
Swab Nasofaríngeo:
1. Para coletar uma amostra de swab de nasofaringe, insira o swab estéril na narina do 
paciente, atingindo a superfície da nasofaringe posterior.
2. Usando uma rotação suave, empurre o swab até que a resistência seja atingida no nível 
dos cornetos.
3. Gire o swab algumas vezes contra a parede da nasofaringe.
4. Remova cuidadosamente o swab da narina.
5. A amostra deve ser testada o mais rápido possível após a coleta. 
6. Use a amostra coletada e o tampão de extração imediatamente. Tenha cuidado com 
contaminação.  
7. As amostras podem ser armazenadas e transportadas à temperatura ambiente por 1 hora 
ou entre 2-8°C por até 4 horas diretamente no tampão de extração. 
8. As amostras também podem ser armazenadas e transportadas exclusivamente no meio de 
transporte viral universal (UTM) da COPAN. 

Não utilize outros meios de transporte para amostras virais, podem ocorrer resultados 
imprecisos.
Recomenda-se testar separadamente cada amostra de nasofaringe. 
Caso resultados discrepantes ocorram, testes adicionais utilizando outros métodos 
laboratoriais são recomendados. 

Armazenar os dispositivos teste entre 2 e 30°C, protegidos da luz. O teste deve permanecer na 
embalagem selada até o momento do uso. Não congelar. Não armazenar o kit em temperatura 
superior a 30°C. Deve-se tomar cuidado para evitar contaminação dos componentes do kit. 
Não usar o kit sob evidência de contaminação microbiológica ou precipitação. Os reagentes 
do kit são estáveis até a data de validade impressa na embalagem.

Instruções de Armazenamento e Estabilidade

COVID-19 Ag ECO Teste - TR.0078
O COVID-19 Ag ECO Teste é um ensaio imunocromatográfico, para detecção qualitativa de 
antígenos de SARS-CoV-2 em amostras de swab da nasofaringe de humanos. Esse teste pode 
ser utilizado para auxiliar no diagnóstico inicial da infecção por SARS-CoV-2 em pacientes 
com sintomas clínicos da infeção por SARS-CoV-2. Esse teste é para uso profissional no 
diagnóstico in vitro. O teste proporciona um resultado de triagem inicial. Testes mais 
específicos devem ser realizados para confirmar a infecção por SARS-CoV-2. 

Os coronavírus são vírus de RNA fita simples sentido positivo, com um envelope de aproxima-
damente 80-120 nm de diâmetro. Seu material genético é o maior de todos os vírus de RNA e 
este vírus é um importante patógeno de animais domésticos e doenças humanas. Os 
coronavírus podem causar uma variedade de doenças agudas e crônicas. Sintomas comuns 
de uma pessoa infectada com coronavírus incluem sintomas respiratórios, febre, tosse, falta 
de ar e dispneia. Em casos mais graves, a infecção pode causar pneumonia, síndrome 
respiratória aguda grave, insuficiência renal e até morte. A doença do novo coronavírus de 
2019 (COVID-19) foi descoberta devido a casos de pneumonia viral em Wuhan, em 2019. O 
vírus foi nomeado pela Organização Mundial da Saúde em 12 de janeiro de 2020 e confirmado 
que pode causar desde resfriados e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS), além 
de doenças mais graves como a Sindrome Respiratória Aguda Grave (SARS). Esse teste é 
auxiliar para o diagnóstico de infecção por coronavírus. Os resultados dos testes são para 
referência clínica e não devem ser utilizados isoladamente como base para confirmar ou 
excluir casos. 

