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Teste Resultado Referências
CORONAVÍRUS 2019 DETECÇÃO

POR PCR (COVID19):

DETECTADO Não Detectado

Log: 4.200 Limite de detecção do teste: Inferior a

2,3 cópias/mL

Ciclo: 21
Resultado compatível com contato inicial ou fase final. Recomendada a repetição, sob novo pedido e a critério médico, em 48 horas e/ou a realização da sorologia IgA e IgG para melhor avaliação da

fase pós contato e/ou progressão.

NOTA TÉCNICA:

1 - Limite de detecção  do  RNA  viral  do  Covid19/CoV-2  neste  ensaio  é  de  2,3  cópias  de  RNA  por  reação.  Protocolo  alemão  aprovado  pelo

FDA e Recomendado pela OMS.  Registro Anvisa: 25351.260971/2020-18/80102512482. 8433 - IVD - Registro de produto / 1034580209.

2  -  O  resultado  Detectado  indica  a  presença  do  RNA  VIRAL  na  amostra  analisada.  Este  teste  possui  100%  de  especifidade  e   detecta   as

frações  E,  N,  S,  RdRP.  Não  é  possível  distinção  entre   RNA  viral  de  viírus  vivo  ou  morto,  para   avaliar   infecção   presente   ou   passada,

associar com história clínica e/ou anticorpos IgA ou IgG, respectivamente.

3  -  O  resultado  Não  detectado  indica  a  ausência  de  RNA  viral  detectável  na  amostra  coletada  ou   concentração   inferior   ao   limite   de

detecção do teste (item 1).

4  -  Em  caso  de  resultado  Não  detectado  e  persistindo  a  suspeita  clínica,  é  recomendado  pelo   CDC   e   sugere-se   a   critério   medico   a

repetição  do  mesmo  ensaio  de  24  horas  a  até  5  dias  e/ou  realizar  a  coleta  em  3  amostras   coletadas   em   dias   subsequentes   e/ou   a

complementação com testes sorológicos.

5 - Este teste é capaz de detectar apenas presença do RNA do Covid19/CoV-2 que causa a doença SARS-CoV-2

6  -  O  Covid19/CoV-2  é  um  vírus  pertencente  à  Família   Coronaviridae   de   introdução   recente   na   espécie   humana.   É   um   vírus   com

capacidade  de  disseminação  rápida  sendo  associado  a  quadros  respiratórios  leves   ou   com   complicações   como   pneumonia   ou   síndrome

respiratória aguda grave. A Interpretação do resultado deve ser feito em conjunto com outros dados clínicos pelo médico assistente.

7- Esta análise foi testada e confirmada pelo Laboratório seguindo rigorosos controles e padrãoes de qualidade.

8-  Detecções  acima  de  30  a  33  ciclos,  podem  ser  compatíveis  com  vírus  morto  e  logo  não  mais  transmissível,  segundo  estudos  do  CDC.

Sugere-se correlacionar com a clínica e outros achados laboratoriais, como a dosagem de anticorpos IgG neutralizante.

9- O  Log  é  a  dosagem  númerica  da  quantidade  de  vírus  encontrada  na  amostra,  este  item  se  trata  de  um  estudo  complementar  e  deve

ser utilizado para acompanhamento da infecção apenas pelo médico assistente.

10-  É  recomendada   a   avaliação   de   diagnostico   diferencial   com   outras   viroses/patologias,   de   sintomatologia   semelhante,   sob   novo

pedido e a critérico médico, no caso de sinais e sintomas a esclarecer e resultado persistente negativo.

Notas importantes: este resultado não garante imunidade apenas resulta a amostra testada.

Se tratando de um estado pandêmico a orientação é que o cuidado permaneça para que se evite contaminações após a testagem.

Caso  haja  presisentencia  da  suspeira  clinica,  com  laudo  negativo,  uma  nova  testagem  pode  ser  sugerida  a  critério   médico   para   avaliar

infecção posterior a data da coleta e/ou outros testes complementares, de acordo com o seu prescritor.
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-> Todos os laudos laboratoriais devem ser interpretados e correlacionados com outros exames e dados clinicos pelo seu médico.

Material: Swab nasofaringe e orofaringe Método: PCR em Tempo Real

Nota: A interpretação dos exames laboratoriais depende da avaliação conjunta da história clínica e epidemiológica do paciente.

Anvisa: 09/97/099424/2020 Validade: 2 anos | Registro CRBM 1o Região 2020/5215-0. RT: Dra. Barbara Lucena, CRBM-1 12718.
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