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INFECCIOSA

se ligará ao antígeno do novo coronavírus marcado com ouro coloidal.
O complexo anticorpo/antígeno será capturado pelo anticorpo IgM antihumano imobilizado na membrana, formando uma linha M vermelha e
indicando um resultado positivo para o anticorpo IgM.
Se a amostra contiver anticorpos IgG, o anticorpo se ligará ao antígeno
do novo coronavírus marcado com ouro coloidal e o complexo anticorpo/
antígeno será capturado pelo anticorpo imobilizado na membrana,
formando uma linha G vermelha e indicando um resultado positivo para o
anticorpo IgG.
Se nenhum anticorpo estiver presente, será exibido um resultado
negativo. A tira também tem uma linha de controle de qualidade (C).
Independentemente dos anticorpos presentes, a linha C deve aparecer
para indicar que a amostra foi transportada adequadamente através da
membrana. Se a linha C não aparecer, o resultado do teste será inválido e
será necessário um novo cassete de teste não aberto para a repetição do
teste.
Conteúdo do Kit |
Um kit de teste contém:
20 Cassetes de teste | 1 Frasco de solução tampão | 1 Bula

Indicações de uso |
O teste rápido de anticorpos combinados IgM-IgG para COVID-19 da
BioMedomics é um imunoensaio de fluxo lateral para detecção qualitativa
e diferencial de anticorpos IgG e IgM para SARS-CoV-2 em amostras
de soro, plasma ou sangue total (capilar ou venoso) humano, inclusive
amostras preparadas com os anticoagulantes utilizados normalmente
(EDTA K2, citrato de sódio, heparina de lítio), de indivíduos que estão ou
foram infectados por COVID-19. O teste rápido de anticorpos combinados
IgM-IgG para COVID-19 da BioMedomics destina-se a ser usado como um
auxílio na identificação de pacientes com resposta imune adaptativa ao
SARS-CoV-2, indicando infecção recente ou prévia. No momento não se
sabe por quanto tempo os anticorpos persistem após a infecção, nem se
a presença de anticorpos confere imunidade protetora. O teste rápido de
anticorpos combinados IgM-IgG para COVID-19 da BioMedomics não deve
ser usado para diagnosticar infecção aguda por SARS-CoV-2.
Os resultados são para a detecção de anticorpos contra o SARS-CoV-2.
Os anticorpos IgM e IgG para SARS-CoV-2 geralmente são detectáveis
no sangue vários dias após o início da infecção, embora a duração do
tempo de sua presença pós-infecção não esteja bem caracterizada. Os
pacientes podem ter o vírus detectável presente por várias semanas após
a soroconversão.
Não se conhece a sensibilidade do teste rápido de anticorpos
combinados IgM-IgG para COVID-19 da BioMedomics logo após a
infecção. Resultados negativos não excluem a infecção aguda por SARSCoV-2. Em caso de suspeita de infecção aguda, é necessário realizar o
teste direto para SARS-CoV-2.
Resultados falsos positivos podem ocorrer com o teste rápido de
anticorpos combinados IgM-IgG para COVID-19 da BioMedomics por
causa da reatividade cruzada de anticorpos pré-existentes ou outras
causas possíveis. Devido ao risco de resultados falsos positivos, deve-se
considerar a confirmação dos resultados positivos com o uso de um
segundo ensaio diferente para IgG ou IgM.
Resumo |
O novo coronavírus pertence ao gênero β. A COVID-19 é uma doença
infecciosa respiratória aguda. Em geral, as pessoas são suscetíveis.
Atualmente os pacientes infectados pelo novo coronavírus são a principal
fonte de infecção; pessoas infectadas assintomáticas também podem ser
uma fonte de infecção. Com base na investigação epidemiológica atual,
o período de incubação é de 1 a 14 dias, na maioria das vezes de 3 a 7
dias. As principais manifestações são febre, fadiga e tosse seca. Em alguns
casos também ocorrem congestão nasal, coriza, dor de garganta, mialgia
e diarreia.
Princípio do exame |
O teste de anticorpos combinados IgM-IgG para COVID-19 da
BioMedomics baseia-se na imunocromatografia. A tira de teste contém
(1) o antígeno recombinante do novo coronavírus marcado com ouro
coloidal, (2) duas linhas de detecção (linhas G e M) e uma linha de
controle de qualidade (C) fixados em uma membrana de nitrocelulose.
M é fixado com anticorpo monoclonal IgM anti-humano para detectar
o anticorpo IgM contra o novo coronavírus. G é fixado com o anticorpo
monoclonal IgG anti-humano para detectar o anticorpo IgG contra o novo
coronavírus. O anticorpo de controle de qualidade é fixado na linha C.
Quando uma quantidade adequada da amostra de teste é adicionada
ao poço de amostras do cassete de teste, a amostra avança pela tira de
teste por capilaridade. Se a amostra contiver o anticorpo IgM, o anticorpo