Sumário e Explicação do Teste

O COVID-19 Ag ECO Teste possui uma membrana de nitrocelulose com duas linhas pré-reves-
tidas, a linha controle “C” e a linha teste “T”. As linhas controle e teste na janela de leitura 
não são visíveis antes da aplicação da amostra. A linha teste é pré-revestida com anticorpos 
monoclonais de camundongo anti-SARS-CoV-2 e a linha controle é pré-revestida com 
anticorpos monoclonais de camundongo IgY anti-galinha. Anticorpos monoclonais de 
camundongo anti-SARS-CoV-2 conjugados com partículas coloridas são utilizados como 
detectores para o antígeno de SARS-CoV-2. Durante o teste, os antígenos de SARS-CoV-2 
presentes na amostra reagem com os anticorpos monoclonais anti-SARS-CoV-2 conjugados 
com as partículas coloridas, formando um complexo antígeno-anticorpo com partícula 
colorida. Esse complexo migra pela membrana por ação capilar até a linha teste, onde será 
capturado pelos anticorpos monoclonais de camundongo anti-SARS-CoV-2. Uma linha 
colorida será visível na janela de resultado se antígenos de SARS-CoV-2 estiverem presentes 
na amostra. Se os antígenos de SARS-CoV-2 não estiverem presentes na amostra, nenhuma 
cor aparecerá na linha teste. A linha controle serve como controle de procedimento e deve 
sempre aparecer se o procedimento de teste for realizado corretamente e se os reagentes de 
teste da linha de controle estiverem funcionando. 

Princípio do Teste

Materiais que poderão ser requeridos e não são fornecidos:
1. Cronômetro ou relógio.
2. Micropipetas e ponteiras. 

Reagentes e Materiais Necessários

Uso apenas para Diagnóstico in vitro 

Esta instrução de uso deve ser lida cuidadosamente antes da utilização do teste. As 
instruções devem ser seguidas cuidadosamente. A confiabilidade dos resultados do ensaio 
não pode ser garantida caso ocorra qualquer divergência desta instrução de uso. 

1. Não reutilize o dispositivo teste.
2. Não utilize o dispositivo teste se o sachê de alumínio estiver danificado ou aberto.
3. Não utilize o tampão de extração de um lote diferente.
4. Não fume, beba ou coma em áreas em que as amostras ou reagentes do kit estejam sendo 
manuseadas. 
5. Utilize EPIs como jaleco e luvas durante o manuseio do kit e componentes. Lave bem as 
mãos após finalizar os testes. 
6. Limpe cuidadosamente líquidos derramados utilizando um desinfetante apropriado.
7. ATENÇÃO: Todas as amostras humanas devem ser consideradas como potencialmente 
infectantes. Recomenda-se que os reagentes e as amostras dos pacientes sejam tratadas de 
acordo com as normas ou diretrizes de segurança de risco biológico, bem como regulamentos 
locais apropriados. 
8. Observe as precauções estabelecidas contra riscos microbiológicos ao longo do 
procedimento.
9. Siga os procedimentos padronizados para o descarte apropriado das amostras. Resíduos 
químicos e biológicos devem ser manuseados e descartados de acordo com todos os 
regulamentos locais, estaduais e nacionais. 
10. Umidade e temperatura podem afetar os resultados de maneira adversa. A sílica 
dessecante na embalagem absorve umidade impedindo efeitos sobre os produtos. 

Atenções e Precauções

Coleta e Manuseio das Amostras

1. Cada dispositivo é embalado individualmente e contém:
a) Um dispositivo teste.
b) Um sachê dessecante com sílica gel. 
2. Tampão de extração.
3. Tampa filtro. 
4. Swab estéril. 
5. Instruções de uso. 
 

Cavidade da Amostra

Linha Teste 
Linha Controle

 Swab nasofaríngeo   

Leia cuidadosamente as instruções de uso antes da realização do procedimento.
Levar a amostra e os componentes do teste para a temperatura ambiente, se refrigerados.
Verifique a data de validade na parte de trás do sachê de alumínio. Se a data de validade 
estiver vencida, utilize outro lote.

Preparação da amostra: 
1. Deixe o dispositivo teste à temperatura ambiente por no mínimo 30 minutos antes do teste.
2. Após a coleta, insira a amostra de swab de nasofaringe no tubo de tampão de extração. 
Gire o swab pelo menos cinco vezes.
3. Remova o swab pressionando as laterais do tubo para extrair o líquido do swab. Descarte 
o swab usado de acordo com o protocolo de descarte de resíduos biológicos.
4. Aperte firmemente a tampa filtro no tubo.

Procedimento

Procedimento do teste: 
1. Aplique 3 gotas da mistura (solução) no poço de amostra no dispositivo teste.
2. Leia o resultado do teste entre 2 e 15 minutos. Resultados reagentes podem ser observados 
a partir de 2 minutos. Aguardar o tempo de 15 minutos para resultados não reagentes. Não 
leia o resultado do teste após 30 minutos.
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Resultado Não Reagente: 
Se somente a linha C aparecer na região controle da membrana, a ausência da linha T indica um 
resultado não reagente. 

