
CLINITEST®

Rapid COVID-19 Antigen Test

USO PREVISTO
O CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test é um ensaio imunocromatográfico in vitro para a deteção qualitativa do antigénio da 
proteína da nucleocápside de SARS-CoV-2 em amostras de zaragatoa nasofaríngea ou zaragatoa nasal provenientes diretamente de 
indivíduos cujos prestadores de cuidados de saúde suspeitam de uma infeção por COVID-19. Destina-se a auxiliar no diagnóstico 
rápido de infeções por SARS-CoV-2 e pode ser utilizado por profissionais de cuidados de saúde até dez dias após o aparecimento 
dos sintomas ou para fazer a triagem de indivíduos assintomáticos ou indivíduos de áreas com baixa prevalência de infeção. Os 
resultados negativos de pacientes com aparecimento dos sintomas para além dos dez dias devem ser tratados como presumíveis, 
sendo que, se necessário, pode ser realizada uma confirmação com um ensaio molecular para gestão do paciente. O CLINITEST 
Rapid COVID-19 Antigen Test não diferencia entre SARS-CoV e SARS-CoV-2. O teste também fornece aos indivíduos a opção de 
colher a sua própria amostra nasal sob a supervisão de um profissional de cuidados de saúde.

RESUMO E EXPLICAÇÃO
Os novos coronavírus pertencem ao gênero β. A COVID-19 é uma doença infecciosa respiratória aguda. A maioria das pessoas está 
susceptível. Atualmente, os pacientes infectados pelo novo coronavírus são a principal fonte de infecção. As pessoas infectadas 
assintomáticas também podem ser uma fonte infecciosa. Com base na investigação epidemiológica atual, o período de incubação 
é de 1 a 14 dias, geralmente de 3 a 7 dias. As principais manifestações incluem febre, fadiga e tosse seca. Congestão nasal, coriza, 
dor de garganta, mialgia e diarreia são sintomas em alguns casos.

Este teste é para a detecção do antígeno da proteína do nucleocapsídeo do SARS-CoV-2. Em geral, o antígeno é detectado em 
amostras do trato respiratório superior durante a fase aguda da infecção. O diagnóstico rápido da infecção por SARS-CoV-2 ajudará 
os profissionais de saúde a tratar os pacientes e controlar a doença de forma mais eficiente e eficaz.

PRINCÍPIO DO TESTE
O Rapid COVID-19 Antigen Test CLINITEST é um ensaio de membrana imunocromatográfica que usa anticorpos monoclonais 
altamente sensíveis para detectar a proteína do nucleocapsídeo do SARS-CoV-2 em swab nasofaríngeo direto (NF) ou swab nasal. 
A tira de teste é composta pelas seguintes partes: nomeadamente, almofada de amostra, almofada de reagente, membrana de 
reação e almofada de absorção. A almofada de reagente contém ouro coloidal conjugado com os anticorpos monoclonais em 
relação à proteína do nucleocapsídeo de SARS-CoV-2. A membrana de reação contém anticorpos secundários para a proteína do 
nucleocapsídeo do SARS-CoV-2. Toda a tira está fixa dentro de um dispositivo de plástico. Quando a amostra é adicionada ao 
poço de amostra, os conjugados secos na almofada de reagente são dissolvidos e migram junto com a amostra. Se o antígeno do 
nucleocapsídeo do SARS-CoV-2 estiver presente na amostra, um complexo se forma entre o conjugado anti-SARS-2 e o vírus será 
capturado pelos anticorpos monoclonais anti-SARS-2 específicos revestidos na região da linha de teste (T). A ausência da linha de 
teste (T) indica um resultado negativo. Para servir como controle do procedimento, uma linha vermelha sempre aparecerá na região 
da linha de controle (C) indicando que o volume adequado de amostra foi adicionado e que a membrana foi absorvida.

