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Comparação de COVID-19, Influenza e Resfriado
COVID-19 FLU-GRIPERESFRIADO

Resultados Rápidos
(10 minutos)
Operação simples
Alta precisão

* A COVID-19 (Doença Corona Vírus) é causada 
pelo 2019-nCoV-2(SARS-COV-2) que é transmitida 
principalmente pelas gotículas respiratórias.

** A COVID-19 foi descoberta pelo caso de Pneumonia 
Viral em Wuhan na China. Atualmente, sua ocorrência 
está em diversas partes do mundo, e no Brasil os 
casos sobem de forma Alarmante (março/2020).

** Os sintomas da COVID-19 podem aparecer entre 2-14 
dias após a exposição. Para os casos confirmados de 
COVID-19, foram relatadas doenças de sintomas 
leves a severos e mortes.

* Os sintomas incluem principalmente: Febre, Tosse e 
Falta de ar..

* O anticorpo IgM pode ser detectado a partir do sétimo dia de infecção ou no terceiro dia da doença sintomática com 
o teste rápido, o que é útil para demais diagnósticos.

** A razão primária para um teste de anticorpos para SARS-COV-2 como o Teste Rápido para Anticorpos estar 
ganhando popularidade é o fato de que em certos casos, o vírus pode estar no trato respiratório inferior, enquanto os 
testes de antígeno e testes de ácidos nucléicos têm as amostras coletadas da garganta (trato respiratório superior), 
onde vírus suficientes/ antígenos virais podem não estar presentes para obter um resultado positivo apesar de a 
pessoa ter uma infecção. Esse fenômeno tem resultado em um papel chave para a detecção de anticorpos no 
diagnóstico da COVID-19.
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COVID-19 FLU-GRIPERESFRIADO

ACRO.INCP-402

Fabricante: Acro Biotech - Estados Unidos da América

Teste Rápido 2019-nCoV-2 IgG/IgM  Cassete Sangue total,
Sangue/ Plasma

25T 81325990117

10 minutos

Não se aplica Necessário

Laboratório acima de nível P2

Necessita laboratório profissional, 
não podendo ser transportado.

Não é necessário 

Simples, sem requerer 
equipamento auxiliar

Mais seguro - Apenas uma 
gota de sangue coletada 
na hora. 

Fácil de ser levado com uma pequena 
embalagem e pode ser usado para 
diagnóstico point-of-care.

1- Alta temperatura causa volatilização, o qual pode 
causar infecção aos operadores.
2- As amostras coletadas necessitam ser transportadas 
ao Laboratório (onde encontra-se a máquina).

Paciente pode estar no estágio inicial da infecção, e a resposta imune do corpo produziu 
primeiro o anticorpo IgM, mas não IgG ou o conteúdo de IgG produzida não alcançou o 
mínimo para detecção pelo reagente diagnóstico.

Paciente está na fase ativa da infecção, mas o corpo desenvolveu certa imunidade 
ao SARS-COV-2 (o anticorpo IgG persistente vem sendo produzido)

Paciente pode ter sido infectado no passado com SARS-COV-2, mas o paciente já se 
recuperou ou o vírus foi eliminado do corpo.

Paciente foi recentemente infectado pelo SARS-COV-2, e está em fase de recuperação. 
Ou o resultado do teste de ácido nucléico é um falso negativo e o paciente está em estágio 
ativo da infecção.

Paciente pode estar na fase aguda da infecção por SARS-COV-2. Nesse momento, os resultados 
de testes de ácidos nucléicos devem ser considerados (PCR pode ser falso negativo).

Complexo, requer equipamento auxiliar

Paciente pode estar no “período de janela” da infecção pelo SARS-COV-2.

Paciente pode estar em estágio avançado ou recorrente da infecção.

Mais de 5 horas
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CERTIFICADO:

O teste de Anticorpos IgG/IgM para Coronavirus (Covid-19) 
pode ser muito útil para compor o critério de diagnóstico da doença. 

Teste Rápido v.s. Diagnóstico Molecular

Resultados de testes PCR SARS-COV-2 e Anticorpos IgG/IgM & Significado Clínico

Informações para Pedidos

* Nos diferentes estágios de progressão da doença COVID-19, a eficiência da detecção por ácidos nucléicos e 
anticorpos não é a mesma. Ambos são usados em sinergia para completar um ao outro, melhorar a eficiência 
diagnóstica, e monitorar a progressão da doença.

Detecção de
SARS-COV-2

Detecção 
do Vírus

Detecção de 
Ácidos Nucléicos Amostra de Swab nasofaríngeo, 

catarro ou fluído de lavagem  
alveolar

Detecção de 
Antígeno

Detecção do Anticorpo Amostra de Sangue