Interpretação do Resultado

Inválido:
Se a linha controle C não aparecer, o teste é inválido mesmo com o aparecimento da linha teste T. 
A linha controle deverá sempre aparecer se o procedimento for realizado adequadamente e os 
reagentes do teste estiverem funcionando. Repetir o teste com um novo dispositivo.

Resultado Reagente: 
Ambas as linhas C e T aparecem na região controle e teste da membrana. 
Mesmo uma linha fraca ou linha teste não uniforme deve ser considerada se o procedimento foi 
realizado de maneira correta, sendo o resultado interpretado como reagente.
Uma linha de qualquer intensidade na região da linha teste deve ser considerada reagente. 
Resultados reagentes devem ser considerados em conjunto ao histórico médico e outros 
achados clínico-laboratoriais.

Controle Interno: O teste contém um controle interno embutido, a linha controle. A linha 
controle desenvolve uma coloração violeta após a aplicação da amostra. Se a linha controle 
não aparecer, reveja todo o procedimento e repita o teste com um novo dispositivo teste. 

Controle Externo: Não são fornecidos controles externos com esse kit. As Boas
Práticas de Laboratório recomendam o uso de controles externos, reagentes e não
reagentes, para confirmar o procedimento do teste e para verificar o desempenho
apropriado. 

Controle de Qualidade

Desempenho Clínico

Reatividade Analítica

Foram avaliadas 426 amostras de swab de nasofaringe de pacientes sintomáticos, testadas 
em 426 testes do kit COVID-19 Ag ECO Teste. As amostras foram consideradas reagentes 
caso os resultados com o método de referência fossem reagentes. A comparação entre os 
resultados dos testes segue abaixo:

COVID-19 Ag ECO Teste X Método de Referência (RT-PCR)  

   COVID-19 
Ag ECO Teste 

Resultados Reagente Não reagente Total 
Reagente 111 1 Lorem ipsum112 

Não reagente 4 310 314 
Resultado Final 115 311 426

                              Sensibilidade: 96,52%%                        Especificidade >99,9%
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Resultados reagentes devem ser considerados em conjunto ao histórico médico e outros 
achados clínico-laboratoriais.

Tabela 1. Reações Cruzadas: Não foram observadas reações cruzadas com os agentes listados abaixo: 

+: reagente; -: não reagente; UFP: Unidades Formadoras de Placa; UFC: Unidades Formadoras de Colônia; 
TCID50: Dose Média de Infecção de Cultura de Tecidos; ATCC: Coleção Americana de Cultura de Células. 
*Coronavírus HKU1 não foi avaliado. 

Vírus/Bactéria/ 
Agente 

Linhagem Origem/Tipo de amostra Concentração/ 
Título 

Resultado 

SARS- 
coronavírus 

Urbani BEI/vírus inativado 1 X 106 UFP + 

MERS- 
coronavírus Jeddah_1_2013 Bionote/proteína recombinante 10 ug/mL  -  

 
 
 
 
 

Adenovírus 

Tipo 1 Korea Bank for Pathogenic Viruses 
/ viável 

3 X 105 
TCID50/mL 

 -  

Tipo 3 National Culture Collection for 
pathogens / viável 

1.5 X 106 
TCID50/mL 

 -  

Tipo 5 Korea Bank for Pathogenic Viruses 
/ viável 

4 X 105 
TCID50/mL 

 -  

Tipo 7 Korea Bank for Pathogenic Viruses 
/ viável 

1.5 X 106 
TCID50/mL 

 -  

Tipo 8 Korea Bank for Pathogenic Viruses 
/ viável 

4 X 105 
TCID50/mL 

 -  

Tipo 11 Korea Bank for Pathogenic Viruses 
/ viável 

4 X 105 
TCID50/mL 

 -  

Tipo 18 
Korea Bank for Pathogenic Viruses 

/ viável 
4 X 105 

TCID50/mL 
 -  

Tipo 23 Korea Bank for Pathogenic Viruses 
/ viável 

4 X 105 
TCID50/mL 

 -  

Tipo 55 Korea Bank for Pathogenic Viruses 
/ viável 

4 X 105 
TCID50/mL 

 -  

 
 

