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EXCLUSIVAMENTE PARA FINS PROFISSIONAIS

Para uso em diagnóstico in vitro

PARA USO APENAS COM A FAMÍLIA ACCESS DE SISTEMAS DE IMUNOENSAIO

REVISÃO ANUAL

Revisto por Data Revisto por Data

PRINCÍPIO
USO PREVISTO

O ensaio Access SARS-CoV-2 IgM é um imunoensaio quimioluminescente com partículas paramagnéticas para a
detecção qualitativa de anticorpos IgM para o SARS-CoV-2 no soro humano, nos tubos separadores de soro e no
plasma (EDTA, citrato e heparina) humanos usando os Sistemas de imunoensaio Access.

O ensaio Access SARS-CoV-2 IgM destina-se ao uso como um auxílio no diagnóstico da infecção por SARS-CoV-2 e
como um auxílio na identificação de pacientes com resposta imunológica adaptativa ao SARS-CoV-2, indicando a
infecção recente ou antiga em conjunto com a apresentação clínica e outros testes laboratoriais. Os resultados do
ensaio Access SARS-CoV-2 IgM não devem ser utilizados como único fundamento para o diagnóstico da infecção por
SARS-CoV-2.

SUMÁRIO E EXPLICAÇÃO

A doença coronavírus de 2019 (COVID-19) é causada por um novo coronavírus, conhecido como coronavírus 2 da
síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2), que se disseminou por todo o mundo em 2020, causando uma
pandemia global. A COVID-19 é caracterizada por fadiga, febre, tosse, falta de ar e outros sintomas respiratórios.1 O
vírus usa o receptor transmembrana enzima conversora da angiotensina 2 (ECA-2) para infectar as células epiteliais
das vias aéreas e dos pulmões.2 Alguns indivíduos infectados com SARS-CoV-2 não possuem nenhum sintoma, ou
possuem sintomas leves, enquanto outros desenvolvem dificuldade respiratória grave, necessitando de ventilação
mecânica.3 Os indivíduos infectados desenvolvem uma resposta imune ao vírus na forma de anticorpos IgM e IgG
anti-SARS-CoV-2 ao longo de dias ou até semanas.4 O teste da presença de anticorpos IgM/IgG para SARS-CoV-2
pode auxiliar no gerenciamento clínico informado de pacientes com COVID-19 atual ou recente.
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Os testes sorológicos são essenciais para omonitoramento da COVID-19. Isso é particularmente verdadeiro ao avaliar a
prevalência viral, pois a maioria das infecções é assintomática ou provoca apenas sintomas leves. O teste de anticorpos
contra o vírus SARS-CoV-2 entre a população ajuda a compreender como a doença se propaga (tanto para pacientes
atualmente infectados como para recuperados). Esse teste também pode justificar uma avaliação da imunidade, caso
a presença de anticorpos demonstre ter ação protetora.

METODOLOGIA

O ensaio Access SARS-CoV-2 IgM é um imunoensaio de imunocaptura de duas etapas. É adicionada uma amostra
de paciente pré-diluída a uma cuveta de reação, junto com partículas paramagnéticas revestidas com um anticorpo
murino monoclonal anti-IgM humano. O IgM humano presente no espécime do paciente é capturado pelo anticorpo
anti-IgM humano sobre as partículas paramagnéticas. Após a incubação, os materiais ligados à fase sólida são retidos
em um campo magnético, enquanto os materiais não ligados são removidos por lavagem. O diluente de conjugado
e o conjugado de proteína SARS-CoV-2 recombinante e fosfatase alcalina são adicionados à cuveta. A proteína
SARS-CoV-2 recombinante contém o domínio de ligação ao receptor (RBD) da proteína viral S1.5 O conjugado se
ligará a qualquer IgM anti-SARS-CoV-2 que tenha sido capturado pela fase sólida de partículas paramagnéticas
na primeira etapa. Depois de uma segunda etapa de incubação e lavagem, um substrato quimioluminescente é
adicionado à cuveta e a luz gerada pela reação do substrato com a fosfatase alcalina é medida com um luminômetro.
A presença ou a ausência de IgM anti-SARS-CoV-2 é determinada comparando-se a intensidade da luz com o valor
de corte determinado durante a calibração no instrumento.