Um cassete de teste contém:
• Reagentes secos com estabilizadores
• O antígeno do novo coronavírus marcado com ouro coloidal
• Anticorpo policlonal anti-IgG de camundongo
• Anticorpo monoclonal anti-IgG humana
• Anticorpo monoclonal anti-IgM humana
Materiais não fornecidos, mas necessários:
Dispositivos de amostragem | Lenços umedecidos com álcool | Luvas |
Temporizador
Advertências e precauções |
• Somente para diagnóstico clínico in vitro de humanos.
• O produto só deve ser usado por profissionais de saúde qualificados.
• Depois de aberta a bolsa vedada do cassete, o teste deve ser usado
dentro de uma hora.
• Não mergulhe o cassete de teste em água.
• Não congele o cassete de teste nem a solução tampão.
• Manuseie as amostras de acordo com a norma da OSHA (Administração
de Saúde e Segurança Ocupacional) para patógenos transmitidos pelo
sangue.
• Use luvas, roupas e óculos de proteção.
• Lave muito bem as mãos depois de manusear as amostras.
• Descarte todos os cassetes de teste, coletores de amostra capilar ou
outros componentes do kit usados ou danificados como materiais de
risco biológico.
• Não use o cassete de teste, solução tampão ou qualquer outro
componente do kit se a bolsa estiver danificada ou a vedação estiver
quebrada.
• Não use amostras contendo lipídios, hemólise ou turbidez, pois isto pode
afetar os resultados.
• Não indicado para uso com amostras humanas (sangue, soro, plasma)
inativadas por calor ou de outra forma.
• Leia esta bula completamente antes de realizar o teste. A não observação
das instruções da bula pode produzir resultados de testes imprecisos.
• Os resultados dos testes devem ser lidos de 10 a 15 minutos após
a colocação da amostra no poço de amostra. A leitura depois de 15
minutos pode dar resultados errôneos.
• Não use o cassete de teste, solução tampão ou qualquer componente do
kit depois da data de validade indicada.
• Deixe todos os reagentes atingirem a temperatura ambiente (15 ºC 30 ºC) antes do uso.

2 °C e 8 °C por 5 dias.

• Antes do teste, as amostras armazenadas sob refrigeração ou congeladas
devem retornar, lentamente, à temperatura ambiente (15 °C a 30 °C) e
ser homogeneizadas. Quando houver partículas claramente visíveis na
amostra, o precipitado deve ser removido por centrifugação antes do
teste.

