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O presente documento foi construído pela Coordenação do Núcleo Municipal de 

Educação em Saúde Coletiva (NUMESC) e Gerência de Urgência e Emergência da 

SMS/PMRG, no intuito de orientar a conduta profissional diante da necessidade de 

indicação, realização e leitura adequada dos testes disponíveis para o auxílio diagnóstico 

da infecção pelo vírus SARS-CoV-2. 

Todos os testes laboratoriais utilizados em diagnóstico possuem limitações, 

nenhum deles é 100%. A finalidade clínica do teste, leva em consideração as 

informações que o profissional de saúde possui, não devendo as decisões serem 

tomadas, única e exclusivamente, pelo resultado laboratorial. Este deve ser 

complementado com informações clínicas, exposições, doenças pregressas, histórico de 

doenças crônicas etc. 

Sendo imprescindível que se registre o resultado individual de todos os testes 

rápidos. Para isso, é preciso NOTIFICAR o caso suspeito no sistema eSUS-VE no site 

https://nofica.saude.gov.br e informar o resultado do teste no campo específico. A 

oportuna notificação e digitação dos dados epidemiológicos no sistema de informação é 

a melhor maneira de subsidiar os gestores para o planejamento das ações de prevenção 

e controle, ou seja, a tomada de decisão. Reforça-se ainda a importância do registro 

tanto do resultado positivo quanto do negativo, essenciais para o monitoramento dos 

casos e, consequentemente, da infecção pelo SARS-CoV-2 (Figura 01). 

Importante ressaltar que a doença COVID-19, causada pelo novo coronavírus 

possui uma característica dinâmica, motivo que justifica as constantes atualizações que 

este protocolo poderá sofrer com o intuito de auxiliar as condutas profissionais. 
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FIGURA 01 – Fluxo de notificação 

 
Fonte: BRASIL, MS. Guia de Vigilância Epidemiológica. Emergência de Saúde Pública de importância nacional pela doença 

pelo coronavírus 2019. Vigilância de Síndromes Respiratórias Agudas – COVID-19, pg 18/58. Brasília, 2020. 

 

 
1. DEFINIÇÕES OPERACIONAIS 

 

1.1. CASOS SUSPEITOS 

DEFINIÇÃO 1: SÍNDROME GRIPAL (SG) 

Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos 

seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor 

de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos. 

Observações: 

 Em crianças: além dos itens anteriores considera-se também obstrução 

nasal, na ausência de outro diagnóstico específico. 
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 Em idosos: deve-se considerar também critérios específicos de 

agravamento como sincope, confusão mental, sonolência excessiva, 

irritabilidade e inapetência. 

 Na suspeita de COVID-19, a febre pode estar ausente e sintomas 

gastrointestinais (diarreia) podem estar presentes. 

DEFINIÇÃO 2: SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) 

Indivíduo com SG que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU pressão ou 

dor persistente no tórax OU saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU 

coloração azulada (cianose) dos lábios ou rosto. 

Observações: 

 Em crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de 

nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. 

 

1.2. CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 

 

1.2.1. POR CRITÉRIO CLÍNICO 

Caso de SG ou SRAG associado a anosmia (disfunção olfativa) OU ageusia 

(disfunção gustatória) aguda sem outra causa pregressa. 

1.2.2. POR CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO 

Caso de SG ou SRAG com histórico de contato próximo ou domiciliar, nos 14 dias 

anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas com caso confirmado para COVID-19. 

1.2.3. POR CRITÉRIO CLÍNICO-IMAGEM 

Caso de SG ou SRAG ou óbito por SRAG que não foi possível confirmar por critério 

laboratorial E que apresente pelo menos uma (1) das seguintes alterações tomográficas: 

 OPACIDADE EM VIDRO FOSCO periférico, bilateral, com ou sem 

consolidação ou linhas intralobulares visíveis (“pavimentação”), OU 

 OPACIDADE EM VIDRO FOSCO multifocal de morfologia arredondada com 

ou sem consolidação ou linhas intralobulares visíveis (“pavimentação”), OU 



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE 
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE 
NÚCLEO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 
ATUALIZADO EM 26/09/2020 
 

 SINAL DE HALO REVERSO ou outros achados de pneumonia em 

organização (observados posteriormente na doença). 