Influenza A 

H1N1 Denver ATCC/vírus viável 3 X 105 

TCID50/mL 
 -  

H1N1 WS/33 ATCC/vírus viável 3 X 105 

TCID50/mL 
 -  

H1N1 Pdm-09 ATCC/vírus viável 3 X 105 

TCID50/mL 
 -  

H1N1 
New Caledonia 

ATCC/vírus viável 3 X 105 

TCID50/mL 
 -  

H1N1 
New jersey ATCC/vírus viável 3 X 105 

TCID50/mL 
 -  

 
Influenza B 

Nevada/03/2011 ATCC/vírus viável 3 X 105 

TCID50/mL 
 -  

B/Lee/40 ATCC/vírus viável 2.5 X 104 
TCID50/mL 

 -  

B/Taiwan/2/62 ATCC/vírus viável 3 X 105 

TCID50/mL 
 -  

Vírus sincicial
respiratório (RSV) Tipo A ATCC/vírus viável 3 X 105 

TCID50/mL 
 -  

Vírus sincicial 
respiratório (RSV) Tipo B ATCC/vírus viável 3 X 105 

TCID50/mL 
 -  

 
Legionella 

pneumophila 

Bloomington-2 ATCC/vírus viável 5 X 104 UFC/mL  -  

Los Angeles-1 ATCC/vírus viável 5 X 104 UFC/mL  -  

82A3105 ATCC/vírus viável 5 X 104 UFC/mL  -  

 
Mycobacterium 
tuberculosis 

K 

 
 

Universidade de Yonsei/ 
inativado e filtrado 

5 X 104 UFC/mL  -  

Erdman 5 X 104 UFC/mL  -  

HN878 5 X 104 UFC/mL  -  

CDC1551 5 X 104 UFC/mL  -  

H37Rv 5 X 104 UFC/mL  -  

Vírus/Bactéria/ 
Agente 

Linhagem Origem/Tipo de amostra Concentração/ 
Título 

Resultado 

 
Streptococcus 
pneumoniae 

4752-98 
[Maryland (D1)6B-17] ATCC/viável 5 X 104 UFC/mL  -  

178 [Poland 23F-16] ATCC/viável 5 X 104 UFC/mL  -  

262 [CIP 104340] ATCC/viável 5 X 104 UFC/mL  -  

Slovakia 14-10 
[29055] ATCC/viável 5 X 104 UFC/mL  -  

Streptococcus 
pyogenes 

Typing strain T1 
[NCIB 11841, SF 130] ATCC/viável 5 X 104 UFC/mL  -  

 
Mycoplasma 
pneumoniae 

Mutante 22 ATCC/viável 5 X 104 UFC/mL  -  

FH strain of Eaton 
Agent [NCTC 10119] ATCC/viável 5 X 104 UFC/mL  -  

M129-B7 ATCC/viável 5 X 104 UFC/mL  -  

Pool de lavado 
nasal humano 

(representativo da 
microbiota 

humana do trato 
respiratório). 

 

NA 

Bionote / Pool de 
lavado nasal de funcionários 

saudáveis 
SD Biosensor / Pool de 

lavado nasal de funcionários 
saudáveis 

NA  -  

Coronavírus* 

229E Zeptomatrix/inativado 
1 X 

104.5TCID50/mL 
 -  

OC43 Zeptomatrix/inativado 1 X 105 

TCID50/mL 
 -  

NL63 Zeptomatrix/inativado 1 X 104 

TCID50/mL 
 -  

MERS- coronavírus Florida/USA-2_Saudi 
Arabia_2014 Zeptomatrix/inativado 4 X 104 

TCID50/mL 
 -  

Human 
Metapneumovirus 
(hMPV) 3 Tipo B1 

Peru2-2002 Zeptomatrix/inativado 1 X 105 

TCID50/mL 
 -  

Human 
Metapneumovirus 

(hMPV) 16 Tipo A1 
IA10-2003 Zeptomatrix/inativado 1 X 105 

TCID50/mL 
 -  

 
Parainfluenza 

virus 

Tipo 1 Zeptomatrix/inativado 1 X 105 

TCID50/mL 
 -  

Tipo 2 Zeptomatrix/inativado 1 X 105 

TCID50/mL 
 -  

Tipo 3 Zeptomatrix/inativado 1 X 105 

TCID50/mL 
 -  

Tipo 4A Zeptomatrix/inativado 1 X 105 

TCID50/mL 
 -  

Rhinovirus A16 N/A Zeptomatrix/inativado 1 X 105 

TCID50/mL 
 -  

 



