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Para a detecção qualitativa e diferencial de anticorpos IgM e 
IgG anti-SARS-CoV-2 em soro, plasma e sangue total

WL Check Covid-19  
IgM/IgG 

SIGNIFICADO CLÍNICO
Os Coronavírus são vírus RNA envelopados com aparência 
de coroa sob o microscópio eletrônico devido à presença 
de espículas que emergem do envelope do vírus que são 
constituídas pela glicoproteína S. Esses vírus são zoonóticos 
e geralmente estão associados com infecções respiratórias 
e gastrointestinais. No início de janeiro de 2020, um novo 
coronavírus foi identificado, causando a doença do Coro-
navírus 2019 (COVID-19), que foi denominada coronavírus 
de síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2). 
Os principais sintomas incluem febre, tosse seca, dor de 
garganta, mialgia, fadiga, falta de ar ou dificuldade para 
respirar, congestão nasal, dor de cabeça, perda de olfato 
ou paladar e vômitos ou diarreia. Pode se apresentar como 
uma doença leve a uma doença grave que pode causar a 
morte. Alguns infectados nunca desenvolvem sintomas. 
A principal forma de transmissão pessoa a pessoa ocorre 
por meio de secreções respiratórias, espirros, tosse, bem 
como pelo contato direto ou indireto com o sujeito infectado.
A maioria das pessoas infectadas com SARS-CoV-2 des-
envolve uma resposta de anticorpos entre os dias 7 e 14 
após o início dos sintomas, embora esse período possa 
variar e mesmo, em um pequeno número de casos, pode 
não ser detectado. Os anticorpos comumente se ligam à 
Nucleoproteína e à glicoproteína de Spike. A duração e o 
nível de proteção da resposta de anticorpos ainda são des-
conhecidos. Portanto, com base nas evidências científicas 
atuais, o uso de testes rápidos para a detecção de anticorpos 
IgM e IgG é recomendado em pesquisas epidemiológicas ou 
vigilância da doença COVID 19, para detectar pacientes com 
uma resposta imune adaptativa ao SARS-CoV -2, indicando 
uma infecção recente ou passada. Os testes podem ser 
usados em ambientes clínicos e não clínicos. No entanto, 
não devem ser usados como base para confirmar ou excluir 
casos de infecção, nem como único critério para a tomada 
de decisão clínica e para o tratamento dos pacientes. A 
presença de anticorpos pode refletir uma infecção anterior 
e pode não estar relacionada à doença atual. 
WL Check Covid-19 IgM/IgG é um teste rápido de fluxo 
lateral que detecta qualitativa e diferencialmente a presença 
de anticorpos IgM e IgG anti-SARS-CoV-2.

FUNDAMENTOS DO MÉTODO
WL Check Covid-19 IgM/IgG é um ensaio imunocromato-
gráfico in vitro, de leitura visual, para a detecção qualitativa 
e diferencial de anticorpos IgM e IgG contra o vírus SARS-
CoV-2 em soro, plasma e sangue total. A prova consiste em 
um cassete plástico que contém:

- uma membrana de nitrocelulose sensibilizada com duas 
linhas de prova (M e G) e uma linha de controle (C). A “Linha 
M” é sensibilizada com anticorpos anti-IgM humano para 
a detecção de anticorpos IgM anti-SARS-CoV-2. A “Linha 
G” é sensibilizada com anticorpos anti-IgG humano para a 
detecção de anticorpos IgG anti-SARS-CoV-2. 

- um parche impregnado com antígenos recombinantes de 
SARS-CoV-2 (RBD e Nucleoproteína) conjugados a ouro 
coloidal.