 

Observação: segundo o Colégio Brasileiro de Radiologia, quando houver indicação 

de tomografia, o protocolo é de uma Tomografia Computadorizada de Alta Resolução 

(TCAR), se possível com protocolo de baixa dose. O uso de meio de contraste 

endovenoso, em geral, não está indicado, sendo reservado para situações específicas a 

serem determinadas pelo radiologista. 

 

1.2.4. POR CRITÉRIO LABORATORIAL 

 

Configura-se por caso de SG ou SRAG com teste de: 

 BIOLOGIA MOLECULAR: resultado DETECTÁVEL para SARS-CoV-2 

realizado pelo método RT-PCR em tempo real. 

 IMUNOLÓGICO: resultado REAGENTE para IgM, IgA e/ou IgG* realizado 

pelos seguintes métodos: z Ensaio imunoenzimático (Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay - ELISA); z Imunocromatografia (teste rápido) para 

detecção de anticorpos; z Imunoensaio por Eletroquimioluminescência 

(ECLIA). 

 PESQUISA DE ANTÍGENO: resultado REAGENTE para SARS-CoV-2 pelo 

método de Imunocromatografia para detecção de antígeno. 

Observação: *Considerar o resultado IgG reagente como critério laboratorial 

confirmatório somente em indivíduos sem diagnóstico laboratorial anterior para COVID-

19. 

1.2.5. POR CRITÉRIO LABORATORIAL EM INDIVÍDUO ASSINTOMÁTICO 

Indivíduo ASSINTOMÁTICO com resultado de exame: 

 BIOLOGIA MOLECULAR: resultado DETECTÁVEL para SARS-CoV-2 

realizado pelo método RT-PCR em tempo real. 

 PESQUISA DE ANTÍGENO: resultado REAGENTE para SARS-CoV-2 pelo 

método de Imunocromatografia para detecção de antígeno. 
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Os indivíduos com sintomas compatíveis com a COVID-19 devem ser orientados a 

procurar um serviço de saúde para atendimento, utilizando máscara, praticando 

etiqueta respiratória, mantendo distanciamento social e seguindo as orientações de 

isolamento. 

Observação: Para fins de vigilância, notificação e investigação de casos e 

monitoramento de contatos, o critério laboratorial deve ser considerado o padrão 

ouro, não excluindo os demais critérios de confirmação. 

 

 

 

 
2. ORIENTAÇÕES PARA ISOLAMENTO 

 

O isolamento demonstra-se indicado nas seguintes situações: 

 Para indivíduos com quadro de Síndrome Gripal (SG) com confirmação por 

qualquer um dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou 

clínico-laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o isolamento, suspendendo-o 

após 10 dias do início dos sintomas, desde que passe 24 horas de resolução de 

febre sem uso de medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas 

respiratórios. 

 Para indivíduos com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com 

confirmação por qualquer um dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-

imagem ou clínicolaboratorial) para COVID-19, recomenda-se o isolamento, 

suspendendo-o após 20 dias do início dos sintomas OU após 10 dias com 

resultado RT-PCR negativo, desde que passe 24 horas de resolução de febre sem 

uso de medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios, 

mediante avaliação médica. 

 Para indivíduos assintomáticos confirmados laboratorialmente para COVID-19 

(resultado detectável pelo método RT-PCR ou teste rápido para detecção de 

antígeno para SARS-CoV-2), deve-se manter isolamento, suspendendo-o após 

10 dias da data de coleta da amostra. 

 Assintomáticos com contato domiciliar ou próximo suspeito ou confirmado, manter 

isolamento por até 14 dias a contar da data de início dos sintomas do caso 

suspeito ou confirmado para Covid-19. Seguindo as determinações conforme 

cada caso disposto no Anexo 1. 
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A título de afastamento considerar: 

CONTATO PRÓXIMO: refere-se ao contato próximo e continuado no mesmo 

ambiente fechado (sala, dormitório, veículo de trabalho, entre outros) com um caso 

confirmado por RT-PCR ou Teste de Antígeno, em período superior a 15 minutos, sem 

distanciamento interpessoal de no mínimo 1,5 metros, sem uso de máscara, durante o 

período que corresponde a 2 dias antes do início dos sintomas até o isolamento ou 

afastamento do caso confirmado. 

