
SARS-CoV-2 
Antibody Test
Especificações Técnicas



Status Regulatório

INFORMAÇÕES CHAVES

• Primeiro teste rápido de COVID-19 

aprovado pela CFDA.

• Certificado CFDA

• Aprovado na CE / FSC

• Aprovado em Taiwan FDA

• O Estudo Clínico Total inclui 596 

amostras, amostra positiva 361 (inclui 

101 pacientes com diagnóstico 

precoce); Sensibilidade 86,43%, 

Especificidade 99,57%;

• Tempo de prova: 15mim 
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Certificado CFDA Aprovado CE



Estudos clínicos
SARS-CoV-2 Antibody Test

Sensibilidade e especificidade
Amostras que apresentaram resultados positivos com os seguintes agentes 

de pacientes foram investigados com o teste SARS-CoV-2 Anticorpo 

(Método do fluxo lateral). Os resultados mostraram que não há reativação 

cruzada.

➢ Anticorpo para o vírus da parainfluenza

➢ Anticorpo contra a gripe A

➢ Anticorpo contra influenza B

➢ Anticorpo contra pneumonia por clamídia

➢ Anticorpo para Mycoplasma pneumoniae

➢ Anticorpo para adenovírus

➢ Anticorpo do vírus sincicial respiratório

➢ Anticorpo de superfície da hepatite B

➢ Anticorpo do vírus da hepatite C

➢ Anticorpo Treponema pallidum

➢ anticorpo HIV

➢ anticorpo do vírus EB

➢ Anticorpo contra o vírus do sarampo

➢ Anticorpo para citomegalovírus

➢ Anticorpo para enterovírus tipo 71

➢ Anticorpo para caxumba

➢ Amostra positiva do vírus varicela-zoster

Reatividade cruzada

• Sensibilidade: 86,43% (IC 95%: 82,41% ~ 89,58%)

• Especificidade: 99,57% (IC 95%: 97,63% ~ 99,92%)

• Total consistente: 9199,57,61% (IC 95%: 89,10% ~ 93,58%)



Estudo de sensibilidade e consistência

A sensibilidade atual do teste SARS-CoV-2 é 86,43%:

• Entre 361 casos confirmados incluídos em ensaios clínicos,

101 pacientes em estágio inicial incluídos. Devido ao início

estágio, a concentração de anticorpo é muito baixa para ser

detectado, o que pode causar falso negativo.

• Comparado com o teste de RT-PCR do ácido nucleico do

vírus, o teste de anticorpos SARS-CoV-2 mostra grande

consistência de detecção. A consistência positiva foi

93,25% e a consistência negativa foi de 98,98%.

• Estudos clínicos adicionais mostraram mais de 95%

sensibilidade, especialmente para pacientes em estágio

intermediário e avançado.

• Com mais estudos e desenvolvimento de P&D, a

sensibilidade deve aumentar.
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Estudo de sensibilidade Consistência do teste de anticorpo SARS-CoV-2 

e teste de PCR



Limitação de detecção de RT-PCR

DETECÇÃO DE ÁCIDOS NUCLÉICOS: FALSOS NEGATIVOS INEVITÁVEIS E RESTRIÇÕES DE APLICAÇÃO.

• LOD do reagente, local de coleta da amostra, método de coleta, curso da doença, etc. pode causar

falsos negativos

• Elevados requisitos para condições e pessoal de detecção, capacidade de detecção e cenários de

aplicação também são os grandes desafios;

MAIS PESQUISAS E ENTENDIMENTO DO COVID-19 PRECISAM SER APRIMORADOS.

• De acordo com a pesquisa atual, a IgM aparece nos estágios iniciais da infecção e pode ser

detectada 7 dias após a infecção ou 3-4 dias após o início. IgM positivo indica infecção aguda. A

IgG é geralmente produzida depois da IgM. IgG positivo indica que o paciente está no estágio

intermediário ou tardio da infecção ou infecção anterior
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Feedback do mercado

• O teste rápido do COVID-19 é mais fácil de usar e operar, saindo o resultado em 15

minutos, o que pode ser ótimo como teste complementar ao PCR (tempo de retorno

longo, operação complicada)

• Ótima opção para o controle do surto da doença.

• Devido à limitação da metodologia e tempo de janela da doença, executando-o de forma

inadequada, pode causar um falso positivo ou falso negativo. O teste rápido Sars-CoV-2

falso positivo é de cerca de 2%. Falso um paciente positivo pode ser excluído por testes

combinados de ácidos nucleicos ou tomografia computadorizada.

• Para pacientes suspeitos com resultado negativo, é recomendável realizar vários testes

e monitoramento dinâmico de anticorpos após 3 dias, 5 dias, 7 dias.

• É altamente recomendável seguir rigorosamente o IFU.
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Notícias
SARS-CoV-2 Antibody Test

Primeiro Ministro Chinês com o teste rápido em destaque

Notícias sobre teste rápido no Irã no CCTV-1 
(canal de TV chinês)

Reportagem sobre o teste no CCTV-3
(canal de TV chinês)

https://tinyurl.com/yx5w3vwm

Reportagem sobre o teste no China Daily

https://tinyurl.com/seq6d6y

Vídeo demonstrativo do teste

https://tinyurl.com/yx5w3vwm
https://www.chinadaily.com.cn/a/202003/17/WS5e701247a31012821727f8c0.html?from=singlemessage&isappinstalled=0
https://www.youtube.com/watch?v=LveNCjYCtE4&feature=youtu.be


Instrução de Uso One Step COVID-2019 Test(1)
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Teste WondFo | Acondicionamento

Embalagem
externa

60 cm

44 cm

44 cm

Embalagem
Interna

Tamanho (cm) Peso (Kg) Qt
(teste)c i a

16 14 7 0,25 20

Embalagem
Externa

Tamanho (cm)
Peso (Kg) 

Qt 
(embalagem

interna)c i a
60 44 44 15,2 60

14 cm

16 cm
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