Procedimento de teste |
Não abra a embalagem até que esteja pronto para realizar o teste. Prepare
os materiais necessários: Cassete de teste | Solução tampão | Dispositivo
de amostragem
Etiquete o cassete de teste com a ID do paciente
1 | Colete uma amostra usando os protocolos padrão do laboratório ou
do fornecedor. Usando o dispositivo de amostragem adequado, obtenha
15 µL da amostra de sangue total venoso ou da ponta do dedo ou obtenha
10 µL de plasma usando o dispositivo de titulação apropriado.
• Para amostragem intravenosa, siga os protocolos padrão do laboratório.
2 | Dispense a amostra no poço de amostra do cassete de teste.
• Certifique-se de que toda a amostra seja dispensada no poço de amostra.
3 | Remova a tampa colorida do frasco da solução tampão e pingue 2 a 3
gotas no poço de amostra do cassete de teste.
• Remova quaisquer bolhas de ar da pipeta.
• Realize o teste em uma superfície plana em temperatura ambiente.
4 | Deixe o teste ser processado por 10 minutos. Leia os resultados
visualizando a janela de detecção.
• Resultados de testes processados por mais de 15 minutos são inválidos.
Limitações do método de teste |
• Este produto só pode ser usado para detectar os anticorpos IgG e IgM
contra o novo coronavírus no sangue total (capilar ou venoso), soro ou
plasma humano. Ele não pode ser usado com outros fluidos ou secreções
corporais.
• A coleta adequada da amostra é essencial para o desempenho ideal do
teste. A não observação dos requisitos de coleta e amostragem pode dar
resultados imprecisos.
• Este produto é indicado somente para testes qualitativos e a intensidade
da linha de teste não se correlaciona necessariamente com o título de
anticorpos contra o SARS-CoV-2 na amostra.
• Resultados negativos não descartam a infecção por SARS-CoV-2,
particularmente naqueles que tiveram contato com o vírus. Testes de
acompanhamento com diagnóstico molecular devem ser considerados
para descartar a infecção nesses indivíduos.
• Resultados negativos podem ser causados por baixas concentrações de
anticorpos IgG/IgM contra o novo coronavírus na amostra e, portanto, não
é possível descartar completamente a possibilidade de infecção.
• Os resultados dos testes de anticorpos não devem ser utilizados como
única base para diagnosticar ou excluir a infecção por SARS-CoV-2 ou
para informar o estado da infecção. Os resultados devem ser usados em
combinação com observações clínicas e outros métodos de teste.
• Os resultados do teste podem ser afetados pela temperatura e umidade.
• Pode ocorrer um resultado negativo ou não reativo se o vírus tiver sofrido
pequena(s) mutação(ções) de aminoácidos no epítopo reconhecido pelo
anticorpo detectado pelo teste.
• Este teste não deve ser usado para triagem de sangue doado.
Exibição de resultados/valores esperados |
No total, três linhas de detecção são possíveis e a linha de controle (C)
aparece quando a amostra flui através do cassete.

Instruções de armazenamento |
O reagente deve ser armazenado no escuro, à temperatura ambiente (2 °C
a 30 °C) e tem vida útil de 12 meses. O recipiente deve ser protegido da luz
depois de aberto. Não congele.
Requisitos das amostras |
• Adequado para amostras de soro, plasma ou sangue total (capilar ou
venoso) humano, inclusive amostras preparadas com os anticoagulantes
comumente utilizados (EDTA K2, citrato de sódio, heparina de lítio).
• Amostras frescas devem ser coletadas e testadas sem inativação.
• Não indicado para uso com amostras humanas (sangue, soro, plasma)
inativadas por calor ou de outra forma.
• Amostras de soro e plasma podem ser armazenadas entre 2 °C e 8 °C
por 5 dias. Se for necessário o armazenamento de longo prazo de
amostras de soro ou plasma, armazene a -20 °C e evite ciclos repetidos
de congelamento/descongelamento.
• Amostras de sangue total anticoagulado podem ser armazenadas entre

Inválido Negativo

IgM
positivo

IgG
positivo

Positivo
para IgG e
IgM

1 | Resultado inválido: Se a linha de controle de qualidade (C) não aparecer,
então o resultado do teste será inválido e a amostra deverá ser testada
novamente com um cassete novo.
2 | Resultado negativo: Se apenas a linha de controle de qualidade (C)
aparecer e as linhas de detecção G e M não estiverem visíveis, não foi
detectado nenhum anticorpo contra o novo coronavírus e o resultado é
negativo.
3 | Resultado positivo, somente M: Se a linha de controle de qualidade
(C) e a linha de detecção M aparecerem, o anticorpo IgM contra o novo
coronavírus foi detectado e o resultado é positivo para o anticorpo IgM.
4 | Resultado positivo, somente G: Se a linha de controle de qualidade
(C) e a linha de detecção G aparecerem, o anticorpo IgG contra o novo
coronavírus foi detectado e o resultado é positivo para o anticorpo IgG.
5 | Resultado positivo, G e M: Se a linha de controle de qualidade (C) e
as linhas de detecção G e M aparecerem, os anticorpos IgG e IgM contra
o novo coronavírus foram detectados e o resultado é positivo para os
anticorpos IgG e IgM.
Procedimento de controle de qualidade interno |
Cada dispositivo de cassete de teste tem um controle incorporado.
Uma linha vermelha na janela de detecção da linha de controle pode
ser considerada um procedimento de controle interno positivo. A linha
de controle será exibida se o procedimento de teste tiver sido realizado
corretamente. Se a linha de controle não aparecer, o exame será inválido
e um novo teste deverá ser realizado. Se o problema persistir, entre em
contato com o fornecedor local ou com a BioMedomics para suporte
técnico.
Procedimento de controle de qualidade externo |

