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PRINCÍPIOS BIOLÓGICOS DO PROCEDIMENTO
ll

As instruções devem ser seguidas rigorosamente. A confiabilidade
dos resultados do ensaio não poderá ser garantida se estas
instruções não forem seguidas à risca.
Para uso exclusivo por profissionais de laboratório.

Este ensaio é um imunoensaio automatizado de dois passos para
a detecção qualitativa de anticorpos IgG contra o SARS-CoV-2 em
soro e plasma humanos utilizando a tecnologia do imunoensaio de
micropartículas por quimioluminescência (CMIA).
A amostra, as micropartículas paramagnéticas revestidas de
antígeno SARS-CoV-2 e o diluente do ensaio são combinados e
incubados. Os anticorpos IgG contra o SARS-CoV-2 presentes
na amostra ligam-se às micropartículas revestidas de antígeno
SARS‑CoV-2. A mistura é lavada. O conjugado de anticorpos
anti-IgG humana marcado com acridínio é adicionado para criar
uma mistura de reação e incubado. Após um ciclo de lavagem, as
Soluções Pre-Trigger e Trigger são adicionadas.
A reação quimioluminescente resultante é medida em unidades
de luz relativas (RLU). Há uma relação direta entre a quantidade
de anticorpos IgG contra o SARS-CoV-2 na amostra e as RLUs
detectadas pela ótica do sistema.
Essa relação reflete-se no Index (S/C) calculado.
A presença ou ausência de anticorpos IgG contra o SARS‑CoV‑2
na amostra é determinada pela comparação entre a RLU
quimioluminescente da reação e a RLU do calibrador.
Para mais informações sobre a tecnologia do sistema e do ensaio,
consulte o Manual de Operações do Sistema ARCHITECT, Seção 3.

NOME
ll

SARS-CoV-2 IgG (também designado CoV-2 IgG)

USO PRETENDIDO
ll

O ensaio SARS-CoV-2 IgG é um imunoensaio de micropartículas por
quimioluminescência (CMIA) utilizado para a detecção qualitativa de
anticorpos IgG contra o SARS-CoV-2 em soro e plasma humanos no
ARCHITECT i System.
O ensaio SARS-CoV-2 IgG deve ser utilizado como meio auxiliar
no diagnóstico de infecção pelo SARS-CoV-2 em conjunto com a
apresentação clínica e outros testes laboratoriais. Os resultados do
ensaio SARS-CoV-2 IgG não devem ser utilizados como única base
para o diagnóstico.

RESUMO E EXPLICAÇÃO DO TESTE
ll

O ensaio SARS-CoV-2 IgG foi desenvolvido para detectar anticorpos
da classe de imunoglobulinas G (IgG) contra a proteína do
nucleocapsídeo do SARS-CoV-2 em soro e plasma de pacientes
com sinais e sintomas de infecção que estejam com suspeita de
coronavírus (COVID-19) ou em soro e plasma de indivíduos que
possam ter sido infectados pelo SARS-CoV-2.
Define-se a COVID-19 como a doença causada por um novo
tipo de coronavírus designada agora síndrome respiratória aguda
grave causada pelo coronavírus 2 (SARS-CoV-2, anteriormente
designada 2019-nCoV), primeiramente identificada em dezembro
de 2019 durante um surto de casos de doenças respiratórias na
China.1 Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde
(OMS) declarou a COVID-19 uma pandemia global.2 O período de
incubação da COVID-19 varia de 1 a 14 dias, com a maioria dos
casos manifestando-se dentro de 3 a 5 dias. Os sintomas mais
comuns da COVID-19 são febre, cansaço, tosse seca e dificuldade
para respirar. Uma síndrome do desconforto respiratório agudo
(ARDS) pode se desenvolver.3 A taxa de letalidade é reportada em
6.3% globalmente4 e aumenta com a idade e com comorbidades.
O agente causador da COVID-19 é um betacoronavírus que pertence
a uma família de vírus que pode causar sintomas respiratórios
variando do resfriado comum à pneumonia grave. Esses vírus são
comuns em animais de todo o mundo e podem eventualmente ser
transmitidos a humanos, como possivelmente aconteceu com o
SARS-CoV-2.1
O sistema imune do hospedeiro reage à infecção pelo SARS‑CoV-2
produzindo anticorpos específicos. Foi reportado que esses
anticorpos aparecem no soro ou plasma de indivíduos infectados
após a detecção do ácido ribonucleico (RNA) viral em swabs5 e
cerca de alguns dias até 2 semanas após o início dos sintomas.6
Anticorpos IgG específicos contra o SARS-CoV-2 são detectáveis
em pacientes com COVID-19 durante a fase sintomática da doença
depois que o RNA não é mais detectável.5, 6 A sensibilidade da
combinação dos resultados de RNA e de anticorpos foi reportada
em > 99%.5 A persistência de anticorpos IgG permite a identificação
de pessoas que foram infectadas no passado, se recuperaram da
doença e possivelmente se tornaram imunes.7 A detecção de IgG e
outros testes sorológicos irão desempenhar um papel importante na
pesquisa e na vigilância.8