 

 

 

CONTATO DOMICILIAR: pessoa que resida na mesma casa/ambiente. Devem ser 

considerados os residentes da mesma casa, colegas de dormitório, creche, alojamento 

etc. 

OBSERVAÇÕES: Testes sorológicos (teste rápido, ELISA, ECLIA, CLIA) para 

COVID-19 não deverão ser utilizados, de forma isolada, para estabelecer a presença ou 

ausência da infecção pelo SARSCoV-2, nem como critério para isolamento ou sua 

suspensão, independentemente do tipo de imunoglobulina (IgA, IgM ou IgG) identificada. 

Para casos confirmados de COVID-19 em indivíduos severamente 

imunocomprometidos, a estratégia baseada em testagem laboratorial (RT-PCR) deve ser 

considerada, a critério médico, para descontinuidade do isolamento. 

Os casos encaminhados para isolamento deverão continuar usando máscara e 

manter a etiqueta respiratória, sempre que for manter contato com outros moradores da 

residência, mesmo adotando o distanciamento social recomendado de pelo menos um 

metro. 

Neste período, também é importante orientar ao caso em isolamento, a limpeza e 

desinfecção das superfícies, conforme as recomendações da Anvisa.21 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/5923491/NT+47- 2020+-

GHCOS/2a2e1688-76f2-4de4-a4c8-c050d780b9d7. 
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3. INFORMAÇÕES SOBRE O DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

 

 

O diagnóstico laboratorial pode ser realizado tanto por testes de biologia molecular 

(RT-PCR), como pelos testes imunológicos (sorologia), mais comumente usados, 

incluindo ELISA, Imunofluorescência direta e indireta, Quimioluminescência e 

Imunocromatográficos (testes rápidos). 

 

OS TESTES RÁPIDOS SÃO TESTES QUALITATIVOS PARA TRIAGEM E 

AUXÍLIO DIAGNÓSTICO! 

 

Portanto: 

 

1. Resultados negativos não excluem a infecção por SARS CoV 2, e  

2. Resultados positivos não podem ser usados como evidência absoluta de 

infecção pelo SARSCoV2. 

 

3.1. JANELA IMUNOLÓGICA 

 

Em um estudo realizado pelo Prof. Zheng Zhang et al. no Instituto de Hepatologia 

do Shenzen 3rd People´s Hospital, província de Guangdong, China, foram utilizados 173 

amostras de pacientes contaminados pelo COVID-19 e a faixa da soro conversão para 

o total de anticorpos IgG/IgM foi de 93.1% (161/173), e para os anticorpos avaliados 

separadamente foram IgM 82.7% (143/173) e IgG 64.7% (112/173). 

A soro conversão ocorreu sequencialmente para o total de anticorpos IgG/IgM, IgM 

e IgG, em um tempo médio de 11, 12 e 14 dias, respectivamente. 

Em cada indivíduo pode ocorrer a produção de anticorpos de forma diferenciada após 

infecção e depende da condição clínica de cada um. Essa variação na produção dos 

anticorpos pode ocorrer entre 7 e 14 dias. A recomendação para realização do teste 

rápido é que sejam utilizadas amostras após 10 dias da infecção, ou 7  dias  após     

ossintomas iniciais, para que a detecção dos anticorpos ocorra com maior precisão 

(adotando como margem de maior confiança a coleta a partir do 10º dia de sintomas), 

observar figuras 02 e 03 ao. 
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Tipos de testes laboratoriais para o vírus SARS-CoV-2: 

 

FIGURA 02 – Etapas para a realização dos testes laboratoriais 

 

Fonte: BRASIL, MS. Guia de Vigilância Epidemiológica. Emergência de Saúde Pública de importância nacional pela doença 
pelo coronavírus 2019. Vigilância de Síndromes Respiratórias Agudas – COVID-19, pg 29/58. Brasília, 2020.  