• A boa prática de laboratório recomenda o uso de controles externos

•

•
•

•

positivos e negativos para garantir a função dos reagentes do teste
e avaliar a capacidade do usuário de realizar um teste corretamente.
Recomenda-se utilizar controles externos em cada novo lote ou remessa.
Se os controles não apresentarem o desempenho esperado, reveja as
instruções e repita o teste. Consulte o diretor do laboratório antes de
realizar testes de pacientes e relatar resultados.
O desempenho do teste pode ser avaliado com o uso do kit de controle
externo para COVID-19 da BioMedomics. Siga as instruções incluídas
no kit para preparação, uso, armazenamento e determinação dos
valores apropriados. A frequência dos testes de controle externo deve
ser determinada pelo diretor do seu laboratório, de acordo com os
protocolos de controle de qualidade padrão do seu laboratório. Com a
confirmação dos resultados esperados, o teste estará pronto para uso
com amostras de pacientes.
O kit de controle externo para COVID-19 inclui o controle externo
positivo. O controle positivo é formulado por meio da injeção de
anticorpos anti-SARS-CoV-2 humanizados em soro humano negativo. O
controle positivo pode ser reativo para a linha IgM, IgG ou ambas.
O kit de controle externo para COVID-19 inclui soro humano negativo
como controle externo negativo. O controle negativo produzirá um
resultado afirmativo (linha vermelha) para a linha de controle (C) apenas
se o teste tiver sido realizado corretamente e o dispositivo de teste estiver
funcionando de forma adequada.
O uso de controles negativos e positivos de outros kits comerciais não foi
estabelecido.

Características de desempenho |
Estudo de Validação de Concordância Clínica | O teste rápido de IgM-IgG
para COVID-19 da BioMedomics foi testado usando amostras clínicas no
Centro da Província de Jiangsu para Controle e Prevenção de Doenças
(Jiangsu CDC), Nanjing, China. O teste rápido de IgM-IgG para COVID-19
Gen2 foi desenvolvido para testar IgM e IgG separadamente. O teste foi
validado contra um painel de amostras previamente congeladas formado
por 26 (vinte e seis) amostras de plasma positivas para anticorpos contra
o SARS-CoV-2 (tanto IgM quando IgG) e 80 (oitenta) amostras de plasma
negativas para os anticorpos. As amostras positivas para anticorpos foram
coletadas de pacientes infectados com COVID-19, com confirmação clínica,
e a presença de anticorpos anti-SARS-Cov-2 foi confirmada por um ensaio
por quimioluminescência para IgM e IgG (partículas magnéticas). Das 26
amostras positivas, 22 amostras testaram positivo para anticorpos contra
IgM e IgG pelo teste rápido de IgM-IgG para COVID-19 da BioMedomics,
e 4 amostras testaram positivo apenas para IgG. Todas as 80 amostras
negativas foram coletadas de doadores saudáveis, com resultado negativo
para anticorpos contra o SARS-CoV-2 confirmado tanto pelo teste rápido de
IgM-IgG para COVID-19 Gen2 quanto pelo ensaio por quimioluminescência
para IgM e IgG. Os testes foram realizados usando um lote do teste rápido
de IgM-IgG para COVID-19. Os intervalos de confiança para sensibilidade
e especificidade foram calculados segundo um método de pontuação
descrito na CLSI EP12-A2 (2008). Os resultados e a análise dos dados são

mostrados nas tabelas abaixo.
O teste rápido de IgM-IgG para COVID-19 da BioMedomics exibiu uma
sensibilidade combinada de 100% (IC de 95%: 86,77% a 100%) e uma
especificidade combinada de 98,75% (IC de 95%: 93,23% a 99,97%).
Tabela 1: Resultados resumidos, Estudo de Concordância Clínica
Método comparativo
Kit de
teste
rápido de
IgM-IgG
para
COVID-19

