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BioMol

Dinâmica de contágio e
resposta imunológica

por gravidade da
doença

Dinâmica dos testes e
resposta imunológica

COVID-19
Como uti l izar os
testes de COVID-19
RT-PCR e IgG/IgM



Objetivo

O Laboratório Plinio Bacelar através do BioMol, seu setor de Exames de

Genética e Biologia Molecular, está apto a realizar os exames para a  detecção

do vírus COVID-19.
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O objetivo desse book é auxiliar a classe médica, como se deve solicitar e

interpretar os exames relativos à COVID-19,  através do exame RT-PCR e dos

testes rápidos, ambos já disponíveis no Laboratório Plinio Bacelar.
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OBJETIVO

BIOMOL



IgG começa a ser

detectado

RT-PCR

Dinâmica dos testes e
resposta imunológica

O gráfico demonstra a reação do organismo do paciente, após a infecção pelo

vírus. A curva representa uma estimativa média do comportamento do vírus no

organismo.

A carga viral, em média, pode ser detectada por metodologias moleculares entre 0 a 12 dias de sintomas. Casos de
detecção prolongada têm sido observados, especialmente em situações de maior gravidade. Existem limitações e
variações de sensibilidade do teste nas diferentes amostras respiratórias, condições pré-analíticas e tempo de doença.

SOROLOGIA
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Inicio dos 

Sintomas IgM começa a ser

detectado
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Aqui demonstraremos a evolução da doença em dias e a relação da eficácia de

cada teste para COVID-19.  O processo se inicia no dia 0, dia da infecção, e vai

até a produção do IgG, imunoglobulina responsável pela "cicatriz imunológica".
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Dinâmica dos testes e
resposta imunológica

*DIA 7
No dia 7 começa a produção da IgM,
indicando que o paciente está no estágio
inicial de combate à infecção do COVID-19.
Esse exame detecta a presença sorológica
do IgM no organismo.

COVID-19 IGM

*DIA 3
Esse teste é realizado através de um swab
nasofaringe e orofaringe e tem a
capacidade de detectar a presença do
vírus vivo, através do seu RNA (seu
material genético), nas secreções do
paciente, mesmo se ele estiver
assintomático, podendo assim, afirmar
que existe a contaminação por COVID-19.

EXAME RT-PCR

*DIA 5
O vírus já começou a sua curva de replicação
e circulação no organismo. É comum nesse
momento o paciente iniciar sintomas
equivalentes aos de uma gripe comum.

SINTOMAS DE UMA GRIPE

DIA 0
INFECÇÃO

*DIA 5
Em alguns casos graves, no dia 5 pode
apresentar uma exacerbação dos sintomas
indicando uma pneumonia.

INÍCIO DE SINTOMAS DE PNEUMONIA

*DIA 14

No dia 14 começa a produção do
IgG, imunoglobulina responsável pela
"cicatriz imunológica", indicando que
o paciente esteve com o vírus, criando
imunidade contra o mesmo.

COVID-19 IGG
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*As datas são uma estimativa, cada organismo irá se comportar de uma maneira diferente.
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Dinâmica de contágio e
resposta imunológica por
gravidade da doença
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Detecção do RNA do vírus Sars-Cov-2 (carga viral) em amostras de secreção respiratória
(naso/orofaringe, lavado brônquico ou secreção traqueal) por metodologia de biologia
molecular com amplificação de regiões específicas dos genes E e RdRP e utilização de
RNAseP como controle positivo.
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RT-PCR – Real Time
Polymerase ChainReaction

DESCRIÇÃO

1) Paciente sintomático moderado/grave com critérios clínicos/radiológicos de internação
hospitalar para diagnóstico de Covid-19 e definição de uso de leito de isolamento.
 
2) Profissional de saúde sintomático para definição de afastamento laboral (RT-PCR
positivo).

RECOMENDAÇÃO PRIORITÁRIA DE
SOLICITAÇÃO

1) Pacientes com síndrome gripal, sem critérios clínicos ou fatores de risco para internação
hospitalar para diagnóstico de Covid-19, definição de isolamento social individual e
vigilância epidemiológica.
 
2) Critério para alta de isolamento individual de pacientes com diagnóstico de Covid-19.

RECOMENDAÇÃO NÃO PRIORITÁRIA DE
SOLICITAÇÃO (depende de disponibil idade
de recursos)
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Reação em cadeia da Polimerase



Detecção de anticorpos (anticorpos totais IgA/IgG ou IgM/IgG ou anticorpos isolados IgA /
IgG/IgM) no sangue total (testes rápidos ou point of care) ou soro/plasma
(Quimioluminescência ou ELISA) para avaliação da resposta imunológica à infecção pelo
Sars-Cov-2.
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Testes Imunológicos -
Sorologia

DESCRIÇÃO

1) Paciente sintomático moderado/grave, com no mínimo de 7 dias de sintomas e com
critérios clínicos/radiológicos de internação hospitalar, para racionalização do uso do RT-
PCR (RT-PCR realizado se sorologia negativa) e diagnóstico de Covid-19 (sorologia
positiva).
 
2) Profissional de saúde afastado com suspeita de Covid-19 para triagem do retorno às
atividades profissionais, com um resultado negativo para IgM, não exclui a possibilidade de
infecção. Deve ser realizado o RT-PCR. Após o 14 dias, RT-PCR negativo e IgG positivo
apresenta imunidade contra o vírus.

RECOMENDAÇÃO PRIORITÁRIA DE
SOLICITAÇÃO
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Testes Imunológicos -
Sorologia

1) Pacientes sintomáticos sem critérios clínicos de internação hospitalar, para
racionalização do uso do RT-PCR (RT-PCR realizado se sorologia negativa) e diagnóstico
de Covid-19 (sorologia positiva) e vigilância epidemiológica, com realização do teste após
7º dia.

RECOMENDAÇÃO NÃO PRIORITÁRIA DE
SOLICITAÇÃO (depende de disponibil idade
de recursos)
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Contato e Referências

www.pliniobacelar.com.br

Contato

Versão 01 | 03/04/20

pbacelar@pbacelar.com.br

(22) 99894-4717

Referências
Dasa

@laboratoriopliniobacelar

(22) 2726-6000

Laboratório Saldanha


