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RELATÓRIO TÉCNICO N.º 033/2021 – CESAU 
 

 

 

 
OBJETO: Orientação / Pesquisa - Centro de 

Apoio Operacional de Defesa da Saúde- CESAU 
 

REFERÊNCIA: Exames para COVID-19 e 

interpretação de resultados. 

 

SEI 19.09.02691.0012708/2020-84 

 

 

 

 

A Comissão de Prevenção de Infecções no Ambiente de Trabalho solicita: 

 

“...tabela com as informações de todos os testes 

possíveis de diagnóstico para COVID-19 e como 

interpretá-los, se infectado ou não.” 
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A confirmação da COVID-19 pode ser por critério laboratorial em indivíduos 

sintomáticos ou assintomáticos, critério clínico epidemiológico e critério clínico-

imagem. 

 

Pelo critério laboratorial, entre os métodos diagnósticos disponíveis, aquele 

considerado como padrão ouro é o RT-PCR. 

 

“O teste “padrão – ouro” de diagnóstico é o RT-PCR - 

Real Time Polymerase Chain Reaction para COVID-19, 

sendo o mais adequado por ser mais assertivo, com 

sensibilidade mais elevada desde os primeiros dias de 

infecção.” 

 

Outros métodos diagnósticos podem também ser utilizados como: 

 

• Imunobiológico: resultado reagente para IgM, IgA e/ou IgG* 

  

• Sorologia (imunobiológico) são testes imunológicos capazes de detectar os 

níveis de anticorpos IgM e IgG em amostra de sangue venoso do paciente, por 

imunoensaio automatizado. De forma geral, observou-se um aumento de 

anticorpos após 7 a 10 dias. A Sensibilidade do teste é variável de acordo com 

os fabricantes estando entre 70 % e 100% para IgM e 85% a 96% para IgG. A 

sorologia, no entanto, possui baixo valor preditivo negativo e, por isso, um 

resultado negativo não exclui a presença da doença. A presença de anticorpos 

da classe IgG para definição da imunidade adquirida ocorre com melhor 

sensibilidade após o 15º dia de início dos sintomas. 
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Fonte: Unicamp. 
 

 
 

TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO 
 
 

Além do teste rápido de anticorpos, também existe um teste rápido para o 

antígeno, que detecta as proteínas virais. 

 

 

 

MOLECULAR

rRT-PCR IgM IgG
Positivo Negativo Negativo Paciente pode estar na janela do período de infecção

Positivo Positivo Negativo Paciente pode estar na janela do período de infecção

Positivo Positivo Positivo Paciente está na fase ativa da infecção

Positivo Negativo Positivo O paciente pode estar no estágio tardio ou recorrente da infecção

Negativo Positivo Negativo
O paciente pode estar no estágio inicial da infecção. O resultado da 
PCR pode ser falso-negativo. O teste de anticorpos pode ser falso 
positivo.

Negativo Negativo Positivo
O paciente pode ter tido uma infecção passada e se recuperou. O teste 
de anticorpos pode ser falso positivo.

Negativo Positivo Positivo
O paciente pode estar no estágio de recuperação de uma infecção ou o 
resultado da PCR pode ser falso-negativo. O teste de anticorpos 
também pode ser falso-positivo.

SOROLOGIA

TIPOS DE TESTE
INTERPRETAÇÃO

Antígeno SARS-CoV-2 INTERPRETAÇÃO
Negativo Sugestão de ausência de antígeno
Positivo Sugestão de presença de antígeno
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O teste não deve ser utilizado como critério único de diagnóstico da infecção, 

assim como o teste de sorologia. O resultado pode ser um falso negativo, caso tenha 

sido realizado muito no início da doença. 

 

De maneira geral, esses testes apresentam um bom desempenho analítico 

quando comparados com a técnica molecular de referência (RT-PCR). Apresenta uma 

sensibilidade menor do que a do RT-PCR, enquanto sua especificidade é alta, 

próxima dos 100%, o que faz com que esses ensaios possuam um grande potencial de 

aplicabilidade clínico-diagnóstica. Sua sensibilidade parece ter uma relação direta 

com a carga viral do indivíduo, ou seja, na medida em que a carga viral é elevada, 

sua sensibilidade também aumenta.  

 

Os ensaios antigênicos podem auxiliar, em conjunto com dados clínico-

epidemiológicos e de outros exames complementares, no diagnóstico precoce da 

Covid-19, bem como na decisão para o isolamento social dos casos positivos, já que 

seu valor preditivo positivo (VPP) é alto em comunidades de alta prevalência da 

doença. 

 

No entanto, devido às suas menores sensibilidades e valor preditivo negativo 

(VPN), um resultado negativo não deve ser utilizado, em qualquer fase da doença, 

como o único parâmetro para se descartar o diagnóstico da Covid-19. Nesses casos, 

mediante um resultado negativo, o exame de RT-PCR deve ser solicitado para um 

melhor esclarecimento do caso, principalmente, mas não exclusivamente, em 

pacientes com alta suspeição clínica.1 

 

 
1 https://pebmed.com.br/covid-19-o-teste-de-antigeno-pode-ser-uma-boa-alternativa-ao-ensaio-
molecular-rt-pcr/ 
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Dra. Ana Paula Mattos 
Cremeb 11208 
MPE/CESAU 
Matrícula 353616  

 

 
Marina Castro 
Assistente Técnico-Administrativo                                                                                            
MPE/CESAU                                                                                                    
Matrícula 354011 