 
 

3.2. TESTE RT-PCR 

 

Este teste permite identificar o RNA do vírus SARS-CoV-2 em amostras coletadas 

da nasofaringe, preferencialmente, do 3º ao 5º dia (tempo ideal) podendo se estender 

até o 7º dia do início dos sintomas. O RT-PCR em tempo real necessita de máquina, 

laboratório e pessoal especializado para realização do teste. Esta metodologia é utilizada 

para diagnóstico final e conclusivo (padrão ouro). 

3.2.1. Biossegurança na coleta do RT-PCR 

 

A investigação de infecções respiratórias a partir de pacientes com suspeita de 

infecção por SARSCoV-2 devem seguir as recomendações de Biossegurança 

destinadas aos profissionais da saúdes. Constitui a primeira linha de proteção, os 

equipamentos de proteção individual (EPI): 
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FIGURA 03 – Entendendo OS PERÍODOS DE TESTAGEM E INDICAÇÕES

 

FONTE: SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE. Coordenação NUMESC, Gerência de Urgência e Emergência, Centro de Testagem e Triagem. Testagem para COVID-19. PMRG, 17/07/2020. 
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 Gorro descartável; 

 Óculos de proteção ou protetor facial total; 

 Máscara do tipo PFF2 (N95 ou equivalente); 

 Luva de procedimento; 

 Avental de mangas compridas; 

 Calçados fechados. 

 Todos os procedimentos técnicos devem ser realizados de modo a 

minimizar a geração de aerossóis e gotículas. 

3.2.2. Coleta de secreção em nasofaringe 

O profissional que realizar a coleta deve examinar a fossa nasal do paciente 

com o intuito de verificar a presença de secreções. 

O swab deve atingir uma profundidade próxima à distância entre a abertura 

da narina anterior (Fig.5) e parte anterior da abertura da orelha. Esta distância 

varia entre 8 a 10 cm para adultos (Fig. 4). Inserir com rotação suave o swab em 

uma narina, paralelamente ao palato e assoalho nasal até encontrar uma 

resistência que corresponde à parede posterior da nasofaringe (Fig. 5). 

Não inserir paralelamente à mesma orientação do dorso nasal (Fig. 5). Não 

inclinar a ponta do swab para cima ou para baixo. Prosseguir sempre 

horizontalmente. Encontrando alguma resistência no percurso, antes de atingir 

a nasofaringe, redirecionar a haste e tentar novamente. Em caso de obstrução 

por desvio de septo nasal ou outro tipo de bloqueio, usar o mesmo swab para 

colher na outra narina. Havendo bloqueio em uma narina a coleta em uma só 

narina é aceitável, não havendo necessidade de colher em orofaringe. 

Após atingir a nasofaringe, realizar alguns movimentos suaves de fricção e 

rotação. Deixar o swab imóvel por 10 segundos na nasofaringe. Retirar devagar, 

fazendo movimentos suaves de rotação. Repita o procedimento na outra narina 

utilizando o mesmo swab. 

Após a coleta, introduzir o swab, imediatamente, no tubo com solução 

fisiológica 0,9% ou meio de transporte viral, fazendo um movimento de rotação 

por alguns segundos. Levante levemente a haste do swab e corte com tesoura 

seca, previamente higienizada com álcool a 70°. Caso o swab tenha um ponto 
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de quebra, não é necessário usar a tesoura, bastando quebrar a haste. Manter 

o swab no tubo, vedando firmemente a tampa. 

 

FIGURAS 04/05 – Orientação para coleta de nasofaringe 

 

Fonte: BRASIL, MS. Guia de Vigilância Epidemiológica. Emergência de Saúde Pública de 
importância nacional pela doença pelo coronavírus 2019. Vigilância de Síndromes Respiratórias 
Agudas – COVID-19, pg 29/58. Brasília, 2020. 