REAGENTES
ll
Conteúdo do Kit

SARS-CoV-2 IgG Reagent Kit 6R86
ATENÇÃO: Algumas apresentações podem não estar disponíveis
para uso em todos os ARCHITECT i Systems. Entre em contato com
seu distribuidor local.
Os volumes (mL) listados na tabela abaixo indicam o volume por
frasco.
Testes por kit
Número de kits por caixa
Testes por caixa

6R86-22

6R86-32

100
1
100
6.6 mL

500
1
500
27.0 mL

5.8 mL

26.2 mL

7.9 mL

40.7 mL

Micropartículas revestidas de antígeno
recombinante SARS-CoV-2 purificado em tampão TRIS com
surfactante. Concentração mínima: 0.045% sólidos. Conservantes:
ProClin 950 e azida sódica.
Conjugado de anticorpos anti-IgG humana (de
camundongo, monoclonais) marcado com acridínio em tampão
MES com surfactante e estabilizante de proteína (bovina).
Concentração mínima: 4 ng/mL. Conservantes: ProClin 300 e
agentes antimicrobianos.
Tampão TRIS e detergente. Conservantes: ProClin
950 e azida sódica.

Avisos e Precauções
•
• Somente para uso diagnóstico in vitro
1

• Antes de colocar o kit reagente no sistema pela primeira
vez, o frasco de micropartículas precisa ser homogeneizado
para ressuspender as micropartículas que se depositaram
durante o transporte. Para instruções sobre a homogeneização
das micropartículas, consulte a seção PROCEDIMENTO,
Procedimento do Ensaio destas instruções de uso.
• Os septos DEVEM ser utilizados para evitar a evaporação
e contaminação dos reagentes e garantir sua integridade.
A confiabilidade dos resultados do ensaio não poderá ser
garantida se os septos não forem utilizados de acordo com
estas instruções.
–– Para evitar a contaminação, utilize luvas limpas ao colocar
um septo em um frasco de reagente aberto.
–– Após colocar um septo em um frasco de reagente aberto,
não inverta o frasco, pois isso causará um vazamento de
reagente, o que poderá comprometer os resultados do
ensaio.
–– Com o tempo, líquidos residuais poderão secar na
superfície do septo. Geralmente, estes são sais secos que
não interferem na eficácia do ensaio.
• Ao manusear frascos de conjugado, troque as luvas que
entraram em contato com soro ou plasma humano, uma vez
que a introdução de IgG humana resultará em um conjugado
neutralizado.
Para uma discussão detalhada sobre as precauções de manuseio
dos reagentes durante a operação do sistema, consulte o Manual de
Operações do Sistema ARCHITECT, Seção 7.

Precauções de Segurança
CUIDADO: Este produto requer o manuseio de amostras humanas.
Recomenda-se que todos os materiais de origem humana e todos os
consumíveis contaminados com materiais potencialmente infectantes
sejam considerados potencialmente infectantes e manuseados
de acordo com as indicações da OSHA (Bloodborne Pathogens).
O nível de biossegurança 2 ou outras práticas de biossegurança
regionais, nacionais e institucionais adequadas devem ser utilizadas
para materiais que contenham, possam conter ou estejam
contaminados com agentes infectantes.9-12
Os seguintes avisos e precauções aplicam-se a:

ATENÇÃO
H317
EUH032
Prevenção
P261
P272
P280
Resposta
P302+P352
P333+P313
P362+P364
Descarte
P501

e

Contém metil-isotiazolona e azida sódica.
Pode causar reação alérgica cutânea.
Em contato com ácidos, libera gases muito
tóxicos.
Evite inalar as névoas / vapores / aerossóis.
A roupa de trabalho contaminada não deverá
deixar o local de trabalho.
Utilize luvas de proteção / roupas de proteção
/ proteção ocular.
SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE:
Lave com bastante água.
Em caso de irritação ou erupção cutânea:
Procure um médico.
Retire e lave a roupa contaminada antes de
reutilizar.