A amostra e o tampão são acrescentados na cubeta de 
amostra “S” solubilizando e misturando-se com o conjugado 
de antígenos recombinantes. Em seguida, a mistura migra 
por capilaridade através da membrana de nitrocelulose. 
Se a amostra contém anticorpos IgM anti-SARS-CoV-2, 
eles vão se ligar aos antígenos recombinantes do conju-
gado, formando um imunocomplexo. Este complexo será 
posteriormente capturado pelos anticorpos anti-IgM humano 
sensibilizados na membrana, formando uma linha de cor 
rosa-vermelho roxo na “Linha M”. Isso indica um resultado 
positivo para IgM anti-SARS-CoV-2, sugerindo a presença 
de uma infecção viral aguda ou recente.
Se a amostra contém anticorpos IgG anti-SARS-CoV-2, eles 
vão se ligar aos antígenos recombinantes do conjugado, 
formando um imunocomplexo. Este complexo continuará a 
migrar por capilaridade e será capturado pelos anticorpos 
anti-IgG humano sensibilizados na membrana, formando 
uma linha de cor rosa-vermelho roxo na “Linha G”. Isso indica 
um resultado positivo para IgG anti-SARS-CoV-2, sugerindo 
a presença de uma infecção viral atual, recente ou passada.
No caso de a amostra ser positiva para anticorpos IgG e IgM 
anti-SARS CoV-2, isso sugere a presença de uma infecção 
atual ou recente. 
A ausência de ambas as linhas de teste indica um resultado 
negativo.
Como controle de procedimento, a prova inclui uma região 
de controle “C” de cor azul clara que muda para cor rosa-
vermelho roxo após a passagem da amostra. A ausência 
desta linha invalida os resultados.

MATERIAL FORNECIDO
A. Reagente A: envelopes selados com dessecante con-
tendo um cassete plástico composto por uma membrana de 
nitrocelulose sensibilizada com anticorpos anti-IgM humano 
e anti-IgG humano e conjugado de antígenos recombinantes. 
Pronto para uso.
B. Reagente B: tampão TRIS 50 mM, azida 0,95 g/L, sur-
factante. Pronto para uso.
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MATERIAL NECESSÁRIO (não fornecido)
- Dispositivo de 20 µL descartável (em quantidade suficiente de 

acordo com o número de determinações) para coleta de san-
gue total capilar (só fornecido em algumas apresentações).

- Micropipeta automática para medir os volumes indicados.
- Pontas descartáveis.
- Relógio, alarme ou cronômetro.
- Material para coleta da amostra.
- Luvas descartáveis, guarda-pó, protetor de barba, proteção 

ocular.
- Recipiente para o descarte de resíduos biológicos.
- Hipoclorito de sódio.

PRECAUÇÕES
- Leia as instruções de uso completamente antes de realizar 

a prova e siga as instruções cuidadosamente.
- Não execute a prova se a embalagem estiver danificada 

ou não contiver o dessecante.
- Não use os reagentes quando ultrapassada a data de 

vencimento indicada na embalagem.
- Os reagentes são para uso diagnóstico in vitro.
- A prova fornece um resultado qualitativo e visual. É neces-

sária uma boa fonte de luz para a leitura dos resultados.
- Não misture reagentes de diferentes lotes.
- Não use reagentes de outra origem.
- Não toque na membrana de nitrocelulose com os dedos.
- Siga as práticas de biossegurança ao usar as amostras 

e os reagentes:
. Manipule todas as amostras de pacientes como poten-

cialmente infecciosas.
. Use luvas, guarda-pó, protetor de barba e proteção ocular.
. Não pipete com a boca.
. Não coma, beba, fume, use maquilagem nem manipule 

os óculos/lentes de contato nas áreas de trabalho.
. Limpe e desinfete as gotículas de amostras ou reagentes 

utilizando hipoclorito de sódio (concentração final 5%) ou 
outro desinfetante apropriado. Inative o material utilizado 
em autoclave durante 1 hora a 121ºC.

- Evite a formação de bolhas na cubeta de amostra “S” tanto 
ao colocar a amostra como o Reagente B. Quando colocar 
o Reagente B, descarte qualquer gota com bolhas.

- Durante a prova, coloque o cassete sobre uma superfície 
limpa, plana e sem vibrações.

- Não agite o cassete durante a prova.
- O cassete e o dispositivo são descartáveis, não reutilize. 