AMOSTRA
ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE DAS AMOSTRAS

Estabilidade

Espécime Tipo
20°C a 25°C

(horas)
2°C a 8°C
(dias)

–20°C ou mais frio
(dias)

Soro Tubo separador
de soro

48 7 30

Plasma Heparina
EDTA
Citrato

48 7 30

Não descongelar as amostras mais de duas vezes.

COLETA E PREPARAÇÃO DA AMOSTRA

Espécime de sangue

1. O papel dos fatores pré-analíticos em testes laboratoriais tem sido descrito em várias publicações.6,7 Para
minimizar o efeito de fatores pré-analíticos, observe as recomendações a seguir para manusear e processar
amostras de sangue:6

A. Efetue a coleta de todas as amostras de sangue tomando as precauções habituais para a punção venosa.

a. Para a centrifugação, siga as instruções do fabricante dos tubos de coleta de sangue.

b. Certifique-se de que a fibrina e a matéria celular residuais tenham sido removidas antes da análise.

B. Permita que as amostras de soro coagulem completamente antes de centrifugá-las em uma posição vertical,
com a tampa do tubo de coleta direcionada para cima.

a. Siga as instruções do fabricante do tubo quanto ao período de duração do contato soro/células antes
de centrifugar as amostras. A coagulação poderá ser mais lenta em temperaturas mais baixas ou se o
paciente estiver em terapia com anticoagulante.
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2. Cada laboratório deve determinar a aceitabilidade dos seus próprios produtos de separação e tubos de coleta de
sangue que estão em uso. Pode haver variações nesses produtos, tanto entre fabricantes quanto entre lotes de
fabricação diferentes.

3. Tipos alternativos de coleta podem ser apropriados se o laboratório tiver estabelecido suas próprias características
de desempenho conforme definido pela lei aplicável.

4. Evite testar amostras lipêmicas ou hemolisadas.

REAGENTES
CONTEÚDO

Kit de reagentes Access SARS-CoV-2 IgM

N.º de ref. C58957, 200 determinações, 2 kits, 100 testes/kit

Poço Ingredientes
R1a: Partículas paramagnéticas revestidas com anticorpo murino anti-IgM humano em tampão TRIS

com surfactante, proteína (bovina), azida sódica a <0,1% e ProClin* 300 a 0,1%.

R1b: Tampão MES, surfactante, proteína (bovina), azida sódica a <0,1% e ProClin 300 a 0,1%.

R1c: Tampão MES com conjugado de proteína SARS-CoV-2 recombinante e fosfatase alcalina,
surfactante, proteína (bovina), azida sódica a <0,1% e ProClin 300 a 0,1%.

µ*ProClin™ é uma marca comercial da The Dow Chemical Company (“Dow”) ou de uma empresa afiliada da Dow.

AVISOS E PRECAUÇÕES

• Para uso em diagnóstico in vitro.

• As amostras e os hemoderivados podem ser processados de forma rotineira, com um risco mínimo, utilizando o
procedimento descrito. Contudo, manuseie estes produtos como potencialmente infecciosos de acordo com as
precauções universais e boas práticas de laboratórios clínicos,8 independentemente da sua origem, tratamento
ou certificação prévia. Utilize um desinfetante apropriado para a descontaminação. Armazene e descarte esses
materiais e os respectivos recipientes em conformidade com os regulamentos e as diretrizes locais.

• Para obter informações sobre os riscos apresentados pelo produto, consulte as seguintes seções: COMPONENTES
REATIVOS e CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO DO GHS.