Armazenamento dos Reagentes

Descarte o conteúdo / recipiente de acordo
com as regulações locais.

A bordo

• Não congelar.
• Proteger da luz.
Temperatura de Tempo Máximo de Instruções Adicionais de
Armazenamento Armazenamento Armazenamento

Fechados 2 a 8°C

Abertos

Os seguintes avisos e precauções aplicam-se a:
H402*
Nocivo para a vida aquática.
H412
Nocivo para a vida aquática com efeitos
duradouros.
Prevenção
P273
Evite liberar no meio ambiente.
Descarte
P501
Descarte o conteúdo / recipiente de acordo
com as regulações locais.

Temperatura
do Sistema
2 a 8°C

Até o prazo de
validade
7 dias

Armazenar em posição vertical.

Até o prazo de
validade

Armazenar em posição vertical.
Se o frasco de micropartículas não
permanecer em posição vertical
(com um septo colocado) durante
o armazenamento em refrigerador
fora do sistema, o kit reagente
deverá ser descartado.

Os reagentes podem ser armazenados dentro ou fora do
ARCHITECT i System. Caso os reagentes sejam retirados do
sistema, é necessário armazená-los a 2-8°C (com septos e tampas
de reposição) em posição vertical. Para os reagentes armazenados
fora do sistema, recomenda-se que sejam armazenados em suas
bandejas e caixas originais para que permaneçam em posição
vertical.
Para informações sobre como remover os reagentes, consulte o
Manual de Operações do Sistema ARCHITECT, Seção 5.

* Não aplicável onde a regulação EC 1272/2008 (CLP) foi
implementada.
Siga as regulações locais de descarte de produtos químicos
com base em sua localização, assim como as recomendações
e o conteúdo na ficha de dados de segurança para determinar o
descarte seguro deste produto.
Para informações atualizadas sobre os riscos, consulte a ficha de
dados de segurança do produto.
Fichas de dados de segurança estão disponíveis em
www.corelaboratory.abbott ou com seu representante local.
Para uma discussão detalhada sobre as precauções de segurança
durante a operação do sistema, consulte o Manual de Operações do
Sistema ARCHITECT, Seção 8.
Manuseio dos Reagentes

Sinais de Deterioração dos Reagentes
Um erro de calibração ou um valor de controle fora do intervalo
especificado pode indicar deterioração dos reagentes. Os resultados
de testes associados serão inválidos e as amostras deverão
ser testadas novamente. A recalibração do ensaio poderá ser
necessária.
Para informações sobre a resolução de problemas, consulte o
Manual de Operações do Sistema ARCHITECT, Seção 10.

PROCEDIMENTO DO INSTRUMENTO
ll

• Os reagentes são transportados em gelo comum.
• Não misture reagentes de um mesmo kit ou de kits diferentes.

O arquivo do ensaio SARS-CoV-2 IgG deverá ser instalado no
ARCHITECT i System antes da execução do ensaio.
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Para evitar potenciais interações, realize a manutenção antes e
depois de testar baterias de amostras com o ensaio SARS-CoV-2
IgG. Atenção: Os arquivos do ensaio podem não estar disponíveis
para testar o ensaio SARS-CoV-2 IgG em todos os instrumentos
listados abaixo.
• Instrumento ARCHITECT i2000SR: Realize a Manutenção
Diária (Manual de Operações, 6041 Procedimento de
Manutenção Diária)
• Instrumento ARCHITECT i1000SR (mediante disponibilidade
do arquivo do ensaio): Realize o Procedimento de Manutenção
Semanal (Manual de Operações, 6445 Procedimento de
Manutenção de Limpeza da Probe do Pipetador/Zona de
Lavagem)
Para informações detalhadas sobre como instalar o arquivo, ver e
editar os parâmetros do ensaio, consulte o Manual de Operações do
Sistema ARCHITECT, Seção 2.
Para informações sobre como imprimir os parâmetros do ensaio,
consulte o Manual de Operações do Sistema ARCHITECT, Seção 5.
Para uma descrição detalhada dos procedimentos do sistema,
consulte o Manual de Operações do Sistema ARCHITECT.