1. O procedimento do teste, precauções e interpretação dos resultados devem ser 
estritamente seguidos. Não seguir o correto procedimento do teste pode afetar o desempenho 
e levar a resultados imprecisos ou inválidos. 
2. O teste deve ser utilizado para a detecção de antígenos de SARS-CoV-2 em amostras de 
swab de nasofaringe.
3. O valor quantitativo ou a concentração de antígenos de SARS-CoV-2 não podem ser 
determinados por esse teste qualitativo.
4. Um resultado não reagente pode ocorrer se o nível de antígeno extraído da amostra for 
menor que a sensibilidade do teste ou se uma amostra de baixa qualidade for utilizada.
5. Para melhores resultados do estado imune, testes adicionais utilizando outros métodos 
laboratoriais são recomendados. 
6. O resultado do teste deve ser sempre avaliado por um médico junto a outros dados clínicos 
disponíveis do paciente. 
7. Pode ocorrer um resultado não reagente se a concentração de antígeno em uma amostra 
estiver abaixo do limite de detecção do teste ou se a amostra foi coletada e/ou transportada 
incorretamente. Portanto, um resultado não reagente não elimina a possibilidade de infecção 
por SARS-CoV-2. Outros métodos podem ser utilizados para confirmação.  
8. Os resultados reagentes dos testes não descartam co-infecções com outros patógenos.
9. Os resultados não reagentes dos testes não se destinam a excluir outras infecções por 
coronavírus. 

1. Clinical management of severe acute respiratory infection when novel coronavirus(nCoV) 
infection is suspected. Interim guidance. WHO. 2020
2. Diagnostic detection of Wuhan coronavirus 2019 by real-time RT-PCR. 2020
3. Diagnosis and treatment of pneumonia caused by new coronavirus (trial version 4) National 
Health Commission. 2020
4. Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in 
Wuhan, China. Lancet. 2020; S0140-6736(20)30183-5. doi:10.1016/S0140-6736(20)30183-5.
5. Lu R, Zhao X, Li J, et al. Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: 
implications for virus origins and receptor binding. Lancet. 2020; S0140-6736(20)30251-8. 
doi:10.1016/S0140-6736(20)30251-8. 
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Limitações do TesteTabela 2. Estudos de potenciais interferentes: Não foram observadas interferências com as substâncias 
listadas abaixo.

-: não reagente. 

Interferente Potencial Concentração         Resultados 

Amostras Respiratórias 

Mucina 100 ug/mL -  

Sangue humano em EDTA 5% (v/v) -  

Biotina 100 ug/mL -  

Sprays Nasais 

Neo-Sinefrina (Fenilefrina) 10% (v/v) -  

Spray Nasal Afrin (Oximetazolina) 10% (v/v) -  

Spray Nasal de Salina 10% (v/v) -  

Antialérgicos 

Zicam 5% (v/v) -  

Cromoglicato Dissódico 20 mg/mL -  

Olopatadina 10 mg/mL -  

Antivirais 

Zanamivir (Influenza) 5 mg/mL -  

Oseltamivir (Influenza) 10 mg/mL -  

50 uM -  

70 uM -  

Quinina (Malária) 150 uM -  

Lamivudina (Retroviral) 1 mg/mL -  

Ribavirina (HCV) 1 mg/mL -  

Daclatasvir (HCV) 1 mg/mL -  

Anti-Inflamatórios 

Acetaminofeno 199 uM -  

Ácido Acetilsalicílico 3,62 mM -  

Ibuprofeno 2,425 mM -  

Antibióticos 

Mupirocina 10 mg/mL -  

Tobramicina 5 ug/mL -  

Eritromicina 81,6 uM -  

Ciprofloxacina 30,2 uM -  

 

Arteméter/lumefantrina (Malária)
Hiclato de Doxiciclina (Malária)
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