
INFORMATIVO VIGILÂNCIA EM SAÚDE

TIPOS DE TESTE INTERPRETAÇÃO
Molecular Sorologia
qRT-PCR IgM IgG
Positivo Negativo                Negativo Paciente pode estar na janela do período de infecção

Positivo Positivo                  Negativo Paciente pode estar na fase inicial de infecção

Positivo Positivo                  Positivo Paciente está na fase ativa da infecção

Positivo Negativo                 Positivo Paciente pode estar na fase tardia ou recorrente da
infecção

Negativo Positivo                   Negativo Paciente pode estar na fase inicial de infecção. O
resultado da PCR pode ser falso negativo
O teste de anticorpos pode ser falso positivo

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

Negativo Positivo                   Positivo 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

Os exames para detecção da Covid 19 devem ser colhidos respeitando o prazo
recomendado pelo fabricante do teste ou aquele preconizado pelo procedimento
utilizado, pois na fase inicial da doença pode ocorrer resultado “falso negativo”.

Um resultado “não detectado" no exame qRT-PCR não descarta a presença do vírus
que pode estar em concentração inferior ao limite de detecção do teste, o que pode
ocorrer nos dias iniciais da infecção.

Um resultado “não reagente” nos testes sorológicos não descarta a possibilidade de
infecção pelo coronavírus principalmente nas fases iniciais da doença ou período
chamado “janela imunológica” onde não ocorreu ainda a soroconversão.

É importante que o laudo técnico emitido seja interpretado por um especialista
correlacionando o contexto clínico e epidemiológico do paciente, em conjunto com
outros achados laboratoriais.

Vale ressaltar que a utilização de máscara, o uso de álcool em gel quando não for
possível a lavagem das mãos com água e sabão, evitar aglomerações e manter o
distanciamento social são medidas indispensáveis para conter a disseminação do
vírus causador da Covid 19.

Se puder, permaneça em casa.