MATERIAIS FORNECIDOS
20 cassetes de teste
2 frascos de tampão de extração
20 swabs esterilizados
20 tubos e pontas de extração
1 estação de trabalho
1 folheto informativo

MATERIAIS NECESSÁRIOS, MAS NÃO FORNECIDOS
1. Relógio, temporizador ou cronômetro

AVISOS E PRECAUÇÕES
1. Apenas para uso diagnóstico in vitro.
2. O dispositivo de teste deve permanecer na embalagem lacrada até o uso.
3. Não utilize kits vencidos.
4. Swabs, tubos e dispositivos de teste são apenas para uso único.
5. As soluções que contêm azida de sódio podem reagir explosivamente com encanamentos de chumbo ou cobre. Use bastante 

água para lavar as soluções descartadas na pia.
6. Não troque ou misture componentes de lotes de kits diferentes.
7. O teste só deve ser realizado com os swabs fornecidos no kit.
8. Para obter resultados precisos, não use amostras visualmente com muito sangue ou muito viscosas.
9. Use equipamentos de proteção individual adequados e luvas ao realizar cada teste e manusear amostras de pacientes. Troque 

as luvas entre o manuseio de amostras suspeitas de COVID-19.
10. As amostras devem ser processadas conforme indicado nas seções COLETA DE AMOSTRAS e PROCEDIMENTO DE PREPARAÇÃO 

DE AMOSTRAS deste folheto informativo. Não seguir as instruções de uso pode gerar resultados imprecisos. 
11. As técnicas de segurança laboratorial apropriadas devem ser sempre seguidas para amostras de pacientes com SARS-CoV-2.

Os swabs de paciente usados em tiras de teste e frascos de tampão de extração podem ter grande potencial de infecção. Devem
ser estabelecidos métodos adequados de manuseio e descarte pelo laboratório de acordo com os requisitos regulamentares locais.

12. A coleta e armazenamento inadequados ou inapropriados de amostras podem prejudicar os resultados.
13. A umidade e a temperatura podem prejudicar os resultados.
14. Descarte o dispositivo e os materiais de teste como resíduos de risco biológico de acordo com os requisitos federais, estaduais 

e locais.

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE
1. O kit pode ser armazenado a uma temperatura ambiente ou refrigerada (2–30 ºC).
2. Não congele nenhum dos componentes do kit de teste.
3. Não use o dispositivo de teste e reagentes após a data de validade.
4. Os dispositivos de teste que ficaram fora da embalagem lacrada por mais de 1 hora devem ser descartados.
5. Feche a caixa do kit e proteja seu conteúdo quando não estiver em uso.

COLETA DE AMOSTRAS
1. Swab nasofaríngeo

1) Insira o swab esterilizado fornecido no kit cuidadosamente na narina do paciente.
2) Passe o swab sobre a superfície da nasofaringe posterior e gire-o várias vezes.
3) Retire o swab da cavidade nasal. A amostra agora está pronta para preparação usando o tampão de extração fornecido no 

kit de teste.

2. Swab nasal
1) Insira o swab esterilizado fornecido no kit cuidadosamente em uma narina do paciente. A ponta do swab deve ser inserida 

de 2–4 cm até encontrar resistência. 
2) Gire o swab 5 vezes na mucosa dentro da narina para garantir que tanto o muco quanto as células sejam coletadas.
3) Com o mesmo swab, repita este processo na outra narina para garantir que uma amostra adequada seja coletada das duas 

cavidades nasais.
4) Retire o swab da cavidade nasal. A amostra agora está pronta para preparação usando o tampão de extração fornecido no 

kit de teste.

PROCEDIMENTO DE PREPARAÇÃO DA AMOSTRA
1. Insira o tubo de extração de teste na estação de trabalho fornecida no kit. Verifique se o tubo está em pé e atinge a parte 

inferior da estação de trabalho.
2. Adicione 0,3 ml (aproximadamente 10 gotas) do tampão de extração da amostra ao tubo de extração. 

10 gotas
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3. Insira o swab no tubo de extração que contém 0,3 ml do tampão de extração. 
4. Gire o swab pelo menos 6 vezes enquanto pressiona a ponta contra a parte inferior e lateral do tubo de extração. 
5. Deixe o swab no tubo de extração por 1 minuto. 
6. Aperte o tubo várias vezes pelo lado de fora para inserir o swab. Remova o swab. 

