado sob refrigeração 
(2-10oC) até  48 horas ou em congelador durante 3 meses, 
a partir do momento de sua obtenção.

MATERIAL NECESSÁRIO
1- Fornecido
- Placa de vidro

2- Não fornecido
- Bastão ou vareta de vidro
- Cronômetro
- Material volumétrico adequado
- Lâmpada ou fonte de luz horizontal

Monoslide 
Prova em placa para o diagnóstico de mononucleose infecciosa
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PROCEDIMENTO
Trazer os reagentes e amostras até temperatura ambiente 
antes de usar.

I) PROVA QUALITATIVA
Colocar uma gota (50 ul) da Amostra inativada em um 
dos círculos da placa limpa e seca. Adicionar uma gota 
(50 ul) de Reagente A homogeneizado. Misturar com 
bastão até obter uma suspensão uniforme em toda a 
superfície do círculo.
Disparar imediatamente o cronômetro e observar ma-
croscopicamente os resultados dentro de dois minutos.
Para uma visualização correta dos resultados, deve-se 
manter a placa sobre um fundo negro e ligeiramente 
por cima de um halo luminoso horizontal (ex.: lâmpada 
de microscopia).

II) PROVA SEMI-QUANTITATIVA
Os soros positivos, conforme a prova anterior podem 
ser titulados efetuando-se diluições seriadas:
1) Colocar em uma série de tubos 200 ul de solução 
fisiológica.
2) Adicionar ao primeiro tubo 200 ul da amostra ina-
tivada e misturar. Transferir 200 ul desta diluição ao 
segundo tubo e misturar, continuando deste modo as 
diluições até o último tubo. 
As diluições assim obtidas equivalem a 1:2; 1:4; 1:8; 
1:16, etc.
3) Tomar uma gota de cada diluição e ensaiar se-
gundo I).

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
Técnica qualitativa
Negativo: suspensão homogênea.
Positivo: aglutinação que aparece dentro de dois minutos. 
Qualifica-se de 1 a 4 (+), sendo:
4+: aglutinação bem visível
3+: aglutinação moderada
2+: aglutinação ligeira
1+: aglutinação fraca
Um resultado positivo indica a presença de anticorpos hete-
rófilos associados à mononucleose infecciosa. 

Técnica semi-quantitaitva
Título: é expresso como o inverso da diluição máxima que 
produz aglutinação visível macroscopicamente.

MÉTODO DE CONTROLE DE QUALIDADE
Como ponto de referência das reações positivas e negativas 
do Monoslide, é conveniente processar simultaneamente os 
Controles Positivo e Negativo fornecidos, que são utilizados 
da mesma forma que as amostras.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
Vide Substâncias interferentes conhecidas em AMOSTRA.

DESEMPENHO
Sensibilidade: na técnica original de Davidsohn, empregam-

se eritrócitos frescos (nativos) que dão lugar a reações 
inespecíficas, razão pela qual apenas se considera a he-
maglutinação para mononucleose infecciosa em diluições 
maiores que 1/14.
A sensibilidade dos eritrócitos estabilizados fornecida pelo 
Monoslide foi regulada para proporcionar reatividade igual 
com soro inativado sem diluir.

APRESENTAÇÃO
-100 determinações:

1 x 5 ml Reagente A
1 x 1,5 ml Controle Positivo
1 x 1,5 ml Controle Negativo
(Cód. 1593151)
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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 
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