Coletados antes de 2020

Positivo para anticorpos
IgM+

IgM+

IgM-

IgG+

IgG-

IgG+

Negativo para anticorpos
Negativo

Total

na concordância de dois dos três leitores. Os cassetes também foram lidos
por um leitor de refletância Hamamatsu. O protocolo seguiu as instruções
de uso estabelecidas. Para cada teste, 10 µL da amostra foram aplicados
ao cassete e deixados em repouso por 10 minutos antes da interpretação.
Os resultados de reatividade cruzada do teste rápido de IgM-IgG para
COVID-19 da BioMedomics são mostrados na tabela abaixo.
Tabela 4: Resultados de reatividade cruzada
Condição

IgM-,IgG+

26

Sensibilidade para IgM

Soro

3

6

0

6

0

Anti-COV NL63

Soro

2

4

0

4

0

Soro

1

2

0

2

0

Plasma

2

4

0

4

0

Plasma

5

8

2

10

0

4

Anti-Influenza B

Plasma

3

6

0

6

0

79

79

80

106

Soro

5

10

0

8

2

Estimativa

Intervalo de
confiança de 95%

84.62% (22/26)

65.13%-95.64%

Especificidade para IgM

98.75% (79/80)

93.23%-99.97%

Sensibilidade para IgG

100% (26/26)

86.77%-100%

Especificidade para IgG

100% (80/80)

95.49%-100%

Sensibilidade combinada

100% (26/26)

86.77%-100%

Especificidade combinada

98.75% (79/80)

93.23%-99.97%

Estabilidade e desempenho do sangue venoso/soro/plasma | Foi realizado
um estudo nos Laboratórios de Imunologia/Histocompatibilidade e
Imunogenética do Hospital da Universidade da Carolina do Norte para
validar a estabilidade do armazenamento de amostras humanas de
COVID-19 e o desempenho do teste rápido de IgM-IgG para COVID-19 da
BioMedomics. Amostras sorológicas (sangue total, soro e plasma com EDTA
K2) foram coletadas de pacientes positivos para COVID-19 (confirmado por
RT-PCR). As amostras foram armazenadas a (2 °C a 8 °C ou 36 °C a 46 °F). As
amostras foram testadas com o teste rápido de IgM-IgG para COVID-19 da
BioMedomics nos dias 0, 1, 2, 3, 6 e 7. A amostras foi testada em duplicata
em cada ponto no tempo. Todos os tipos de amostras apresentaram
resultados consistentes e iguais quando testados em cada ponto no tempo
do armazenamento.
Tabela 3: Resultados no sangue venoso/soro/plasma
Sangue
Dia

IgM
positivo

Anti-Influenza
A/B

Tabela 2: Estatísticas resumidas, Estudo de Concordância Clínica
Medida

IgM
negativo

Anti-Influenza A

4

Total

IgG
positivo

1

22

IgM-,IgG-

IgG
negativo

1

22

IgM+,IgG-

Amostra
N

Anti-COV HKU1

Anti-COV OC43

IgM+,IgG+

Tipo de
amostra

Soro

Plasma

IgM

IgG

IgM

IgG

IgM

IgG

0

+

+

+

+

+

+

1

+

+

+

+

+

+

2

+

+

+

+

+

+

3

+

+

+

+

+

+

6

+

+

+

+

+

+

7

+

+

+

+

+

+

Reatividade cruzada | Um estudo de reatividade cruzada foi realizado
com quarenta e quatro amostras de soro obtidas comercialmente (soro
ou plasma com citrato de sódio). A lista completa das amostras e as
informações demográficas dos doadores podem ser encontradas no
relatório do estudo. Todas as amostras foram associadas a um resultado
de PCR respiratório negativo para COVID-19 ou foram coletadas antes do
surto de COVID-19. Cada amostra foi testada duas vezes, produzindo um
total de 88 resultados. Os controles negativos e positivos também foram
testados. Três leitores cegos leram cada cassete independentemente. Os
resultados foram comparados no final do estudo e adjudicados com base