6 vezes

1 minuto
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TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DA AMOSTRA
Não coloque o swab esterilizado de volta na embalagem de papel original. 
A amostra deve ser testada imediatamente após a coleta. Se não for possível realizar o teste imediato da amostra, insira o swab em 
um tubo de plástico de uso geral não usado. Verifique se o swab limite está nivelado com a abertura do tubo. Dobre a haste do swab 
a um ângulo de 180 graus para quebrá-la no ponto de ruptura. Pode ser necessário girar suavemente a haste do swab para finalizar 
a ruptura. Verifique se o swab se encaixa no tubo de plástico e feche-o bem. A amostra deve ser descartada e coletada novamente 
para novo teste se não for testada por mais de 1 hora.

PROCEDIMENTO DE TESTE
Deixe o dispositivo de teste, a amostra de teste e o tampão atingirem a temperatura ambiente (15–30 °C) antes do teste. 
1. Remova o dispositivo de teste da bolsa lacrada pouco antes de realizar o teste e coloque-o em uma superfície plana.
2. Empurre o bico que contém o filtro no tubo de extração. Confirme se o bico está bem ajustado.
3. Segure o tubo de extração verticalmente e adicione 4 gotas (aproximadamente 100 μl) do tubo de solução de amostra de teste 

no poço de amostra.
4. Inicie o temporizador.
5. Leia os resultados em 15 minutos. Não interprete o resultado após 20 minutos.

4 gotas de solução

Positivo Negativo Inválido

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
1. POSITIVO:
A presença de duas linhas como linha de controle (C) e linha de teste (T) na janela de resultado indica um resultado positivo.
2. NEGATIVO:
A presença de apenas uma linha de controle (C) na janela de resultado indica um resultado negativo.
3. INVÁLIDO:
Se a linha de controle (C) não estiver visível na janela de resultados após a realização do teste, o resultado é considerado inválido. 
Algumas causas de resultados inválidos são decorrentes do cumprimento incorreto das instruções ou o teste pode estar fora da data 
de validade. 
É recomendável que a amostra seja testada novamente usando um novo teste.
OBSERVAÇÃO: 
1. A intensidade da cor na região da linha de teste (T) pode variar dependendo da concentração das análises presentes na amostra. 

Portanto, qualquer tom de cor na região da linha de teste (T) deve ser considerado positivo. Este é apenas um teste qualitativo 
e não pode determinar a concentração de analitos na amostra.

2. Volume insuficiente de amostra, procedimento operacional incorreto ou testes vencidos são os motivos mais prováveis para 
falha da faixa de controle.

CONTROLE DE QUALIDADE
Está incluído no teste um controle de procedimento. A linha vermelha que aparece na região da linha de controle (C) é o controle de 
procedimento interno. Ele confirma o volume de amostra suficiente e a técnica de procedimento correta. Os padrões de controle não 
são fornecidos com este teste. No entanto, recomenda-se que os controles positivos e negativos sejam obtidos de uma autoridade local 
competente e testados como uma boa prática de laboratório para confirmar o procedimento do teste e verificar o desempenho do teste.

LIMITAÇÕES
1. A etiologia da infecção respiratória causada por microrganismos diferentes do SARS-CoV-2 não será estabelecida com este teste. 

O Rapid COVID-19 Antigen Test CLINITEST pode detectar SARS-CoV-2 viáveis e não viáveis. O desempenho do Rapid COVID-19 
Antigen Test CLINITEST depende da carga de antígeno e pode não ter correlação com os resultados da cultura viral realizada 
na mesma amostra.

2. O não cumprimento do procedimento de teste pode prejudicar o desempenho do teste e/ou invalidar o resultado do teste.
3. Se o resultado do teste for negativo e os sintomas clínicos persistirem, são recomendados testes adicionais usando outros métodos

clínicos. Um resultado negativo em nenhum momento exclui a presença de antígenos do SARS-CoV-2 na amostra, pois eles podem 
estar presentes abaixo do nível mínimo de detecção do teste ou se a amostra foi coletada ou transportada incorretamente.