ATENÇÃO: Em caso de observação de fibrina, glóbulos vermelhos
ou demais partículas em suspensão, misture a amostra por vórtex de
baixa velocidade ou invertendo-a 10 vezes antes da recentrifugação.
Prepare as amostras congeladas da seguinte forma:
• As amostras congeladas devem ser completamente
descongeladas antes da homogeneização.
• Misture bem as amostras descongeladas por vórtex de baixa
velocidade ou invertendo-as 10 vezes.
• Inspecione visualmente as amostras. Caso a formação de
camadas ou estratificação seja observada, misture as amostras
até que estejam visivelmente homogêneas.
• Se as amostras não forem bem homogeneizadas, resultados
inconsistentes poderão ser obtidos.
• Recentrifugue as amostras.
Recentrifugação de Amostras
• Transfira as amostras para um tubo de centrífuga e
centrifugue‑as.
• Transfira a amostra clarificada para uma cubeta de amostra ou
tubo secundário para o teste. Para amostras centrifugadas com
uma camada lipídica, transfira apenas a amostra clarificada e
não o material lipêmico.

COLETA E PREPARAÇÃO DA AMOSTRA PARA
ll
ANÁLISE

Armazenamento das Amostras

Tipos de Amostra

Tipo de Amostra

Os tipos de amostras listados abaixo podem ser utilizados com este
ensaio.
Tipos de Amostra

Tubos de Coleta

Soro
Plasma

Soro
EDTA

Soro/Plasma

Temperatura

Tempo Máximo de
Armazenamento

Temperatura Ambiente
(15 a 30°C)

2 dias

2 a 8°C

7 dias

Caso o ensaio seja adiado por mais de 7 dias, recomenda-se
armazenar as amostras congeladas.
É responsabilidade do laboratório individual determinar critérios
específicos de estabilidade de amostras para o laboratório de
acordo com o seu fluxo de trabalho.
Para mais informações sobre o manuseio e processamento de
amostras, consulte o documento GP44-A4 do CLSI.13
As informações de armazenamento fornecidas aqui são baseadas
em dados mantidos pelo fabricante.
Amostras congeladas submetidas a até 2 ciclos de congelamento/
descongelamento foram avaliadas.

• O desempenho não foi estabelecido para o uso de amostras de
cadáveres ou outros fluidos corporais além de soro ou plasma
humano.
• Os anticoagulantes líquidos podem causar um efeito de diluição,
resultando em valores Index (S/C) mais baixos para amostras
individuais.
O instrumento não é capaz de verificar os tipos de amostras.
O operador é responsável por se certificar de que os tipos corretos
de amostras sejam utilizados no ensaio.

Estado das Amostras
• Não utilizar:
–– amostras inativadas por calor
–– amostras misturadas
–– amostras extremamente hemolisadas
–– amostras com contaminação microbiana óbvia
–– amostras com crescimento de fungos
• Para obter resultados exatos, as amostras de soro e plasma não
devem conter fibrina, glóbulos vermelhos e demais partículas
em suspensão. Amostras de soro de pacientes em terapia
anticoagulante ou trombolítica podem conter fibrina devido à
formação incompleta do coágulo.
• Para evitar a contaminação cruzada, recomenda-se o uso de
pipetas ou ponteiras descartáveis.

Transporte das Amostras
As amostras devem ser embaladas e rotuladas de acordo com
as regulações estaduais, federais e internacionais aplicáveis ao
transporte de amostras clínicas e substâncias infectantes.
Não exceder os prazos de armazenamento listados acima.

PROCEDIMENTO
ll
Materiais Fornecidos

6R86 SARS-CoV-2 IgG Reagent Kit

Materiais Necessários mas não Fornecidos
• SARS-CoV-2 IgG - Arquivo do ensaio disponível em
www.corelaboratory.abbott
• 6R86-02 SARS-CoV-2 IgG Calibrator Kit
• 6R86-12 SARS-CoV-2 IgG Control Kit ou outro material de
controle contendo anticorpos IgG contra o SARS-CoV-2
• ARCHITECT Pre-Trigger Solution
• ARCHITECT Trigger Solution
• ARCHITECT Wash Buffer
• ARCHITECT Septum
Para informações sobre os materiais necessários para a operação
do instrumento, consulte o Manual de Operações do Sistema
ARCHITECT, Seção 1.
Para informações sobre os materiais necessários para os
procedimentos de manutenção, consulte o Manual de Operações do
Sistema ARCHITECT, Seção 9.

