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O Teste de Covid Ag é utilizado para a deteção qualitativa do 
antigénio do Covid-19 em amostras de humanos obtidas a partir 
de zaragatoas nasofaríngeas e faríngeas.

O COVID-19 é principalmente transmitido por contacto directo 
com secreções, através de aerossóis e gotículas. Há evidência 
que sugere a via fecal-oral. Até ao momento foram encontradas 
sete espécies de HCoVs, causadoras de doença respiratória em 
humanos: HCoV-229E, HCoV-OC43, SARS-CoV, HCov-NL63, 
HCoV-HKU1, MERS-CoV e 2019-nCoV, as quais são patogénicas.
O 2019-nCoV foi descoberto como agente da pneumonia viral, 
cujas manifestações clínicas são febre, sintomas do sistema 
nervoso e sistémicos com tosse seca, dificuldades respiratórias, 
etc., podendo agravar-se até pneumonia severa, falência respi-
ratória, síndrome respiratório agudo, choque séptico, falência 
múltipla de vários órgãos, alterações graves do equilíbrio 
metabólico ácido-base, etc., até à morte.

Este kit de teste usa anticorpos monoclonais de COVID-19 e 
anticorpos policlonais IgG caprinos anti-rato, que são imobiliza-
dos numa membrana de nitrocelulose. Usa ouro coloidal como 
marcador dos anticorpos monoclonais de COVID-19.
Utiliza a tecnologia de ouro nanocoloidal e aplica uma reação 
antigénio-anticorpo altamente específica e um princípio de 
análise com base na tecnologia de imunocromatografia.
Quando se testa o novo antigénio do coronavírus da amostra, 
este é combinado com o anticorpo monoclonal do COVID-19, 
marcado com o ouro coloidal, para formar um complexo, o qual 
foi então combinado com o anticorpo monoclonal que reveste a 
linha T durante a cromatografia, havendo neste momento uma 
linha colorida a vermelho em T. Quando o antigénio do novo 
coronavírus não está presente na amostra, não haverá uma 
linha T colorida a vermelho. Na presença do antigénio na amos-
tra, formar-se-á sempre uma linha colorida a vermelho na área 
de controlo (T).
Independentemente da presença do antigénio na amostra, deve 
formar-sesempre uma linha vermelha na área de controlo (C).
A linha colorida a vermelho na área de controlo (C), serve para:
1.  verificação de que foi adicionado o volume de amostra suficiente.
2.  verificação de que o fluxo adequado é obtido.
3.  controlo dos reagentes.

PROCEDIMENTO:

Os testes Coretests® COVID Ag, contêm os seguintes items para 
a realização do ensaio:
1.  Teste cassete COVID-19 Ag
2.  Instruções de utilização
3.  Tubo para recolha da amostra
4.  Solução para o processamento da amostra
5.  Zaragatoa nasofaríngea/faríngea (equipamento opcional)

O método de colheita da amostra com zaragatoa nasofarín-
gea, é descrito nas Figuras 1-4.
O método de colheita da amostra com zaragatoa faríngea, é 
descrito na Figura 5.
Após a recolha da amostra, mergulhar a zaragatoa na 
solução para tratamento. Assegurar-se de que a zaragatoa é 
completamente submersa na solução, rodando e agitando a 
zaragatoa por 10 vezes. Retirar então a zaragatoa. O líquido 
obtido, constitui a amostra a testar (Figura 6).

1.

2.

3.

Positivo: Aparece a linha de controlo C e a linha T na janela do 
teste.
Negativo: Apenas aparece uma linha, a de controlo C; não 
aparece linha na área correspondente a T.
Inválido: Não aparece a linha de Controlo. Os resultados do 
teste são inválidos, quer apareça ou não a outra linha.
Neste caso, as instruções de utilização não foram seguidas 
corretamente ou o teste encontrava-se deteriorado. Recomen-
da-se a repetição do teste com novo dispositivo. Se o problema 
se mantiver, parar a utilização do produto e contactar o distribui-
dor local.

Apresentação: Cassette
Amostra: Zaragatoa nasofaríngea e faríngea

Teste de COVID–19 Ag

1.  Relógio           2.  Contentor para a amostra           3.  Luvas

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS:

Conservação: Conservar a temperaturas de 2-30ºC.
Período de validade: 12 meses.