COMPONENTES REATIVOS

ATENÇÃO

A azida sódica utilizada como conservante pode formar compostos explosivos
nos canos de escoamento metálicos. Consulte o NIOSH Bulletin: Explosive
Azide Hazard (Boletim do NIOSH [Instituto Nacional de Segurança e Saúde
Ocupacional]: perigos de explosão de azida) (16/08/1976).
Para evitar a possível acumulação de compostos de azida, enxágue os canos de
escoamento com água após o descarte do reagente não diluído. O descarte da
azida sódica deve ser efetuado de acordo com as normas locais apropriadas.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO DO GHS
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Partículas IgM SARS-CoV-2
(Compartimento R1a)

AVISO

H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.

H412 Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos duradouros.

P273 Evite a liberação para o meio ambiente.

P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção e proteção ocular/facial.

P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

P362+P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.

massa reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona [CE nº
247-500-7] e 2-metil-4-isotiazolina-3-ona [CE nº 220-239-6] (3:1) <
0,05%

Diluente do conjugado IgM SARS-CoV-2
(Compartimento R1b)

AVISO

H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.

H412 Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos duradouros.

P273 Evite a liberação para o meio ambiente.

P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção e proteção ocular/facial.

P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

P362+P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.

massa reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona [CE nº
247-500-7] e 2-metil-4-isotiazolina-3-ona [CE nº 220-239-6] (3:1) <
0,05%

Conjugado IgM SARS-CoV-2
(Compartimento R1c)

AVISO

H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.

H412 Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos duradouros.

P273 Evite a liberação para o meio ambiente.

P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção e proteção ocular/facial.

P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

P362+P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.

massa reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-ona [CE nº
247-500-7] e 2-metil-4-isotiazolina-3-ona [CE nº 220-239-6] (3:1) <
0,05%
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A Folha de dados de segurança está disponível em beckmancoulter.com/techdocs

MATERIAIS NECESSÁRIOS, MAS NÃO FORNECIDOS COM O KIT DE REAGENTES

1. Calibrador Access SARS-CoV-2 IgM
Fornecido como um calibrador negativo e um positivo para SARS-CoV-2 IgM
n.º de ref. C58958

2. Materiais de CQ (controle de qualidade): CQ Access SARS-CoV-2 IgM
n.º de ref. C58959

3. Substrato Access
n.º de ref. 81906

4. Tampão de lavagem II Access, n.º de ref. A16792
Tampão de lavagem II UniCel DxI, n.º de ref. A16793

PREPARAÇÃO DO REAGENTE

Fornecido pronto para uso.

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE DOS REAGENTES

Estabilidade
Não aberto a 2°C a 10°C Até a data de validade indicada

Após a abertura de 2°C a 10°C 28 dias

• Armazene na vertical.

• Manter refrigerado entre 2°C e 10°C por, no mínimo, duas horas antes de usar no instrumento.

• Uma possível degradação pode ser indicada pela ruptura da camada elastomérica do kit ou por valores de controle
da qualidade fora do intervalo de variação.

• Se o kit de reagentes estiver danificado (por exemplo, ruptura da camada elastomérica), descarte-o.

• Descarte os reagentes caso seja observada qualquer descoloração.

CALIBRAÇÃO
INFORMAÇÕES DE CALIBRAÇÃO

Para todos os testes, é necessário ter um ponto de calibração ativo. Para o ensaio Access SARS-CoV-2 IgM, é
necessária uma calibração a cada 28 dias. Consulte as Instruções de uso do calibrador para obter informações
adicionais sobre a calibração. Consulte os manuais do sistema adequados e/ou o sistema de Ajuda para obter
informações sobre o método de calibração, a configuração dos calibradores, a introdução de solicitações de testes dos
calibradores e a revisão de dados de calibração.

CONTROLE DE QUALIDADE
Os materiais de controle de qualidade simulam as características das amostras e são essenciais para monitorar o
desempenho do sistema dos ensaios imunoquímicos. Inclua materiais de controle de qualidade em cada período de
24 horas ou conforme exigido pelos procedimentos individuais do laboratório, pois as amostras podem ser processadas
a qualquer momento em um formato de “acesso aleatório” em vez de um formato de “lote”.
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Inclua o CQ Access SARS-CoV-2 IgM ou outros materiais de controle de qualidade disponíveis comercialmente que
abranjam pelo menos dois níveis de analito.