Preparação para Análise
• Siga as instruções de processamento do fabricante dos tubos de
coleta. A separação por gravidade não é suficiente para preparar
as amostras.
• As amostras não devem conter bolhas. Remova as bolhas com
uma pipeta antes da análise. Utilize uma nova pipeta para cada
amostra para evitar a contaminação cruzada.
Para garantir a consistência dos resultados, recentrifugue as
amostras antes do ensaio se
• contiverem fibrina, glóbulos vermelhos ou demais partículas em
suspensão.
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Procedimento do Ensaio

Calibração

Para uma descrição detalhada sobre como processar um ensaio,
consulte o Manual de Operações do Sistema ARCHITECT, Seção 5.
• Em caso de utilização de tubos primários ou de alíquota,
consulte o Manual de Operações do Sistema ARCHITECT,
Seção 5, para garantir um volume suficiente de amostra.
• O volume mínimo da amostra é calculado pelo sistema e
impresso no Order List Report. Para minimizar os efeitos da
evaporação, verifique se o volume na cubeta de amostra está
adequado antes de processar o teste.
• Antes de colocar o kit reagente no sistema pela primeira vez,
o frasco de micropartículas precisa ser homogeneizado para
ressuspender as micropartículas que se depositaram durante o
transporte. Depois que as micropartículas forem colocadas pela
primeira vez, não há necessidade de homogeneização adicional.
–– Inverta o frasco de micropartículas 30 vezes.
–– Inspecione visualmente o frasco para se certificar de
que as micropartículas estão em suspensão. Caso as
micropartículas continuem aderidas ao frasco, continue
invertendo-o até que estejam completamente suspensas.
–– Se as micropartículas não entrarem em suspensão, NÃO
AS UTILIZE. Entre em contato com seu representante
Abbott local.
–– Quando as micropartículas estiverem em suspensão,
coloque um septo no frasco. Para instruções sobre como
colocar os septos nos frascos, consulte a seção Manuseio
dos Reagentes destas instruções de uso.
• Número máximo de réplicas obtidas de uma mesma cubeta de
amostra: 10
–– Prioridade:
◦◦ Volume de amostra para o primeiro teste: 75 µL
◦◦ Volume de amostra para cada teste adicional de uma
mesma cubeta de amostra: 25 µL
–– Rotina:
◦◦ Volume de amostra para o primeiro teste: 150 µL
◦◦ Volume de amostra para cada teste adicional de uma
mesma cubeta de amostra: 25 µL
• Consulte as instruções de uso do Calibrador SARS-CoV-2
IgG
6R86-02 e/ou as instruções de uso dos Controles
SARS-CoV-2 IgG
6R86-12 para obter informações sobre
preparação e uso.
• Para informações sobre os procedimentos gerais de operação,
consulte o Manual de Operações do Sistema ARCHITECT,
Seção 5.
• Para otimizar o desempenho, é importante seguir os
procedimentos de manutenção de rotina descritos no Manual
de Operações do Sistema ARCHITECT, Seção 9. Realize a
manutenção com mais frequência se os procedimentos do
laboratório o exigirem.
• Para evitar potenciais interações, realize a manutenção
antes e depois de testar baterias de amostras com o ensaio
SARS‑CoV-2 IgG. Atenção: Os arquivos do ensaio podem não
estar disponíveis para testar o ensaio SARS-CoV-2 IgG em
todos os instrumentos listados abaixo.
–– Instrumento ARCHITECT i2000SR: Realize a Manutenção
Diária (Manual de Operações, 6041 Procedimento de
Manutenção Diária)
–– Instrumento ARCHITECT i1000SR (mediante
disponibilidade do arquivo do ensaio): Realize o
Procedimento de Manutenção Semanal (Manual de
Operações, 6445 Procedimento de Manutenção de
Limpeza da Probe do Pipetador/Zona de Lavagem)

Para instruções sobre como realizar a calibração, consulte o Manual
de Operações do Sistema ARCHITECT, Seção 6.
Cada controle do ensaio deverá ser testado para avaliar a calibração
do ensaio.
Uma vez que a calibração for aceita e armazenada, todas as
amostras subsequentes poderão ser testadas sem necessidade de
calibração adicional, a não ser que:
• Um kit reagente com um novo número de lote seja utilizado.
• Os resultados de controle de qualidade diário estejam fora dos
limites de controle de qualidade utilizados para monitorar e
controlar o desempenho do sistema.
Este ensaio pode precisar de recalibração após manutenção
realizada em peças ou subsistemas críticos ou após procedimentos
de serviço.