Este kit é um teste clínico auxiliar. Os resultados positivos neces-
sitam de confirmação posterior, através de outros métodos.

Foi efetuado um ensaio clínico que utilizou um total de 170 
amostras de zaragatoas nasofaríngeas e faríngeas. Os resulta-
dos do teste foram comparados com os resultados do teste de 
deteção do ácido nucleico.
Os resultados de precisão e sensibilidade são apresentados na 
tabela seguinte:

Os resultados apresentam uma sensibilidade do teste = 97,5% 
(78/80); especificidade = 100% (90/90); e precisão 98.8%
(168/170).

Utilizar sempre a zaragatoa para a colheita da amostra.
Está absolutamente recomendado efetuar a recolha da 
amostra com luvas de segurança, a fim de evitar a contami-
nação.
Não tocar na ponta da zaragatoa (área de colheita da amostra).
Colher amostras logo após o início dos sintomas.
Recomenda-se testar as amostras imediatamente após a sua
colheita. A amostra poderá ser conservada a uma temperatura 
de 2-8ºC por um período não superior a 72 horas. Se 
necessário, conservar a longo termo, utilizar uma temperatura 
de -20ºC. Evitar congelação e descongelação sucessiva das 
amostras.

1. Limite de Detecção (Sensibilidade Analítica)
O LOD do teste, Coretests® COVID Ag, numa amostra de 
zaragatoa nasal nas condições descritas, foi confirmado como 
sendo de 22,5 TCID50/ml.
2. Especificidade analítica
Os resultados demonstram que o teste Coretests® COVID-19 
Ag, não apresenta  reatividade  cruzada  significativa  com  os  
seguintes seromarcadores:

3. Interferências
As seguintes substâncias e condições foram confirmadas como 
não constituindo interferentes do teste. A lista dos potenciais 
compostos interferentes e as concentrações testadas, são 
apresentadas na tabela abaixo:
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1.
2.

3.
4.
5.

Este kit apenas deve ser utilizado uma vez para teste in vitro;
Este kit deve ser utilizado unicamente por profissionais de 
saúde;
Este kit destina-se à deteção qualitativa em amostras recolhi-
das por zaragatoa nasofaríngea e faríngea em humanos;
O ambiente onde vai ser realizado o teste deve ser protegido 
de vento, altas temperaturas, humidade excessivamente alta 
ou baixa;
As amostras devem ser consideradas como agentes de 
infeção e o processamento efetuado de acordo com as 
normas para laboratórios de doenças infecciosas. Após a 
utilização do kit, o mesmo deve ser eliminado de acordo com 
as mesmas regras;
Não utilizar após a data de validade indicada na embalagem;
Ler atentamente as instruções antes da utilização do kit. 
Controlar rigorosamente o tempo de reação. A não observân-
cia destas precauções pode levar a resultados errados;
Os resultados dependem absolutamente do método de recol-
ha da amostra. Uma colheita da amostra incorreta pode dar 
falsos resultados negativos;
Não utilizar amostras contaminadas para análise;
Este teste dará resultado negativo sempre que o título do 
antigénio do vírus na amostra, seja inferior ao limite de 
deteção do teste;
Um método de amostragem incorreto pode levar a resultados
incorretos.
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3.
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11.

Nota:

PREPARAÇÃO DA AMOSTRA:

1  Remover a sonda nasofaríngea 
    da respetiva embalagem

2  Colocar a zaragatoa na narina do 
    paciente até que encontre a parede
    posterior da nasofaringe

3  Lentamente rodar a zaragatoa 
    três a cinco vezes sobre a parede 
    posterior da nasofaringe

4  Remover a zaragatoa da cavid-
    ade nasal

5  Local de colheita com a zaraga-
    toa faríngea

6  Processamento da amostra

parede 
posterior 
da faringe

Leia cuidadosamente as instrucções de uso antes de utilizar o 
teste.
Para uso de diagnóstico in vitro profissional, exclusivamente.
Não use o teste depois da data de validade.
O teste deve ficar dentro da bolsa selada até ser utilizado. Não 
use o teste se a bolsa estiver danificada e o conteúdo exposto.
Não reutilize o teste nem os seus componentes.
Cuide e manuseie correctamente a cassette e seus componen-
tes como se fossem potencialmente infecciosos. Elimine todos 
os componentes e a casette usada em contentor de lixo biológi-
co. O manuseamento e eliminação de materiais perigosos deve 
seguir os regulamentos locais, regionais ou nacionais.
Nos locais de realização e manipulação de testes não se deve 
comer, beber ou fumar.
Não devem misturar ou trocar testes diferentes.
Use luvas descartáveis, bata de laboratório e óculos de 
protecção enquanto manuseia materiais potencialmente 
infecciosos, e realiza o teste. Lave as mãos cuidadosamente e 
frequentemente.
Limpe pingos cuidadosamente usando um desinfectante 
apropriado.
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2.
3.
4.
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7.
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9.