Descarte em recipientes para resíduos com risco biológico.
- O Reagente B contém azida sódica em baixas concen-

trações como conservante.
- Os reagentes e as amostras devem ser descartados con-

forme a regulação local vigente.

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE 
ARMAZENAMENTO
O kit é estável a 2-30ºC até a data de vencimento indicada 
na embalagem. NÃO CONGELAR. Caso seja armazenado 
sob refrigeração, deve-se garantir que o envelope atinja a 
temperatura ambiente antes de ser utilizado. Caso contrário 
será favorecido o ganho de umidade.

O cassete deve ser mantido em sua embalagem original 
fechada e com o dessecante. Não abrir o envelope até que 
esteja pronto para uso.

AMOSTRA
Soro, plasma e sangue total obtida por punção venosa ou 
punção capilar
a) Coleta: colete as amostras de forma asséptica e de modo 
a evitar a hemólise. Não use amostras inativadas pelo calor.
- Soro: obtido de sangue total sem anticoagulantes. Separe 

o soro do coágulo de imediato para evitar a hemólise. 
Pode ser utilizado soro coletado em tubos com acelerador 
e gel separador.

- Plasma: colete com EDTA, citrato ou heparina.
- Sangue total (punção venosa): colete com EDTA, citrato 

ou heparina.
- Sangue total (punção capilar): colete com o dispositivo 

descartável (só fornecido em algumas apresentações). 
Realize a prova imediatamente. Caso seja utilizado outro 
dispositivo, é responsabilidade do usuário avaliar o dispo-
sitivo para coleta de sangue total capilar.

b) Substâncias Interferentes: no soro e plasmas enrique-
cidos, não são observadas interferências por:
- Hemólise: até 1,1 g/dL de hemoglobina.
- Lipemia: até um equivalente de triglicerídeos de 2000 mg/dL, 

após enriquecer com Intralipid®.
- Bilirrubina: até 24 mg/dL.
- Ácido ascórbico: até 50 mg/dL.
c) Estabilidade e armazenamento:
- Soro e plasma: Caso a prova não seja realizada no prazo de 

5 dias, conservar a amostra a -20ºC. Não é recomendável 
realizar vários ciclos de congelamento e descongelamento. 
Isto pode gerar resultados errados. Caso seja utilizada 
a amostra congelada, esta deve ser homogeneizada e 
centrifugada antes de usar.

- Sangue (punção venosa): pode ser armazenado por até 3 
dias entre 2-10ºC. Não congelar.

- Sangue (punção capilar): utilizar imediatamente. Não 
congelar.

d) Transporte: caso as amostras necessitem de transporte, 
embalar conforme as especificações legais referentes ao 
transporte de material infeccioso

PROCEDIMENTO
1. Os reagentes e as amostras devem estar a temperatura 
ambiente (20-30ºC) antes de utilizar.
2. Extrair o cassete do envelope de imediato antes da 
utilização.
3. Colocar o cassete em uma superfície limpa, plana e 
sem vibrações.
4. Colocar a amostra na superfície absorvente da cubeta 
de amostra “S”.
PARA SORO OU PLASMA: 
- Colocar 10 µL com micropipeta automática.
- Esperar de 10 a 15 segundos até que a amostra seja 

absorvida.
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- Adicionar 3 gotas (100 µL) de Reagente B na cubeta 
de amostra “S”.

- Iniciar o cronômetro.
PARA SANGUE TOTAL (punção venosa): 
- Colocar 20 µL com micropipeta automática*.
- Esperar de 10 a 15 segundos até que a amostra seja 

absorvida.
- Adicionar 3 gotas (100 µL) de Reagente B na cubeta 

de amostra “S”.
- Iniciar o cronômetro.
PARA SANGUE TOTAL (punção capilar): 
- Colocar 20 µL com pipeta descartável fornecida (vide 

Coleta). 
- Esperar de 10 a 15 segundos até que a amostra seja 

absorvida.
- Adicionar 3 gotas (100 µL) de Reagente B na cubeta 

de amostra “S”.
- Iniciar o cronômetro. 
5. Em ambos os casos, ler os resultados entre 20-30 mi-
nutos. Não ultrapassar os 30 minutos visto que podem ser 
obtidos resultados errados. Algumas amostras positivas 
reagem de imediato enquanto outras reagem mais len-
tamente dentro do tempo especificado de leitura. Devido 
às características particulares de algumas amostras, a 
cor de fundo da membrana pode ser ligeiramente rosa, 
sem afetar a interpretação dos resultados.

CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO DA PROVA
- O cassete tem uma linha azul clara na região de controle “C” que 

indica que os componentes da prova são presentes e ativos.
- Quando realizar a prova, a linha azul clara deve mudar 

para rosa-vermelho roxo. A mudança de cor indica que 
foi adicionado o volume correto de amostra, que a sua 
migração foi apropriada e que o procedimento foi realizado 
corretamente.

- O usuário deve realizar o controle de qualidade do kit 
conforme a regulação vigente.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

POSITIVOS

NEGATIVO

INVÁLIDO

Resultado Positivo (2 ou 3 linhas): podem ser observadas:
- 2 linhas de cor rosa-vermelho roxo, uma delas na região 

de prova “M ou G” e a outra na região de controle “C”, 
indicando a presença de anticorpos IgM ou IgG anti-
SARS-CoV-2.

- 3 linhas de cor rosa-vermelho roxo, uma delas na região de 
prova “M”, outra na região de prova “G” e outra na região 
de controle “C”, indicando a presença de anticorpos IgM 
e IgG anti-SARS-CoV-2. 

A intensidade de cor das linhas depende da amostra es-
tudada. Toda cor rosada visível, embora seja muito fraca, 
deve ser interpretada como positiva. O resultado é positivo 
embora as intensidades de cor das linhas “M”, “G” e “C” 
sejam diferentes.

Resultado Negativo (1 linha): é observada uma linha rosa-
vermelho roxo na região de controle “C”. Não aparece linha 
de cor nas regiões de prova “M” e “G”, indicando a ausência 
de anticorpos IgM e IgG anti-SARS-CoV-2.

Resultado Inválido: a ausência da linha de cor rosa-vermel-
ho roxo na região de controle “C” invalida o resultado embora 
estejam presentes ou não as linhas de cor rosa-vermelho 
roxo nas regiões de prova “M e/ou G”. Um resultado inválido, 
geralmente indica um erro no procedimento ou um problema 
com a amostra. Com algumas amostras podem aparecer 
dificuldades como migração incompleta, amostra muito 
viscosa ou presença de fibrina. Em qualquer caso, revise o 
procedimento, centrifugue novamente a amostra e repita a 
prova com um novo cassete.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
- WL Check Covid-19 IgM/IgG permite a detecção qua-

litativa e diferencial da presença de anticorpos IgM e 
IgG anti SARS-CoV-2 em amostras de soro, plasma e 
sangue total. 

- WL Check Covid-19 IgM/IgG é um auxílio na identificação 
de indivíduos que desenvolvem anticorpos anti-SARS 
CoV-2, indicando uma infecção recente ou passada. Este 
teste não deve ser usado para diagnosticar a infecção por 
SARS-CoV-2 ou para triagem de banco de sangue.

- Um resultado negativo não exclui a possibilidade de infe-
cção por SARS-CoV-2. Um resultado falso negativo pode 
ser obtido devido aos baixos níveis de anticorpos anti-
SARS-CoV-2 nos estágios iniciais da infecção.
Por esses motivos, deve-se ter cuidado ao interpretar 
um resultado negativo, principalmente em pacientes com 
presença de sintomas clínicos e fatores de risco. Neste 
caso, recomenda-se analisar uma nova amostra obtida 
posteriormente e realizar o diagnóstico molecular.