4. Como em todos os testes de diagnóstico, um diagnóstico confirmado somente deve ser feito por um médico após todos os 
resultados clínicos e laboratoriais terem sido avaliados.

5. Os resultados de teste positivos não excluem coinfecções com outros patógenos. 
6. Os resultados de teste positivos não diferenciam SARS-CoV do SARS-CoV-2.
7. A quantidade de antígeno em uma amostra pode diminuir com o aumento da duração da doença. As amostras coletadas após 

o dia 10 da doença têm maior probabilidade de serem negativas em comparação com um ensaio de RT-PCR.
8. Os resultados negativos de pacientes com sintomas iniciais após dez dias devem ser tratados como presuntivos e a confirmação 

com um ensaio molecular, se necessário, para o controle do paciente, pode ser realizada.
9. Os resultados negativos não excluem a infecção por SARS-CoV-2 e não devem ser usados como única base para o tratamento 

ou decisões de gestão do paciente, inclusive decisões de controle de infecção.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
1. Especificidade, precisão e sensibilidade clínica

Swab nasofaríngeo

O desempenho clínico do Rapid COVID-19 Antigen Test CLINITEST foi avaliado pelo envolvimento em 7 locais nos EUA onde 
os pacientes foram inscritos e testados. Os testes foram efetuados por 24 profissionais de saúde que não estavam familiarizados 
com o procedimento do teste. No total, foram testadas 865 amostras de zaragatoa nasofaríngea recém-colhidas, de indivíduos 
sintomáticos e assintomáticos, as quais incluíam 119 amostras positivas e 746 amostras negativas. Os resultados do CLINITEST 
Rapid COVID-19 Antigen Test foram comparados com os resultados dos ensaios RT-PCR com autorização da FDA para utilização de 
emergência nos EUA para a SARS-CoV-2 a partir de amostras de zaragatoa nasofaríngea.

Os resultados gerais do estudo são mostrados na Tabela 1.
Tabela 1: Rapid COVID-19 Antigen Test CLINITEST (swab nasofaríngeo) × PCR 

Método PCR 
Resultados totais

Rapid COVID-19 
Antigen Test CLINITEST 

(swab nasofaríngeo)

Resultados Positivo Negativo

Positivo 117 3 120

Negativo 2 743 745

Total 119 746 865

Sensibilidade relativa: 98,32% (95% IC* 94,06% a 99,80%) *Intervalos de confiança
Especificidade relativa: 99,60% (95% IC* 98,83% a 99,92%)
Precisão: 99,42% (95% IC* 98,66% a 99,81%)

Swab nasal
No total, foram testadas 237 amostras de zaragatoa nasal recém-colhidas, de indivíduos sintomáticos e assintomáticos, as quais 
incluíam 109  amostras positivas e 128  amostras negativas. Os resultados do Rapid COVID-19 Antigen Test CLINITEST foram 
comparados com os resultados dos ensaios RT-PCR autorizados para uso de emergência pela FDA dos EUA para SARS-CoV-2 em 
amostras de swab nasofaríngeo. Os resultados gerais do estudo são mostrados na Tabela 2.

Tabela 2: Rapid COVID-19 Antigen Test CLINITEST (swab nasal) × PCR 
Método PCR 

Resultados totais

Rapid COVID-19 
Antigen Test CLINITEST 

(swab nasal)

Resultados Positivo Negativo

Positivo 106 0 106

Negativo 3 128 131

Total 109 128 237

Sensibilidade relativa: 97,25% (95% IC*: 92,17% a 99,43%) *Intervalos de confiança
Especificidade relativa: 100% (95% IC*: 97,69% a 100%)
Precisão: 98,73% (95% IC*: 96,35% a 99,74%)

2. Limite de detecção (LOD)
Os estudos de LOD determinam a concentração mais baixa detectável de SARS-CoV-2 na qual aproximadamente 95% de todas
as réplicas (verdadeiras positivas) testam positivo. O vírus SARS-CoV-2 inativado por calor, com uma concentração de estoque de
4,6 × 105 TCID50/ml, foi adicionado à amostra negativa e diluído em série. Cada diluição foi realizada em triplicada no Rapid COVID-19 
Antigen Test CLINITEST. O limite de detecção do Rapid COVID-19 Antigen Test CLINITEST é 1,15 × 102 TCID50/ml (Tabela 3).