Um uso mais frequente de controles de qualidade ou o uso de controles adicionais fica a critério do operador, com
base nas boas práticas de laboratório ou nos requisitos de credenciamento laboratoriais e nas leis aplicáveis. Siga
as instruções do fabricante para a reconstituição e o armazenamento de controles. Cada laboratório deve estabelecer
os seus próprios valores médios e intervalos aceitáveis para garantir um desempenho adequado. Os resultados de
controle de qualidade que não estiverem dentro dos intervalos aceitáveis podem indicar resultados de testes inválidos.
Examine todos os resultados de testes que foram gerados desde a obtenção do último ponto de teste de controle de
qualidade aceitável para este analito. Consulte os manuais do sistema adequados e/ou o sistema de Ajuda para obter
informações relativas à revisão dos resultados do controle de qualidade.

PROCEDIMENTO(S) DE TESTE
PROCEDIMENTO
1. Consulte os manuais do sistema adequados e/ou o sistema de Ajuda para uma descrição específica da

instalação, inicialização, princípios de operação, características de desempenho do sistema, instruções de
operação, procedimentos de calibração, limitações e precauções operacionais, perigos, manutenção e resolução
de problemas.

A. A unidade de medida padrão do sistema para indicar os resultados das amostras é S/CO.

2. Misture o conteúdo de um kit de reagentes novo (não perfurado), invertendo-o cuidadosamente diversas vezes,
antes de carregá-lo no instrumento. Não inverta um kit aberto (perfurado).

3. Use dez (10) µL de amostra para cada determinação, em adição aos volumes mortos do recipiente de amostra e
do sistema, quando solicitar o ensaio SARS-CoV-2 IgM.

4. Consulte os manuais do sistema adequados e/ou o sistema de Ajuda para obter informações sobre o manuseio
das amostras, a configuração dos testes, a solicitação de testes e a visualização dos resultados dos testes.

LIMITAÇÕES
1. Não dilua as amostras, pois isso poderá gerar resultados incorretos.

2. Para ensaios que empregam anticorpos, existe a possibilidade de interferência de anticorpos heterófilos na
amostra de teste. Os pacientes que são regularmente expostos a animais, ou que são submetidos a tratamentos
médicos que utilizam imunoglobulinas ou fragmentos de imunoglobulinas, podem produzir anticorpos humanos
anti-animal como, por exemplo, HAMA, que interferem nos imunoensaios. Esses anticorpos interferentes podem
causar resultados errôneos.

3. Outras possíveis interferências podem estar presentes na amostra e causar resultados errôneos nos
imunoensaios. Alguns exemplos que estão documentados na literatura incluem fator reumatoide, fosfatase
alcalina endógena, fibrina e proteínas capazes de se ligar à fosfatase alcalina.9 Avalie com cuidado os resultados
se suspeitar que a amostra apresenta esses tipos de interferências.

4. Os resultados do ensaio Access SARS-CoV-2 IgM devem ser interpretados com base no quadro clínico geral do
paciente, incluindo: sintomas, histórico clínico, dados de testes adicionais e outras informações apropriadas.

5. Os resultados negativos não excluem a infecção aguda por SARS-CoV-2. Caso se suspeite de infecção aguda,
será necessário realizar o teste direto para o SARS-CoV-2.

6. Os resultados de testes falso positivos para anticorpos IgM podem ocorrer devido à reatividade cruzada com
anticorpos preexistentes ou por outras causas possíveis.

7. Este teste não deve ser usado para diagnosticar uma infecção aguda por SARS-CoV-2.
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INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados do teste são determinados automaticamente pelo software do sistema. A detecção do analito presente
na amostra é determinada a partir da produção de luz medida por meio dos dados de calibração armazenados. Os
resultados são reportados como reativo ou não reativo.