Procedimentos de Controle de Qualidade
O controle de qualidade recomendado para o ensaio SARS-CoV-2
IgG é que uma única amostra de cada nível de controle seja testada
uma vez a cada 24 horas em cada dia de uso.
Controles adicionais podem ser testados de acordo com os
regulamentos ou requerimentos de acreditação locais, estaduais
e/ou federais e com a política de controle de qualidade de seu
laboratório.
Para estabelecer limites de controle de base estatística,
cada laboratório deverá estabelecer seus próprios valores de
concentração alvo e intervalos para novos lotes de controles em
cada nível de controle clinicamente relevante. Isso poderá ser feito
testando-se no mínimo 20 réplicas ao longo de alguns (3-5) dias
e utilizando os resultados reportados para estabelecer a média
esperada (alvo) e a variabilidade em torno dessa média (intervalo)
do laboratório. As fontes de variação que devem ser incluídas no
estudo para que ele seja representativo do desempenho futuro do
sistema incluem:
• Múltiplas calibrações armazenadas
• Múltiplos lotes de reagentes
• Múltiplos lotes de calibradores
• Múltiplos módulos de processamento (se aplicável)
• Dados coletados em diferentes momentos do dia
Consulte as diretrizes publicadas para informações ou
recomendações gerais de controle, por exemplo, a diretriz C24, 4a
edição, do Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), ou
outras diretrizes publicadas, para recomendações gerais de controle
de qualidade.14
• Caso seja necessário um monitoramento de controle mais
frequente, siga os procedimentos de controle de qualidade
estabelecidos pelo seu laboratório.
• Se os resultados de controle de qualidade não atendem aos
critérios de aceitação definidos pelo seu laboratório, deve-se
suspeitar dos resultados das amostras. Siga os procedimentos
de controle de qualidade estabelecidos pelo seu laboratório.
A recalibração poderá ser necessária. Para informações sobre
a resolução de problemas, consulte o Manual de Operações do
Sistema ARCHITECT, Seção 10.
• Revise os resultados de controle de qualidade e critérios de
aceitação a cada novo lote de reagentes ou calibradores.
Os controles devem ser utilizados de acordo com as diretrizes
e recomendações do respectivo fabricante. Os intervalos de
concentração fornecidos nas instruções de uso dos controles devem
ser utilizados apenas para orientação.
Para qualquer material de controle em uso, o laboratório deverá se
certificar de que a matriz do material de controle é adequada para
uso no ensaio de acordo com as respectivas instruções de uso.
Orientações de Controle de Qualidade
Consulte “Basic QC Practices” de James O Westgard, Ph.D.
para orientações sobre as práticas de controle de qualidade do
laboratório.15

Procedimentos para a Diluição das Amostras
A diluição de amostras para o ensaio SARS-CoV-2 IgG não foi
verificada.
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Verificação das Especificações do Ensaio
Para conhecer os protocolos de verificação das especificações das
instruções de uso, consulte o Manual de Operações do Sistema
ARCHITECT, Apêndice B.
O ensaio SARS-CoV-2 IgG pertence ao grupo de método 5.
A sensibilidade funcional não é aplicável.

• Fator reumatoide (FR) no soro humano pode reagir com
as imunoglobulinas dos reagentes, interferindo com os
imunoensaios in vitro.18

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO
ll
DESEMPENHO

Os dados representativos do desempenho são fornecidos nesta
seção. Os resultados obtidos em laboratórios individuais podem
variar.

RESULTADOS
ll
Cálculos

Precisão

O ARCHITECT i System calcula o sinal quimioluminescente médio
do calibrador a partir de 3 réplicas do calibrador e armazena o
resultado. Os resultados são reportados dividindo-se o resultado
da amostra pelo resultado do calibrador armazenado. A unidade de
resultado padrão do ensaio SARS-CoV-2 IgG é o Index (S/C).

Precisão Intra-laboratório
Os testes foram conduzidos utilizando 1 lote do kit reagente
SARS‑CoV-2 IgG, 1 lote de SARS-CoV-2 IgG Calibrator Kit, 1 lote de
SARS-CoV-2 IgG Control Kit e 1 instrumento. Dois controles foram
testados em réplicas de 10 durante 5 dias.
Intraensaio
(Repetibilidade) Intra-Laboratórioa
Média
Amostra
n
(Index [S/C])
DP
%CV
DP
%CV
Controle Negativo 50
0.04
0.002
5.9
0.002
5.9
Controle Positivo
50
3.53
0.040
1.1
0.042
1.2

Interpretação dos Resultados
O valor de corte é 1.4 Index (S/C).
Como em todas as determinações de analitos, os resultados devem
ser utilizados em conjunto com informações disponíveis a partir de
avaliação clínica e outros procedimentos diagnósticos.
Index (S/C)

Interpretação

< 1.4
≥ 1.4

Negativo
Positivo

a

Inclui a variabilidade intraensaio e entre dias.