Tabela 3: resultados do estudo do limite de detecção (LOD)
Concentração Números positivos/total Consenso positivo

1,15 × 102 TCID50/ml 180/180 100%

3. Efeito gancho de alta dose

Nenhum efeito gancho de alta dose foi observado ao testar uma concentração de até 4,6 × 105 TCID50/ml do vírus 
SARS-CoV-2 inativado por calor.
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4. Reatividade cruzada

Foi estudada a reatividade cruzada com os seguintes organismos. As amostras positivas para os seguintes organismos foram 
consideradas negativas quando testadas com o Rapid COVID-19 Antigen Test CLINITEST.

Patógenos Concentração

Vírus sincicial respiratório tipo A 5,5 × 107 PFU/ml

Vírus sincicial respiratório tipo B 2,8×105 TCID50/ml

Novo vírus influenza A H1N1 (2009) 1 × 106 PFU/ml

Vírus influenza sazonal A H1N1 1 × 105 PFU/ml

Vírus influenza A H3N2 1 × 106 PFU/ml

Vírus influenza A H5N1 1 × 106 PFU/ml

Influenza B Yamagata 1 × 105 PFU/ml

Influenza B Victoria 1 × 106 PFU/ml

Rinovírus 1 × 106 PFU/ml

Adenovírus 3 5 × 107,5 TCID50/ml

Adenovírus 7 2,8 × 106 TCID50/ml

EV-A71 1 × 105 PFU/ml

Mycobacterium tuberculosis 1 × 103 bactérias/ml

Vírus da caxumba 1 × 105 PFU/ml

Coronavírus humano 229E 1 × 105 PFU/ml

Coronavírus humano OC43 1 × 105 PFU/ml

Coronavírus humano NL63 1 × 106 PFU/ml

Coronavírus humano HKU1 1 × 106 PFU/ml

Vírus parainfluenza tipo 1 7,3 × 106 PFU/ml

Vírus parainfluenza tipo 2 1 × 106 PFU/ml

Vírus parainfluenza tipo 3 5,8 × 106 PFU/ml

Vírus parainfluenza tipo 4 2,6 × 106 PFU/ml

Haemophilus influenzae 5,2 × 106 CFU/ml

Streptococcus pyogenes 3,6 × 106 CFU/ml

Streptococcus pneumoniae 4,2 × 106 CFU/ml

Candida albicans 1 × 107 CFU/ml

Bordetella pertussis 1 × 104 bactérias/ml

Mycoplasma pneumoniae 1,2 × 106 CFU/ml

Chlamydophila pneumoniae 2,3 × 106 IFU/ml

Legionella pneumophila 1 × 104 bactérias/ml

Staphylococcus aureus 3,2 × 108 CFU/ml

Staphylococcus epidermidis 2,1 × 108 CFU/ml

5. Substâncias interferentes

As seguintes substâncias, naturalmente presentes em amostras respiratórias ou que podem ser introduzidas artificialmente na 
cavidade nasal ou nasofaringe, foram avaliadas com o Rapid COVID-19 Antigen Test CLINITEST nas concentrações listadas abaixo e 
não afetaram o desempenho do teste.