Consulte os manuais do sistema adequados e/ou o sistema de Ajuda para obter instruções completas para um ensaio
qualitativo e para analisar os resultados da amostra.

Resultado Interpretação Instruções do relatório
<1,00 S/CO de SARS-CoV-2 IgM Não reativo Reporte o resultado como não reativo

para anticorpos SARS-CoV-2 IgM

≥1,00 S/CO de SARS-CoV-2 IgM Reativo Reporte o resultado como reativo
para anticorpos SARS-CoV-2 IgM

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

SENSIBILIDADE CLÍNICA

A sensibilidade clínica do ensaio Access SARS-CoV-2 IgM foi avaliada em 251 amostras de soro e plasma de pacientes
diferentes e sintomáticos, da França e dos Estados Unidos, diagnosticados com o SARS-CoV-2 por meio de métodos
de RCP. Os resultados são apresentados na tabela a seguir, classificados de acordo com os dias entre o teste de RCP
positivo e a coleta de amostra de sangue. A avaliação foi determinada pelo método de Pontuação de Wilson.

Dias entre o ensaio
de RCP positivo e a
coleta de amostra Total de amostras

Número de não
reativos Número de reativos

Sensibilidade
clínica

(IC de 95%)
0 - 6 51 18 33 64,7% (51,0 - 76,4%)

7 - 14 91 5 86 94,5% (87,8 - 97,6%)

> 14 109 1 108 99,1% (95,0 - 99,8%)

> 18 59 0 59 100,0% (93,9 -
100,0%)

Foi usado um total de 188 das 251 amostras de soro e plasma de pacientes diferentes, com data do aparecimento dos
sintomas, para avaliar a sensibilidade clínica do Access SARS-CoV-2 IgM. Os resultados são apresentados na tabela
a seguir, classificados de acordo com os dias entre o aparecimento dos sintomas e a coleta de amostra de sangue. A
avaliação foi determinada pelo método de Pontuação de Wilson.

Dias após
o aparecimento dos
sintomas Total de amostras

Número de não
reativos Número de reativos

Sensibilidade
clínica

(IC de 95%)
0 - 6 19 10 9 47,4% (27,3 - 68,3%)

7 - 14 39 3 36 92,3% (79,7 - 97,3%)

> 14 130 2 128 98,5% (94,6 - 99,6%)

> 18 105 0 105 100,0% (96,5 -
100,0%)
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ESTUDO LONGITUDINAL

O status sorológico foi avaliado em um painel de 51 espécimes de soro e plasma coletados de 14 indivíduos a partir
da data de aparecimento dos sintomas. Dos 14 pacientes diferentes, 12 apresentaram resultados positivos para o
Access SARS-CoV-2 IgM em todas as coletas de sangue e 2 pacientes apresentaram uma alteração no status do
SARS-CoV-2 IgM. Os resultados de 3 pacientes estão listados na tabela a seguir, juntamente com os resultados
correspondentes do teste Access SARS-CoV-2 IgG.