Após coleta acondicionar devidamente a amostra devendo a embalagem 

para o transporte de casos suspeitos ou confirmados com infecção por SARS-

CoV-2 seguir os regulamentos de remessa para Substância Biológica UN 3373, 

Categoria B. 

3.3. TESTES IMUNOLÓGICOS: RÁPIDOS OU SOROLÓGICOS 

Os testes rápidos são baseados na técnica de imunocromatografia de fluxo 

lateral e demonstram, de forma qualitativa, se o indivíduo possui ou não 

anticorpos dos tipos IgM e/ou IgG, marcadores de infecção recente ou tardia, 

respectivamente. São utilizados como ferramenta diagnóstica auxiliar e podem 

contribuir no rastreio da infecção pelo COVID-19 a partir do 10º dia do início dos 

sintomas. Para a sua realização utilizamos amostras de sangue capilar ou 

venoso possuindo uma sensibilidade de 89% e especificidade de 98%, quando 

adequadamente armazenado e aplicado adequadamente por profissional de 

saúde habilitado, empregando a técnica correta de coleta e análise dos 

resultados. 

Ressalta-se que o resultado do teste isoladamente não confirma nem 

exclui completamente o diagnóstico da COVID19. Contudo, em conjunto com 

as informações clínico-epidemiológicas é possível que o resultado do teste seja 
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utilizado para qualificar a tomada de decisão pelos profissionais de saúde e 

gestores. 

3.3.1. Orientações 

Devido as características da infecção pelo SARS-CoV-2, nos primeiros dias 

após o início dos sintomas os anticorpos não são devidamente detectados pelo 

teste. Para atingir valores de sensibilidade de 86%, é necessário que o teste seja 

realizado após o 10º (décimo) dia do início dos sintomas, conforme a NOTA 22 

COE/SES-RS. 

3.3.2. Materiais para a coleta de sangue 

 

 Na coleta da amostra por punção digital, utilizar lanceta estéril; 

 Cronômetro ou relógio; 

 Álcool 70%; 

 Algodão; 

 Caneta para identificação do cassete; 

 Material para descarte; 

 Uso adequado dos EPI’s; 

 Dispositivo de teste ou cassete. 

 

FIGURA 06 – Dispositivo de teste ou cassete 
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Na janela de leitura estão presentes: 

 A região C: onde aparecerá a linha de controle da reação;  

 A região G: onde poderá aparecer a linha de teste para IgG; 

 A região M: onde poderá aparecer a linha de teste para IgM. 

Os componentes do kit são estáveis até a data de validade descrita na 

embalagem externa, desde que armazenados na temperatura de 2 a 30 graus 

Celsius e mantidos nas embalagens originais. 

Não devendo ser congelado. 

Evitar a exposição à luz solar direta, umidade e calor. 

Os dispositivos de testes deverão ser utilizados em até uma hora após a 

abertura da embalagem de alumínio. Caso contrário, deverão ser descartados. 

FIGURA 07 - Modo de usar 

Fonte: file:///G:/Users/Cliente/Downloads/JD_Biotech_-

_IgG_E_IgM_NO_SANGUE_TOTAL_HUMANO_TIRAS_STRIPS_CASSETES_JCOVID-19_GM-02_1%20(1).pdf 

Após 10 MINUTOS realize a leitura dos teste, tendo a ciência de que após 

20 minutos da diluição da amostra o resultado ficará INVÁLÍDO. 

Descartar, após a interpretação do teste, a lanceta e demais materiais 

utilizados em local apropriado. 
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FIGURA 08 – Leitura do teste após 10 minutos 

 

Fonte: file:///G:/Users/Cliente/Downloads/JD_Biotech_-

_IgG_E_IgM_NO_SANGUE_TOTAL_HUMANO_TIRAS_STRIPS_CASSETES_JCOVID-19_GM-02_1%20(1).pdf 

De acordo com a interpretação do teste poderemos ter a seguinte 

interpretação: 

FIGURA 09 – Interpretação do teste 

Fonte: https://www.cecom.unicamp.br/cecom-amplia-exames-para-detectar-covid-19-a-todos-os-alunos-professores-e-

funcionarios/ 
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