
 

 

FAQ  
Lista de Perguntas Frequentes dos Testes Rápidos  

de Antígeno Covid-19 - Bio-Manguinhos/Fiocruz 

 

• Como consigo diferenciar os kits? 

Para diferenciar os kits, observe o nome descrito na etiqueta externa da caixa, uma vez que todas as 
embalagens dos kits de Bio-Manguinhos têm o mesmo padrão.  

• Caso perceba alguma intercorrência (avaria, falta de componente, conteúdo derramado, etc.) com os kits, 
o que devo fazer? 

Entre em contato com o SAC de Bio-Manguinhos, por meio dos seguintes canais: 08000-210-310 ou 
sac.reativos@bio.fiocruz.br, com as seguintes informações: nome do kit, número do lote e, se possível, envie 
fotos referentes ao problema identificado. 

• Por que o prazo de validade do kit é um e dos componentes do kit é outro? 

O kit é composto por insumos intermediários e o insumo de menor validade limita e determina a validade 
deste lote. Este procedimento assegura que todos os componentes (ex: frasco de tampão de corrida, 
cassetes, swab, etc.) que formam um kit completo sejam utilizados dentro do prazo de validade. 

 Existe um número de lote para o kit e outro para os componentes?  
 
O kit completo possui um número de lote e validade descritos na etiqueta disposta na parte externa da 
caixa. Os componentes internos possuem cada um deles, um número de lote e validade, já que podem ser 
produzidos em momentos diferentes e possuem materiais de insumo de diferentes prazos de expiração de 
validade. 
 

• Qual o número de lote devo informar ao SAC no momento da ligação? 

O número do lote que se deve ser fornecido ao SAC é o lote descrito na etiqueta disposta na parte externa 
da caixa. 

 O que fazer quando o kit está vencido, no entanto possui componentes que ainda estão na validade? 

Nunca devemos misturar os componentes de um kit com outro, mesmo que sejam do mesmo fabricante. 
Também não devemos misturar componentes de lotes diferentes. 

 A Linha de Teste (T) ficou fraca, nesse caso devo considerar o resultado como reagente ou não reagente? 

Qualquer reação identificada na linha de teste (T), mesmo que fraca, é considerada TESTE REAGENTE, desde 
que a linha controle (C) esteja presente. 

 A Linha Controle (C) ficou fraca. Posso considerar o teste válido? 

Caso o resultado do teste seja REAGENTE, a Linha Controle (C) pode ficar mais fraca. No entanto, caso o 
resultado do teste seja NÃO REAGENTE e a Linha Controle (C) estiver muito fraca, faça um novo teste. 

  



 
 

 Fiquei com dúvidas referentes as orientações de interpretação do resultado do teste, como devo 
proceder?  

Sempre que tiver qualquer dúvida em relação aos testes de Bio-Manguinhos, entre em contato com o SAC 
de Bio-Manguinhos que prestará os devidos esclarecimentos.  

 
 O resultado do teste não ficou claro, o que devo fazer?  

Sempre que o profissional tiver dúvidas quanto ao resultado do teste, faça o teste novamente. Caso no 
segundo teste permaneça com dúvidas, orientamos que entre em contato com o SAC de Bio-Manguinhos para 
esclarecimentos ou, se achar necessário, quando por exemplo o resultado for NÃO REAGENTE e o paciente 
apresentar sintomas respiratórios, siga as orientações do Ministério da Saúde e realize o teste RT-PCR, que 
continua sendo o padrão ouro para diagnóstico da Covid-19. 

• Quando uma banda fraca aparece após o tempo recomendado pelo teste utilizado, posso considerar 
REAGENTE? 

Nunca realize a leitura dos testes após o período recomendado, pois você pode liberar um resultado falso 
positivo. 

• Posso utilizar os kits imediatamente após retirá-los da geladeira? 

Todos os componentes do kit devem estar em temperatura ambiente (TA) antes de serem utilizados 

• Posso abrir o suporte de teste antes de iniciar a coleta? 

Os testes devem ser realizados imediatamente após a remoção do dispositivo do envelope. A umidade pode 
reduzir a estabilidade dos reagentes. 

• Após a coleta do material, quanto tempo posso esperar para fazer o teste? 

Os kits devem ser utilizados apenas com amostras frescas ou em meio de transporte descrito no Manual de 
Instruções. No entanto, em casos excepcionais, as amostras podem ficar até 4 horas no frasco contendo 
tampão. 

• Posso usar o teste para outras amostras? 

 Os kits devem ser utilizados apenas para amostras de swab nasal ou nasofaringeo. 

• Podem ocorrer testes falsos positivos?  

Algumas situações podem acarretar testes falso positivos, por isso todas as recomendações devem ser 
seguidas com exatidão. 

Exemplos de procedimentos que NÃO devem ser realizados: 

• Abertura do dispositivo antes do momento recomendado; 

• Leitura do teste após o tempo recomendado; 

• Não esperar os componentes do kit alcançarem a temperatura ambiente.  

OBS: A presença de outros coronavírus ou agentes também pode gerar reatividade cruzada e falso positivo.  

 

 

 



 
 

 

 Meu kit veio sem o Manual de Instruções impresso. Como proceder? 
 
Os kits TR COVID-19 Ag de Bio-Manguinhos não vão acompanhados de Manual de Instruções. Esse 
documento, no entanto, pode ser acessado no site de Bio-Manguinhos por meio dos links abaixo: 
 

o TR DPP COVID-19 Ag: https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/produtos/reativos/testes-
rapidos/dpp-covid19-ag 
 

o TR COVID-19 Ag: https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/produtos/reativos/testes-rapidos/tr-
covid-19-ag 
 

o TR-SARS-COV-2 Ag: https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/produtos/reativos/testes-rapidos/tr-
sars-cov-2-ag-bio-manguinhos 
 

Caso tenha dificuldade em acessar ou se desejar receber o Manual de Instruções impresso, solicite ao SAC 
de Bio-Manguinhos por meio dos seguintes canais: 08000-210-310 ou sac.reativos@bio.fiocruz.br 


