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RSV
(Vírus Sincicial Respiratório)

90.57% (48/53) 92.19% (118/128)Anyplex ™ II RV16 (PCR)

Método Referência Sensibilidade Especificidade

Desempenho Clínico

Categoria                             Produto                         Apresentação
Doença Respiratória                              ECO F RSV                           25 Testes

Doença Respiratória                              ECO F RSV                           10 Testes

Depois de aplicar a amostra,
pressione o botão Start

Procedimento do Teste

x5

Flu. A
/B

4  gotas

x5

Leitura modo "Padrão"

Leitura modo "Somente Leitura"

Selecionar o modo
"Padrão" de leitura Inserir o dispositivo teste no orifício

de teste do analisador ECO Reader F

15
mins

Selecione o modo "Somente
Leitura" e insira o dispositivo
teste  no orifício de teste
do analisador ECO Reader F

Verificar o resultado

Verificar o resultado

4 gotas

O kit ECO F RSV Ag detecta o antígeno VSR (Vírus Sincicial Respiratório) em 
amostras de swab de nasofaringe ou de aspirados/lavados de nasofaringe 
para auxiliar na decisão do tratamento em ambientes clínicos, como 
prescrição de medicamentos e diagnóstico adicional.

ECO F RSV Ag
Uso pretendido Medição qualitativa do antígeno de VSR em amostras respiratórias

Tipo de amostra Swab de nasofaringe, amostras de aspirados/lavados de nasofaringe

Volume de amostra 4 gotas da mistura de amostra

Faixa de medição Qualitativa com valor de Índice de Corte (COI)
Tempo do teste 15 minutos

Condições de Armazenamento 2-30ºC

Especificações do Produto

Reg. MS. 80954880053
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RSV

Teste Confirmatório RV16 Anyplex II

TotalPositivo +
Falso Negativo

Negativo +
Falso Positivo

ECO F RSV
Positivo 52 0 52

Negativo 1 128 129

Total 53 128 181

Estudo Comparativo Clínico ECO F RSV
L.C. Seong, C.Y. Seon, C.Y. Ran, L.W. Jin, J.H. Jeong.
Korea University Guro Hospital - Seoul, Korea.

1. Solicite o estudo comparativo original completo.
Referência

De acordo com o estudo comparativo clínico, confirmou-se que o teste ECO F 
RSV apresentou resultados superiores aos valores do teste confirmatório RV16 
Anyplex II para avaliação da eficácia para sensibilidade e especificidade clínica e 
foi considerado clinicamente válido. Com base nos resultados de concordância 
geral, percentual de concordância positiva/negativa, VPP, VPN e estatística 
Kappa entre o ECO F RSV e o Teste Controle Sofia, confirmou-se que houve uma 
concordância percentual substancial entre os dois dispositivos. Especialmente, o 
índice Kappa, que mostrou uma concordância quase perfeita de mais de 0,8. 
Portanto, pode-se interpretar que ECO F RSV apresenta uma alta correlação 
com o Teste Controle Sofia.

Conclusão

Os resultados verdadeiramente positivos e negativos foram julgados através do 
teste confirmatório (RV16 Anyplex II) e com base nisso, a sensibilidade e a 
especificidade do ECO F RSV foram calculadas (usando a estimativa pontual) e 
apresentaram resultados de 98% e 100% (TABELA 1). A avaliação secundária da 
eficácia, concordância e correlação foi analisada com base nos resultados dos 
ensaios clínicos do Teste Controle Sofia e apresentou: percentual de concordân-
cia geral: 91,72%, percentual de concordância positiva: 82,76%, percentual de 
concordância negativa: 95,93%,  VPP: 90,57%, VPN: 92,19% e Kappa: 0,8053 
(TABELA 2).

Resultados

O ensaio clínico visa avaliar a eficácia do ECO F RSV através da sensibilidade e 
especificidade clínica para a detecção rápida e qualitativa do antígeno de VSR. 
Das amostras dos pacientes que visitaram o Hospital Universitário da Coreia do 
Sul devido aos sintomas da doença respiratória resultante da suspeita de 
infecção por VSR foram submetidas a um teste regular, os swabs nasofaríngeos 
foram utilizados para o ensaio clínico. O RV16 Anyplex II é usado como um 
dispositivo de confirmação e o Teste Sofia é usado como um dispositivo de 
controle. Os swabs nasofaríngeos, classificados pelo teste confirmatório em 
positivo e negativo,  são anônimos e randomizados; a sensibilidade clínica e a 
especificidade do ECO F RSV são calculadas; e então uma concordância percen-
tual entre o dispositivo ECO F RSV e o Teste Controle Sofia é avaliada.

Materiais e Métodos

O Vírus Sincicial Respiratório (VSR) possui um ciclo epidêmico e causa infecção 
em bebês, idosos e pacientes imunodeprimidos principalmente no ínicio do 
inverno. O VSR se torna uma causa de pneumonia e bronquite e os pacientes 
infectados apresentam sintomas como tosse grave, dificuldade de respirar e 
febre alta. O teste é utilizado para identificar o VSR, fonte de infecção respiratória 
viral comum e detectar o vírus existente nas secreções respiratórias de 
pacientes infectados. Considerando que muitas pessoas estão infectadas com o 
VSR todos os anos, o presente estudo pretende realizar um ensaio clínico com o 
objetivo de avaliar a eficácia clínica e a segurança do ECO F RSV. 

Introdução

RSV
Teste Controle Sofia

Total
Positivo Negativo

ECO F RSV

Positivo 48 5 53

Negativo 10 118 128

Total 58 123 181

Tabela 1: Sensibilidade e especificidade de 98% e 100%

Tabela 2: Percentual de concordância geral: 91,72%, percentual de concordância positiva:
82,76%, percentual de concordância negativa: 95,93%, VPP: 90,57%, VPN: 92,19%
e Kappa: 0,8053


