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Introdução

O  novo  coronavírus  (SARS-CoV-2)  causador  da  COVID-19  é  altamente

transmissível por gotículas e contato. Calcula-se que uma pessoa com infecção

transmita para 2 a 4 pessoas. A enzima conversora de angiotensina II (ECA2),

encontrada  no  trato  respiratório  inferior  de  humanos,  foi  identificada  como

receptor celular para SARS-CoV-2 e tem importante papel na patogênese e na

transmissão do vírus. O período de incubação (período entre a infecção e início

dos sintomas) é em média 5 dias, podendo variar de 2 a 14 dias.

A COVID-19 é uma síndrome complexa. Embora muitos doentes apresentem

febre, tosse, dor de garganta, cefaléia e falta de ar, nenhum sinal ou sintoma

específico pode discriminar de forma confiável a COVID-19 de outras doenças

respiratórias,  embora a anosmia (perda ou alteração do olfato),  a disgeusia

(perda  ou  alteração  do  paladar)  e  a  dispneia  silenciosa  sejam  muito

características desta síndrome. 

A COVID-19 é uma doença sistêmica, não apenas pulmonar, potencialmente

fatal.   Entretanto,  a  maioria  das  pessoas  (80%),  vai  se  recuperar

espontaneamente com cuidados gerais; 10 a 15% vão necessitar de internação

e  5%  serão  internados  em  unidades  de  tratamento  intensivo  com

complicações.  Alguns  indivíduos,  especialmente  idosos  e  aqueles  com

comorbidades, como doença cardíaca, vascular ou pulmonar crônica, diabetes,

hipertensos, obesos, imunodeprimidos podem evoluir com quadros graves.

O diagnóstico da infecção aguda pelo SARS-CoV-2 requer um teste molecular

como RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction). O exame

deve ser colhido por swab de naso/orofaringe entre o terceiro e sétimo dia após

o início dos sintomas. 

Testes Sorológicos



Atualmente, diversos testes sorológicos têm sido utilizados para identificar a

infecção recente ou pregressa pelo SARS-CoV-2, tanto na prática clínica como

em estudos  soro-epidemiológicos  como os  que  estão  sendo  realizados  em

diversos Campi da Unifesp.  

1. A determinação de anticorpos (IgG/IgM ou IgA), através da coleta de sangue

e realização da sorologia,  tem objetivo epidemiológico,  estimar a proporção

indivíduos expostos ao SARS-CoV-2. O exame sorológico não é indicado para

o diagnóstico da infecção aguda. Apesar das limitações, pois são testes que,

em geral,  têm baixa  sensibilidade  e  dependem do  momento  da  coleta  em

relação a infecção, eles auxiliam a avaliação do perfil epidemiológico de uma

população onde se pretende avaliar a exposição prévia ao SARS-CoV-2.  

2.  Os  Testes  Rápidos  realizados  pelo  método  de  imunocromatografia

(disponibilizados em farmácias), permitem a determinação de IgG, IgM ou IgG

junto com a IgM sem discriminar a classe da imunoglobulina. Existem diversas

marcas no mercado e recomendamos que sempre seja avaliado e realizado por

um  profissional  habilitado.  Estes  testes,  de  forma  geral,  têm  menor

sensibilidade quando comparados com a sorologia. 

3.  A  presença  de IgM isolado pode estar  relacionado com falso  positivo  e

raramente, infecção aguda. Assim, este exame deve ser repetido após 7 a 14

dias para avaliar  se não era falso positivo.  A detecção de anticorpos pelos

métodos sorológicos se inicia a partir do oitavo ao décimo quarto dia após a

infecção e atinge o pico entre 21 e 28 dias. Esse é o período ideal para coleta

da sorologia.  Alguns pacientes,  entre  20  e  30%, não apresentam sorologia

positiva, mesmo com diagnóstico de COVID-19 pelo método molecular (RT-

PCR).   