C
G
M

S

C
G
M

S

C
G
M

S

C
G
M

S

C
G
M

S

C
G
M

S

C
G
M

S

C
G
M

S S

C
G
M

S S

C
G
M

C
G
M



866100226 / 00   p. 10/18   

- Para um resultado positivo, a intensidade de cor das linhas 
“M” e “G”, não necessariamente tem correlação com a 
concentração de anticorpos anti-SARS-CoV-2 específicos 
presentes na amostra.

- WL Check Covid-19 IgM/IgG foi desenvolvido para a de-
tecção de anticorpos contra SARS-CoV-2 em soro, plasma 
e sangue total. Não utilizar outros líquidos biológicos como 
saliva, líquido cefalorraquidiano ou urina.

- Podem ser obtidos resultados errados com amostras de 
soro ou plasma com aspecto turvo devido à contaminação 
bacteriana ou por ter sido submetida a vários ciclos de 
congelamento e descongelamento.

- A utilização de amostras inativadas pelo calor pode originar 
resultados errados.

- Não utilizar pools de amostras ou amostras diluídas.
- Vide Substâncias interferentes em AMOSTRA.
- Os resultados obtidos devem ser interpretados em conjunto 

com outros sistemas de diagnóstico e sintomas clínicos.
- Este teste sorológico não deve ser usado para determinar 

o estado imunológico dos indivíduos.
- Resultados falsos positivos podem ser obtidos devido a 

infecções passadas ou presentes com outros coronavírus 
não SARS-CoV-2.

DESEMPENHO
1. Avaliação clínica
1.1 Concordância positiva
Foi realizado um estudo de concordância em 80 amostras 
reativas de soros, plasmas e sangue total, de diferentes 
centros de saúde, coletadas durante a pandemia e con-
firmadas como positivas por RT-PCR. Os percentuais de 
concordância positiva obtidos para o referido painel são 
detalhados a seguir, detalhando os dias de evolução desde 
o início dos sintomas:

Dias a partir do 
início dos 
sintomas

Nro. de 
amostras RT-PCR Positivo para IgM Positivo para IgG Positivo para IgM 

e/ou IgG

1-7 7 7 (+) 4/7 3/7 5/7 (71,4%)

8-14 20 20 (+) 18/20 17/20 18/20 (90%)

15-21 9 9 (+) 8/9 8/9 8/9 (88,9%)

22-28 6 6 (+) 5/6 4/6 5/6 (83,3%)

29-35 6 6 (+) 5/6 5/6 5/6 (83,3%)

36-42 3 3 (+) 3/3 3/3 3/3 (100%)

43-49 7 7 (+) 5/7 6/7 7/7 (100%)

>50 20 20 (+) 11/20 17/20 18/20 (90%)

Desconhecido 2 2 (+) 2/2 1/2 2/2 (100%)

Total 80 80
76,25% (61/80) 

IC95%= 65,86%-
84.24%  

80% (64/80)
IC95%= 69,95%-

87,30%

88,75% (71/80)
IC95%= 79,98%-

93,97%

Outro estudo de concordância foi realizado em 218 amostras 
reativas de soros, plasmas e sangue total, de diferentes 
centros de saúde, coletadas durante a pandemia e positivas 

por pelo menos um método sorológico. Os percentuais de 
concordância positiva obtidos para o referido painel são 
detalhados a seguir:

Número de amostras 
positivas por método 

sorológico

WL Check Covid-19 IgM/IgG

Positivo para IgM Positivo para IgG Positivo para IgM e/ou IgG

218 82,11% (179/218) 
IC95%= 76,48%-86,63%

84,40% (184/218) 
IC95%= 78,99%-88,62%

93,12% (203/218) 
IC95%= 88,96%-95,79%

1.2 Concordância negativa
Foi realizado um estudo de concordância em 383 amostras 
de soro, plasma e sangue total de diferentes centros de 

saúde, coletadas durante a pandemia e negativas por mé-
todo sorológico. As porcentagens de concordância negativa 
obtidas para o referido painel são detalhadas a seguir:

