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Diagnóstico Molecular SARS-COV-2 (COVID-19) RT-PCR
Material: SWAB DE NASO E OROFARINGE Coletado em: 31/10/2020 09:35 Método: PCR em Tempo Real

Valores de Referência

Resultado...........: Detectado (Positivo)

NÃO DETECTADO (NEGATIVO)

1. Este exame é realizado de acordo com o protocolo disponibilizado pelo Centro de Controle de Doenças (Centers for
Disease Control and Prevention - CDC).
2. O exame analisa três regiões diferentes do genoma viral do Coronavírus (linhagem SARS-CoV-2). Um resultado é
considerado positivo para COVID-19 quando há amplificação das
três regiões (marcadores). Considera-se resultado inconclusivo quando ocorre a amplificação de
apenas um ou dois marcadores.
3. Um único resultado negativo do exame, principalmente em espécime do trato respiratório
superior, não exclui infecção por COVID-19. Nos casos de doença grave ou progressiva, ou na
presença de dados clínicos/epidemiológicos fortemente sugestivos de COVID-19, recomenda-se
coleta de nova amostra, preferencialmente do trato respiratório inferior.
4. O período mais apropriado para a coleta de amostras do trato respiratório para a detecção de
COVID-19 por teste molecular ainda não está definido.
5. Embora raramente, este exame pode apresentar resultado falso-positivo.
6. Conforme recomendação do Ministério da Saúde, devem ser testados indivíduos com febre
e/ou sintomas respiratórios (tosse e dificuldade para respirar), com história de viagem para áreas com transmissão
local, ou contato próximo com caso suspeito ou confirmado, nos 14
dias que antecedem o início dos sintomas.
7. De acordo com a recomendação do Ministério da Saúde, nos casos de suspeita
clínica/epidemiológica deve ser realizado o Painel de Vírus Respiratórios (Adenovírus,
Bocavírus, Coronavírus, Enterovírus, Influenza A/H1N1, Influenza A/H1N1-2009, Influenza
A/H3N2, Influenza B, Influenza C, Metapneumovírus, Parainfluenza 1, 2, 3 e 4, Rinovírus,
Vírus respiratório sincicial A e B).
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