AntiHaemophilus
influenzae
Anti-HBV

Soro

5

10

0

10

0

Anti-HCV

Soro

5

10

0

8

2

Anti-HIV
Anti-RSV IgG
Anticorpo
antinuclear

Soro

5

10

0

10

0

Plasma

3

6

0

4

2

Soro

5

10

0

8

2

Para todas as réplicas exceto anti-HCV (IgM), as bandas IgM e IgG positivas
observadas foram fracas e, portanto, não foram consideradas uma
interferência significativa. Contudo, resultados falsos positivos decorrentes
de reatividade cruzada com anticorpos para anti-HCV poderiam ocorrer.

Sujeito

Resultado
de PCR

Dias após
a visita inicial

IgM

IgG

5-001

Neg

28

-

-

COV-006

Pos. @ Dia 1

28

-

+

6-001

Neg

28

-

-

6-002

Neg

28

-

-

COV-008

Pos. @ Dia 1

28

+

++

8-001

Pos. @ Dia 2

28

++

++

COV-010-002

Neg

1

-

-

COV-011-001

Neg

2

-

-

Não reutilize

Data de
validade

Estimativa

Intervalo de confiança de 95%

IgM PPA

55.6% (5/9)

20%-86%

IgM NPA

100% (7/7)

59%-100%

IgG PPA

100% (9/9)

66%-100%

IgG NPA

100% (7/7)

59%-100%

IgG/IgM PPA

100% (9/9)

66%-100%

IgG/IgM NPA

100% (7/7)

59%-100%

PPA = Percentagem de concordância positiva
NPA = Percentagem de concordância negativa

Uso na unidade de atendimento com sangue capilar | O desempenho
clínico do teste rápido de IgM-IgG para COVID-19 da BioMedomics
realizado com amostras de sangue total capilar por usuários que não
trabalham em laboratório (por exemplo, médicos, enfermeiros, auxiliares
de enfermagem, estudantes de medicina ou enfermagem, auxiliares
do consultórios médicos, equipe médica de extensão clínica) em uma
unidade de atendimento, foi avaliada por testes clínicos conduzidos pela
Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, por meio da van da
unidade móvel e saúde Health on Wheels e pelo Respiratory Diagnostic
Center (RDC) localizado em Chapel Hill, NC, EUA. Uma amostra de sangue
total capilar (picada no dedo) e de swab de nasofaringe (NF) foi coletada de
cada participante do estudo no Dia 1 e Dia 28 do estudo. As amostras de
sangue foram testadas com o teste rápido de IgM-IgG para COVID-19 da
BioMedomics por um usuário treinado, que não trabalha em laboratório, na
unidade de atendimento, de acordo com as Instruções de Uso. As amostras
de NF foram transportadas para um laboratório de referência para teste
do SARS-CoV-2 por RT-PCR. Um total de nove amostras positivas pelo PCR
e sete amostras capilares negativas pelo PCR foram testadas. Os testes de
anticorpos foram conduzidos no dia 28. Os resultados estão resumidos
na tabela abaixo. Tanto amostras positivas quanto negativas apresentam
concordância de testes de 100% com resultados de PCR.

IVD

Somente para
uso diagnóstico
in vitro

Código
do lote

Faixa de
temperatura de
armazenamento

Número do
catálogo

Contém
<n> testes

Solução
tampão

Consulte as
instruções

Cassete
de teste

Instruções de
uso

Número da
peça

Representante
autorizado da UE

Tabela 6: Estatísticas resumidas, estudo com sangue capilar na unidade de
atendimento
Medida

Fabricante

Escaneie para instruções
em outros idiomas

Tabela 5: Resultados resumidos, estudo com sangue capilar na unidade de
atendimento
Sujeito

Resultado
de PCR

Dias após
a visita inicial

IgM

IgG

COV-001

Pos. @ Dia 0

28

+

++

1-002

Pos. @ Dia 7

28

+

++

1-002

Neg

28

-

-

COV-002-001

Neg

28

-

-

COV-004

Pos. @ Dia 0

28

-

++

4-001

Pos. @ Dia 1

28

+

++

4-002

Pos. @ Dia 1

28

-

++

COV-005

Pos. @ Dia 1

28

-

++
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