4. Até o momento, não se sabe quanto tempo os anticorpos persistem após a

infecção  e  se  confere  imunidade  duradoura  (proteção)  contra  uma  nova

infecção. Assim, indivíduos que apresentarem sorologia positiva devem manter

suas práticas de prevenção contra a COVID-19. Estes temas têm sido muito

debatidos, bem como o papel da imunidade celular contra a infecção pelo novo

coronavírus e realmente parece ter um papel muito importante. A reinfecção já

foi descrita, embora seja um evento raro.



5. Não há recomendação de testes sorológicos (incluindo os testes rápidos)

como estratégia para retorno das atividades profissionais após a infecção pelo

SARS-CoV-2 ou para o diagnóstico da infecção aguda.  

Os dados, disponíveis até o momento, indicam que pessoas com COVID-19

leve a moderado podem transmitir a infecção por até 10 dias após o início dos

sintomas.  Pacientes  com doenças  mais  graves  que  necessitam de  UTI  ou

imunocomprometidas,  provavelmente,  permanecem  transmitindo  por  até  20

dias após o início dos sintomas.  Entretanto,  algumas pessoas permanecem

com o exame de RT-PCR detectável (positivo) por até 12 semanas, com vírus

inativo, sem potencial de transmissão e com concentrações consideravelmente

mais baixas do que durante a doença. 

Interpretação Laboratorial de Exame Sorologia para
SARS-CoV-2 (COVID-19)

Sorologia IgM Sorologia IgG INTERPRETAÇÃO

Não reagente Não reagente Sem  evidência  laboratorial  de  infecção  atual  ou
prévia.  Deve  ser  considerado  também  a
sensibilidade do teste. 

Reagente Não reagente Sugestivo de infecção recente (entre 7 a 14 dias do
início  dos sintomas).  Em alguns  casos,  podemos
ter  resultados  falsos-positivos  de  IgM,  por  esta
razão, sugere-se repetir o exame após 7 dias para
verificar o surgimento de IgG e assim confirmar a
infecção.

Não reagente Reagente Infecção anterior  (há pelo  menos 14 dias).  Até  o
momento, não há informação definitiva em relação
a imunidade.

Reagente Reagente Evidência laboratorial de infecção por SARS-CoV-2,
provavelmente, há pelo menos 14 dias.

Medidas de Prevenção no Atual Cenário Epidemiológico

1. Evitar aglomeração em todos os ambientes dos Campi da Unifesp. As

chefias  e  coordenações  devem desestimular  reuniões  em locais  internos  e

externos a Unifesp como restaurantes e bares. Sinalizar o chão e as áreas das

filas de atendimento, elevadores, salas de espera em todos os ambientes para

garantir o distanciamento mínimo de 1 metro.

2. Utilizar máscara durante todo o tempo em ambientes coletivos. 



3. Manter  os  ambientes  ventilados  com  troca  de  ar  com  o  ambiente

externo. Em locais que não possuam ar-condicionado central com filtro de alta

eficácia, manter janelas e portas abertas. 

4. Higienizar as mãos com frequência com água e sabão ou álcool gel.

Evitar tocar os olhos, boca e nariz durante todo o atendimento.

5. Aumentar a frequência da limpeza em todas as áreas com álcool a 70%

ou germicida hospitalar.

6. Os professores, alunos, técnico administrativos e colaboradores devem

se auto  avaliar  para  a  presença  de  sintomas respiratórios  antes  de  vir  ao

trabalho: dor de garganta, tosse ou falta de ar, presença de febre, alteração do

paladar ou do olfato. Não venha trabalhar se tiver com alguns desses sintomas

que podem ser da COVID-19. Procure o serviço médico dos funcionários ou

dos alunos. 

Os Comitês de Enfrentamento da COVID-19 da Unifesp como do Hospital São

Paulo têm se reunido frequentemente,  analisando o cenário  epidemiológico,

medidas  de  segurança  e  acompanhando  todas  as  atividades  de  ensino,

assistência e pesquisa na instituição. Grupos de trabalho foram formados e

visitas técnicas estão sendo realizadas. Qualquer dúvida, estamos à disposição

para esclarecimentos ou auxílio para tornar nossas atividades mais seguras.  

Comitê de Enfrentamento da COVID-19 – Unifesp