Número de amostras 
negativas por método 

sorológico

WL Check Covid-19 IgM/IgG

Negativo para IgM Negativo para IgG Negativo para IgM e/ou IgG

383 97,39% (373/383) 
IC95%= 95,26%-98,58%

99,22% (380/383) 
IC95%= 97,72%-99,73%

96,87% (371/383) 
IC95%= 94,60%-98,20%
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1.3 Estudo de painéis comerciais
Em um estudo realizado em diferentes painéis comerciais 
internacionais, foram obtidos os seguintes resultados:
- AccuSet™ SARS-CoV-2 Performance Panel, 0820-0410, 

Sera Care Life Sciences, USA: 10 de 10 amostras reativas 
foram detectadas e a amostra não reativa foi negativa.

- ACCURUN® Anti-SARS-CoV-2 Reference Material, 
2015-0222 Series 1000, Sera Care Life Sciences, USA: 
a amostra reativa foi detectada e a amostra não reativa 
foi negativa.

- Painel de Performance para SARS-CoV-2 (COVID-19), 
PNCQ, Brasil: foram detectadas 10 das 10 amostras rea-
tivas. Todas as 10 amostras não reativas foram negativas.

2. Especificidade analítica 
2.1 Estudo de reações cruzadas
A possível ocorrência de reatividades cruzadas foi estudada 
testando amostras de 103 indivíduos com diferentes con-
dições clínicas que podem causar reações inespecíficas 
para o kit WL Check Covid-19 IgM /gG. Essas condições 
incluem mulheres grávidas, pacientes em hemodiálise, 
pacientes com doenças infecciosas diferentes de Covid-19 
(HIV, Chagas, hepatite C, hepatite B, sífilis, Dengue, outras). 
Para esta população, a especificidade foi de 96,12% com 
um IC95% = 90,44% -98,48%.

2.2 Estudo da especificidade da classe de imunoglobulina 
e efeito Hook
Usando material de controle de qualidade comercial (anti-
SARS-CoV-2 IgM e IgG):
- não foi observada reatividade cruzada entre anti-SARS 

CoV-2 IgM e IgG;
- nenhum efeito Hook foi observado uma vez que não houve 

perda de reatividade com o aumento da concentração de 
anticorpos, tanto para IgM quanto para IgG.

3. Estudo de diferentes matrizes
Diferentes tipos de amostras foram avaliados para 17 pa-
cientes positivos e 22 negativos: sangue total capilar obtido 
por punção digital, sangue total venoso e plasma obtido com 
diferentes anticoagulantes (EDTA, citrato e heparina) e soro. 
Os seguintes resultados foram obtidos:

WL Check Covid-19 Ig/M/IgG
Positivos Negativos

Tipo de 
amostra Anticoagulante M e/ou G M e G

Sangue total 
capilar -  9/9  16/16

Sangue total 
venoso

EDTA  7/7  10/10
Citrato  4/4  9/9

Heparina  7/7  10/10

Plasma
EDTA  10/10  12/12
Citrato  6/6  11/11

Heparina  10/10  12/12
Soro -  12/12  13/13

Em outro estudo, as amostras de sangue total foram suple-
mentadas com 30 soros/plasmas positivos para COVID-19 
e 14 soros/plasmas negativos para COVID-19. Os sangues 
totais suplementados e os respectivos soros/plasmas foram 
avaliados em paralelo, havendo 100% de concordância nos 
resultados com os diferentes tipos de amostras.

4. Estudo de precisão
A precisão do teste foi avaliada seguindo o protocolo EP15-
A3 recomendado pelo CLSI. Os testes foram realizados com 
4 amostras positivas com diferentes níveis de reatividade e 
com 1 amostra negativa. Um teste diário foi realizado ava-
liando cada amostra em quintuplicado ao longo de 5 dias. 
Os resultados foram lidos visualmente após 15 minutos. As 
amostras positivas sempre deram um resultado reativo e 
a amostra negativa sempre deu um resultado não reativo.

APRESENTAÇÃO
Kit para 25 determinações: 
- 25 envelopes Reagente A
- 1 x 3,5 mL Reagente B
(Cód. 1690050)
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