Paciente Coleta

Dias após
o

aparecimento
dos

sintomas

Resultado
de

IgM (S/CO)
Interpretação

de IgM

Resultado
de

IgG (S/CO)
Interpretação

de IgG
A 1 4 1,73 Reativo 0,15 Não reativo

2 8 17,33 Reativo 17,04 Reativo

3 10 17,89 Reativo 40,76 Reativo

4 12 17,09 Reativo 50,54 Reativo

5 14 17,74 Reativo 55,93 Reativo

6 17 18,17 Reativo 52,59 Reativo

B 1 20 0,36 Não reativo 0,32 Não reativo

2 23 13,05 Reativo 53,38 Reativo

3 26 13,53 Reativo 60,84 Reativo

C 1 13 3,67 Reativo 49,36 Reativo

2 19 3,06 Reativo 42,86 Reativo

3 22 1,88 Reativo 38,43 Reativo

4 27 1,62 Reativo 34,77 Reativo

5 33 0,83 Não reativo 25,31 Reativo

6 40 0,73 Não reativo 19,83 Reativo

ESPECIFICIDADE CLÍNICA

A especificidade clínica do ensaio Access SARS-CoV-2 IgM foi avaliada em um estudo com 1.400 amostras coletadas
antes de dezembro de 2019* na França e nos Estados Unidos. Este total inclui 1.000 amostras de doadores de sangue
da França e amostras de diagnóstico laboratorial clínico de rotina da França e dos Estados Unidos, sendo 200 amostras
de cada país. Com base nesta avaliação, a especificidade clínica geral do ensaio Access SARS-CoV-2 IgM é de 99,9%
(1.398/1.400), com um intervalo de confiança de 95% de 99,5%–100,0% determinado pelo método de Pontuação de
Wilson.
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População
Total de
amostras

Número de não
reativos Número de reativos

Especificidade
clínica

(IC de 95%)
Doadores de sangue
(França)

1.000 999 1 99,9%
(99,4 - 100,0%)

Amostras de
diagnóstico
(França)

200 199 1 99,5%
(97,2 - 99,9%)

Amostras de
diagnóstico
(Estados Unidos)

200 200 0 100,0%
(98,1 - 100,0%)

Total 1.400 1.398 2 99,9%
(99,5 - 100,0%)

*Demonstrou-se quemais de 90% da população adulta possui anticorpos para todos os quatro coronavírus de circulação
comum.10,11

SUBSTÂNCIAS INTERFERENTES

As concentrações elevadas de componentes séricos endógenos foram avaliadas quanto à interferência no ensaio
Access SARS-CoV-2 IgM. A protocolo de teste baseou-se na EP07 do CLSI, Interference Testing in Clinical Chemistry
(Teste de interferência em química clínica), 3ª edição.12 O soro humano foi enriquecido com uma amostra de paciente
contendo anticorpos SARS-CoV-2 IgM para conseguir uma reatividade positiva no ensaio Access SARS-CoV-2 IgM.
Nenhuma das substâncias testadas demonstrou interferência significativa no ensaio Access SARS-CoV-2 IgM,
conforme definido por um desvio superior a 20% na concentração, usando as concentrações de teste indicadas na
tabela abaixo.

Substância Concentração de interferente testada
Bilirrubina (conjugada) 43 mg/dL

Bilirrubina (não conjugada) 43 mg/dL

Hemoglobina 300 mg/dL

Triglicerídeos (intralipídios) 1.771 mg/dL

REATIVIDADE CRUZADA

A reatividade cruzada do ensaio Access SARS-CoV-2 IgM foi avaliada por meio da realização de testes em amostras
de soro e plasma para cada uma das condições de reação cruzada possíveis listadas na tabela a seguir. A tabela a
seguir apresenta os resultados de reatividade cruzada.

Categoria Número de amostras
Número de amostras

reativas
Número de amostras

não reativas
Anti-Influenza A 5 0 5

Anti-Influenza B 5 0 5

Antivírus da hepatite C
(HCV)

16 1 15

Antivírus da hepatite-B
(HBV)

17 0 17

Anti-HIV 10 0 10
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Categoria Número de amostras
Número de amostras

reativas
Número de amostras

não reativas
Anticorpos antinucleares
(ANA)

10 0 10

IgG positivo antiadenovírus 2 0 2

IgM para citomegalovírus
(CMV)

9 0 9

Fator reumatoide (RF) total 14 0 14

Fator reumatoide (RF) IgM 15 1 14

Total 103 2 101

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Beckman Coulter, o logotipo estilizado e as marcas dos produtos e serviços da Beckman Coulter contidos neste
documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Beckman Coulter, Inc. nos Estados Unidos e
em outros países.

Pode estar abrangido por um ou mais direitos de patente. — consulte www.beckmancoulter.com/patents.

HISTÓRICO DE REVISÃO

Revisão A

Novo lançamento.

LEGENDA DOS SÍMBOLOS

O Glossário de símbolos está disponível em beckmancoulter.com/techdocs (número do documento C02724).
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