Especificidade Analítica
O ensaio SARS-CoV-2 IgG foi avaliado para potencial reatividade
cruzada em indivíduos com outras condições médicas. Um total de
182 amostras de 36 categorias diferentes foram testadas. Cento
e oitenta e uma (181) amostras foram consideradas negativas e
1 amostra foi considerada positiva pelo ensaio SARS-CoV-2 IgG.
Os dados estão resumidos na tabela abaixo. Negrito indica outras
categorias de doenças respiratórias.
Categoria
n
Positivas Negativas
Adenovírus
5
0
5
Anticorpos antinucleares (ANA)
5
0
5
Hepatite autoimune
5
0
5
Citomegalovírus (CMV) IgG
5
1
4
CMV Imunoglobulina Classe M (IgM)
5
0
5
Anticorpos anti-ácido desoxirribonucleico de
5
0
5
dupla hélice (dsDNA)
Vírus Epstein-Barr (EBV) IgG
5
0
5
EBV IgM
5
0
5
Anticorpos contra Escherichia coli (E. coli)
5
0
5
HAMA
5
0
5
Pacientes em hemodiálise
5
0
5
Vírus da Hepatite A (HAV)
5
0
5
Hepatite B core (HBc) IgM
4
0
4
Vírus da Hepatite B (HBV)
5
0
5
Vírus da Hepatite C (HCV)
5
0
5
Vírus da Hepatite D (HDV)
5
0
5
Vírus Herpes Simplex (HSV)
5
0
5
Positivo para anticorpos heterofílicos
5
0
5
Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV)
5
0
5
Vírus T-Linfotrópico Humano (HTLV) Tipo 1
5
0
5
HTLV Tipo 2
5
0
5
Influenza A
7
0
7
Influenza B
5
0
5
Influenza (tipo desconhecido)
8
0
8
Indivíduos vacinados contra o Influenza
5
0
5
Lúpus
5
0
5
Hiper IgG monoclonal
5
0
5
Picornavírus
5
0
5
Hiper IgG policlonal
3
0
3
Gestantes
5
0
5
Gestantes multíparas
5
0
5
Vírus Sincicial Respiratório (RSV)
5
0
5
FR
5
0
5

Sinais de Alerta ("Flags")
Alguns resultados podem conter informações no campo "Flags".
Para uma descrição dos sinais de alerta que podem surgir nesse
campo, consulte o Manual de Operações do Sistema ARCHITECT,
Seção 5.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
ll

• Os resultados devem ser combinados com outros dados, como
sintomas, resultados de outros testes e impressões clínicas.
• Resultados negativos não excluem a infecção pelo SARS‑CoV-2,
particularmente naqueles que tiveram contato com o vírus.
Testes de acompanhamento com um método diagnóstico
molecular devem ser considerados para descartar a infecção
nesses indivíduos.
• Os resultados do teste de anticorpos não devem ser utilizados
como única base para diagnosticar ou excluir a infecção pelo
SARS-CoV-2 ou para informar o status da infecção.
• Cepas de coronavírus diferentes do SARS-CoV-2, como os
coronavírus HKU1, NL63, OC43 ou 229E, não foram avaliadas
por este ensaio. Em uma população de pacientes com doenças
respiratórias diferentes da COVID-19, nenhuma reatividade
cruzada foi observada. Consulte a seção CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS DO DESEMPENHO destas instruções de uso.
• Este ensaio não deve ser utilizado para a triagem de bolsas de
sangue para infecção por SARS-CoV-2.
• Pacientes imunodeprimidos que têm COVID-19 podem
apresentar um atraso na resposta dos anticorpos e produzir
níveis de anticorpos que podem não ser detectados como
positivos por este ensaio.
• Doenças e outros reagentes cruzados potencialmente
interferentes foram avaliados e são apresentados na seção
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO DESEMPENHO destas
instruções de uso.
• Amostras de pacientes que receberam preparações de
anticorpos monoclonais de camundongo para diagnóstico ou
terapia podem conter anticorpos humanos anticamundongo
(HAMA). Tais amostras podem apresentar resultados falsamente
elevados ou excessivamente baixos quando testadas com kits
de ensaio que utilizam anticorpos monoclonais de camundongo,
como o SARS-CoV-2 IgG.16, 17
• Anticorpos heterofílicos no soro humano podem reagir com
as imunoglobulinas dos reagentes, interferindo com os
imunoensaios in vitro. Pacientes rotineiramente expostos a
animais ou produtos do soro animal podem estar propensos a
essa interferência e valores anômalos podem ser observados.18
5

Categoria
Rubéola IgG
Toxoplasmose IgG
Vírus da varicela-zóster
Total

n
5
5
5
182

Positivas
0
0
0
1

2.

