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DIAGNÓSTICO MOLECULAR CORONAVÍRUS - COVID-19
Amostra: Swab Nasofaringe/Orofaringe Coleta em: 14/05/2020 08:32
Método: RT-PCR ( REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE) EM TEMPO-REAL Liberação: 14/05/2020 17:49

Resultado:  Não detectado 
Valor de referência: 
Não detectado.

NOTA:
- O teste tem como base o protocolo disponibilizado pelo Centro de Controle de Doenças (Centers for Disease Control  and Prevention - CDC).  
Validação realizada em controles sintéticos.
- Este  teste  avalia  três  marcadores  relacionados  ao  Coronavírus.  Um  resultado é  considerado  positivo  para  COVID-19  (SARS-CoV-2) quando   é 
verificada amplificação para os três  marcadores. Em  casos  nos quais ocorra amplificação de apenas um ou dois marcadores, os  resultados   serão 
reportados como inconclusivos.  
- Um único resultado negativo,principalmente se for de um espécime do trato respiratório superior, não exclui infecção por COVID-19.  Recomenda-se  
a coleta de nova amostra, preferencialmente do trato respiratório inferior, em caso de doença grave ou progressiva, ou na presença de  dados clínico-
epidemiológicos fortemente sugestivos de COVID-19.
- O período mais apropriado para a coleta de amostras do trato respiratório para a detecção de COVID-19 por teste molecular ainda não foi definido.
- Este teste pode apresentar, raramente, resultado falso-positivo. Conforme recomendação do  Ministério da Saúde, devem ser  testados indivíduos  
com febre e/ou sintomas  respiratórios (por exemplo, tosse e dificuldade para respirar), com  história  de viagem  para área com  transmissão local,    
ou contato próximo com caso suspeito ou confirmado,nos 14 dias que antecedem o início dos sintomas.
- Seguindo a recomendação  do Ministério da  Saúde, em  casos  de  suspeita clínica/epidemiológica deve ser realizado o Painel de Vírus Respiratórios.
- O Laboratório Jaime Cerqueira integra a Rede Nacional de Alerta e Resposta às Emergências em Saúde Pública (Rede CIEVS) no estado da   
Bahia, tendo como referência a portaria do Ministério da Saúde Nº 356 Art. 80 de 2020. Chancela emitida pelo LACEN-BA após alinhamento 
de 100% dos casos positivos detectados, protocolos CDC e Charité recomendados pela OMS, na plataforma molecular do Laboratório Jaime 
Cerqueira.

Resultados anteriores: Não detectado     
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Os valores dos testes de laboratórios sofrem influência de estados fisiológicos, uso de medicamentos, incluindo regime alimentar e/ou tempo de jejum. 

Somente um profissional qualificado tem condições de interpretar corretamente estes resultados.