10.

Abrir a saqueta e retirar o teste. Colocá-lo sobre uma superfície 
plana, limpa e seca.
Usar a pipeta fornecida para adicionar três gotas da amostra 
na célula destinada à amostra.
Ler os resultados após 10-15 minutos.

1.

2.

3.

Ler as instruções antes de efetuar o teste. Levar os testes à 
temperatura ambiente antes de realizar o ensaio. Não abrir a 
saqueta antes das peças estarem preparadas para a realização 
do teste.

POSITIVO NEGATIVO INVÁLIDO

Potencial Reactividade Cruzada

Vírus

Bactérias

Fungos

Adenovirus
Metapneumovirus Humano (hMPV)
Rhinovirus
Enterovirus/Coxsackievirus B4
Coronavirus Humano OC43
Coronavirus Humano 229E
Coronavirus Humano NL63
Parainfluenza Humano vírus 1
Parainfluenza Humano vírus 2
Parainfluenza Humano vírus 3
Parainfluenza Humano vírus 4
Influenza A
Influenza B
Vírus Respiratório Syncytial A
Bordetella pertussis
Chlamydia pneumoniae
Haemophillus influenzae
Legionella pnuemophila
Mycoplasma pneumoniae
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes (grupo A)
Mycobacterium tuberculosis
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermis
Lavagem nasal
Candida albicans

Concentração Testada

1,0 x 10⁵ TCDI50/ml
1,0 x 10⁵ TCDI50/ml

1,0 x 10⁵ TCID50/ml
1,0 x 10⁵ TCID50/ml
1,0 x 10⁵ TCID50/ml
1,0 x 10⁵ TCID50/ml
1,0 x 10⁵ TCID50/ml
1,0 x 10⁵ TCID50/ml
1,0 x 10⁵ TCID50/ml
1,0 x 10⁵ TCID50/ml
1,0 x 10⁵ TCID50/ml
1,0 x 10⁵ TCID50/ml

1,0 x 10⁵ PFU/ml

1,0 x 10⁵ PFU/ml
1,0 x 10⁶ cel/ml

1,0 x 10⁶ cel/ml
1,0 x 10⁶ cel/ml

1,0 x 10⁶ cel/ml

1,0 x 10⁶ cel/ml

1,0 x 10⁶ cel/ml
1,0 x 10⁶ cel/ml

1.0 x 10⁶ org/ml
1.0 x 10⁶ org/ml
N/A

1,0 x 10⁶ U/ml

1,0 x 10⁶ IFU/ml

Composto

Endógena

Gotas Nasais OTC
Gel Nasal OTC
Spray Nasal OTC 1

Cloreto de sódio (i.e. Neil Med)
Cromolina

5% v/v
15% v/v

Ingrediente Activo
Mucina 2% m/v
Sangue inteiro

Fenilefrina

1% v/v

15% v/v

Concentração

5% v/v

15% v/v

0,5% m/v

0,25% m/v

0,0004% m/v

Fluticasona propionato

Fenol

Tamiflu (Oseltamivir fosfato)

Mupirocin

Tobramycin

Spray Nasal 
Homeopático OTC 4
Spray oral com fenol
Medicamento 
anti-viral
Pomada nasal 
com antibiótico
Antibacteriano 
sistémico

Spray Nasal OTC 2 Oximetazolina 15% v/v

5% m/v

0,15% m/v

20% v/v

5% m/v

10% m/v

Fluconazol

Benzocaína, Mentol

Galphimia glauca, Sabadilla

Zinco Gluconium (i.e. Zicam)

Alkalol

Spray Nasal OTC 3
Desinfectante da 
garganta
Spray Nasal 
Homeopático OTC 1
Spray Nasal 
Homeopático OTC 2
Spray Nasal 
Homeopático OTC 3
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