Negativas
5
5
5
181

3.

Desempenho Clínico
Um estudo foi realizado para determinar o desempenho clínico do
ensaio SARS-CoV-2 IgG.
Para estimar a concordância percentual positiva (CPP), 122
amostras de soro e plasma foram coletadas em momentos diferentes
de 31 indivíduos que testaram positivo para SARS-CoV-2 por um
método de reação em cadeia de polimerase (PCR) e que também
apresentaram sintomas da COVID-19. Cada amostra foi testada
utilizando o ensaio SARS-CoV-2 IgG. A concordância percentual
positiva e o intervalo de confiança de 95% (IC) foram calculados.
Para estimar a concordância percentual negativa (CPN), 1070
amostras de soro e plasma de indivíduos supostamente negativos
para SARS-CoV-2 foram testadas. Das 1070 amostras, 997 foram
coletadas antes de setembro de 2019 (pré-surto de COVID-19).
Outras 73 amostras foram coletadas em 2020 de indivíduos que
apresentavam sinais de doenças respiratórias, mas que testaram
negativo para SARS-CoV-2 por um método PCR. Todas as 1070
amostras foram testadas utilizando o ensaio SARS-CoV-2 IgG. A
concordância percentual negativa e o IC 95% foram calculados.
Os resultados de ambos os grupos são apresentados nas duas
tabelas abaixo.
Concordância Positiva por dias após o início dos sintomas
CPP
Dias após o início dos
sintomas
n
Positivas Negativas
(IC 95%)
<3
4
0
4
0.00%
(0.00, 60.24)
3-7
8
2
6
25.00%
(3.19, 65.09)
8 - 13
22
19
3
86.36%
(65.09, 97.09)
88
0
100.00%
≥ 14
88a
(95.89, 100.00)

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

a

Cinco amostras de um paciente imunocomprometido foram
excluídas do estudo. Consulte a seção LIMITAÇÕES DO
PROCEDIMENTO destas instruções de uso para mais informações.
Quando os resultados dessas amostras foram incluídos, a CPP aos
≥ 14 dias após o início dos sintomas foi de 96.77% (IC 95%: 90.86,
99.33).
Concordância Negativa por Categoria
CPN
Categoria
n
Positivas Negativas
(IC 95%)
Pré-surto de COVID-19
997
4
993
99.60%
(98.98, 99.89)
Outras doenças respiratórias 73
0
73
100.00%
(95.07, 100.00)
Total
1070
4
1066
99.63%
(99.05, 99.90)

16.

17.
18.
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Símbolos Utilizados
ll

Símbolos ISO 15223

Consultar as instruções de uso
Fabricante
Suficiente para

Especificidade de Classe
Os anticorpos anti-IgG humana utilizados no ensaio SARS-CoV-2
IgG demonstram reatividade específica de classe apenas com
os isótipos da IgG humana. Nenhuma interação de ligação foi
observada com a IgM humana, IgA humana, ou IgG de ovelha
(ovina).

Temperatura de Armazenamento

1.

Número de Lote

Prazo de Validade
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Número de Lista
Número de Série
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Outros Símbolos

Diluente do ensaio
Conjugado
Contém azida sódica. Em contato
com ácidos, libera gases muito
tóxicos.
Número de Controle
Identifica produtos que devem
ser utilizados juntos
Global Trade Item Number
Micropartículas
Produto da Irlanda
Proteger da luz
Lote do Reagente
Atenção: Pode causar reação
alérgica.
Nota sobre o formato dos números:
• Um espaço é utilizado como separador milhar (por exemplo:
10 000 amostras).
• Um ponto é utilizado para separar a parte integral da parte
fracional de um número escrito em forma decimal (por exemplo:
3.12%).
ARCHITECT e marcas relacionadas são marcas comerciais da
Abbott. Outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos
proprietários.
Abbott Ireland
Diagnostics Division
Finisklin Business Park
Sligo
Ireland
+353-71-9171712

Suporte Técnico: Entre em contato com seu representante
local. Para saber quem contactar em seu país, acesse
www.corelaboratory.abbott
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