Substância Concentração

Sangue humano (EDTA anticoagulado) 20% (v/v)

Mucina 5 mg/ml

Fosfato de oseltamivir 5 mg/ml

Ribavirina 5 mg/ml

Levofloxacina 5 mg/ml

Azitromicina 5 mg/ml

Meropenem 5 mg/ml

Tobramicina 2 mg/ml

Fenilefrina 20% (v/v)

Oximetazolina 20% (v/v)

Cloreto de sódio 0,9% 20% (v/v)

Um ALCALOL calmante natural 20% (v/v)

Beclometasona 20% (v/v)

Hexadecadrol 20% (v/v)

Flunisolida 20% (v/v)

Triancinolona 20% (v/v)

Budesonida 20% (v/v)

Mometasona 20% (v/v)

Fluticasona 20% (v/v)

Propionato de fluticasona 20% (v/v)
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6. Interferência microbiana

Para avaliar se os microrganismos potenciais em amostras clínicas interferem na detecção do Rapid COVID-19 Antigen Test CLINITEST 
e gerar resultados falsos negativos. Cada microrganismo patogênico foi testado em triplicata na presença de vírus SARS-Cov-2 
inativado por calor (2,3 × 102 TCID50/ml). Nenhuma interferência ou reatividade cruzada foi observada com os microrganismos 
listados na tabela abaixo.

Microrganismo Concentração

Vírus sincicial respiratório tipo A 5,5 × 107 PFU/ml

Vírus sincicial respiratório tipo B 2,8×105 TCID50/ml

Novo vírus influenza A H1N1 (2009) 1 × 106 PFU/ml

Vírus influenza sazonal A H1N1 1 × 105 PFU/ml

Vírus influenza A H3N2 1 × 106 PFU/ml

Vírus influenza A H5N1 1 × 106 PFU/ml

Influenza B Yamagata 1 × 105 PFU/ml

Influenza B Victoria 1 × 106 PFU/ml

Rinovírus 1 × 106 PFU/ml

Adenovírus 1 1 × 106 PFU/ml

Adenovírus 2 1 × 105 PFU/ml

Adenovírus 3 5 × 107,5 TCID50/ml

Adenovírus 4 1 × 106 PFU/ml

Adenovírus 5 1 × 105 PFU/ml

Adenovírus 7 2,8 × 106 TCID50/ml

Adenovírus 55 1 × 105 PFU/ml

EV-A71 1 × 105 PFU/ml

EV-B69 1 × 105 PFU/ml

EV-C95 1 × 105 PFU/ml

EV-D70 1 × 105 PFU/ml

Mycobacterium tuberculosis 1 × 103 bactéria/ml

Vírus da caxumba 1 × 105 PFU/ml

Vírus da varicela zóster 1 × 106 PFU/ml

Coronavírus humano 229E 1 × 105 PFU/ml

Coronavírus humano OC43 1 × 105 PFU/ml

Coronavírus humano NL63 1 × 106 PFU/ml

Coronavírus humano HKU1 1 × 106 PFU/ml

Metapneumovírus humano (hMPV) 1 × 106 PFU/ml

Vírus parainfluenza tipo 1 7,3 × 106 PFU/ml

Vírus parainfluenza tipo 2 1 × 106 PFU/ml

Vírus parainfluenza tipo 3 5,8 × 106 PFU/ml

Vírus parainfluenza tipo 4 2,6 × 106 PFU/ml

Haemophilus influenzae 5,2 × 106 CFU/ml

Streptococcus pyogenes 3,6 × 106 CFU/ml

Streptococcus agalactiae 7,9 × 107 CFU/ml

Streptococcus pneumoniae 4,2 × 106 CFU/ml

Candida albicans 1 × 107 CFU/ml

Bordetella pertussis 1 × 104 bactéria/ml

Mycoplasma pneumoniae 1,2 × 106 CFU/ml

Chlamydophila pneumoniae 2,3 × 106 IFU/ml

Legionella pneumophila 1 × 104 bactéria/ml

Lavagem nasal humana acumulada N/D
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ÍNDICE DE SÍMBOLOS

Consulte as Instruções de Uso Testes por kit Representante Autorizado

Apenas para uso diagnóstico 
in vitro Usar até Não reutilizar

2°C

30°C

Armazenar entre 2–30 °C Número de 
lote

Número de catálogo


