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PROTOCOLO TESTE RAPIDO COVID-19 

INTRODUÇÃO 

O teste rápido de COVID-19 é capaz de detectar a presença de anticorpos (IgG e IgM), que são 

produzidos pelas células de defesa pelo corpo humano contra o SARS-CoV-2 após o contato com 

vírus, por meio da coleta de uma gota de sangue. O resultado fica disponível no intervalo de 15 a 

30 minutos após a realização. 

Os anticorpos podem ser detectados com melhor sensibilidade após o 7º dia de início dos 

sintomas, dependendo do método, podendo ser realizado entre o sétimo e o décimo dia. Existem 

limitações e variações de sensibilidade do teste conforme o tempo de doença. 

 

RECOMEDAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO 

 

O Ministério da Saúde por meio da NOTA TÉCNICA Nº 11/2020-DESF/SAPS/MS informa que irá 

disponibilizar gradualmente testes rápidos para detecção de anticorpos contra SARS-CoV-2 aos 

serviços de saúde, recomendando a sua realização, em pessoas sintomáticas, que se enquadre 

em uma das seguintes categorias: 

• Profissionais de saúde em atividade, no qual esta indicada por critério médicos e 

epidemiológicos, no qual necessita de rapidez substituindo o SWAB;  

• Profissionais de segurança pública em atividade;  

• Pacientes que apresentem síndrome gripal, com sintomatologia seguindo os critérios 

clínicos dos protocolos realizados posteriormente.  

• Pacientes monitorados que estejam sintomáticos. 

• Devendo antes ser gerado a solicitação de realização do teste rápido, verificar com o 

coordenador da Vigilância em Saúde (Jose Andre Neto), através do celular: (16)992064725 

 

COM: 

• Mínimo 7 dias completos desde o início dos sintomas de Síndrome Gripal E mínimo de 72 

horas assintomático  

 

A necessidade de atingir 72 horas de período assintomático, antes da realização do teste, se 

deve a evidência de redução importante da viremia após 72 horas do fim dos sintomas. Essa 

medida permite que o grau de transmissibilidade seja reduzido, mesmo na eventualidade de um 

resultado falso-negativo. 

Caso o resultado do teste seja negativo, os profissionais de saúde e demais pessoas que 

realizarem o teste, devem seguir critério clínicos para resolução de aptidão ao retorno de suas 

contribuições laborais, paciente assintomático estão aptos para voltar a desempenhar atividades, 

pacientes sintomáticos devem realizar o SWAB ou predominar em quarentena por 14 dias desde 

o inicio dos sintomas. Um resultado positivo determina afastamento de 14 dias, após o início dos 

sintomas.  
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ORIENTAÇÕES PARA APLICAÇÃO EM CAMPO 

- Aplicar o teste diretamente nos indivíduos após coletar gota de sangue por punção digital 

seguindo as recomendações do fabricante :  

• Lave a mão do paciente com sabão e água morna ou limpe com uma compressa embebida em 

álcool. Deixe secar. 

• Massageie a mão sem tocar no local da punção, esfregando a mão na direção da ponta do dedo 

médio ou anelar.  

• Perfure a pele com uma lanceta estéril. Limpe o primeiro sinal de sangue.  

• Esfregue suavemente a mão do pulso à palma da mão para formar uma gota arredondada de 

sangue sobre o local da punção.  

• Adicione a amostra de sangue total da ponta do dedo ao teste usando um tubo capilar: 

• Toque com a extremidade do tubo capilar no sangue até ficar cheio com aproximadamente 20 

µL.  

• O teste deve ser realizado imediatamente após a colheita das amostras. Não deixe às amostras 

a temperatura ambiente por períodos prolongados. 

 

CASO SEJA REALIZADO EM AMOSTRAS DE SANGUE VENOSO OU SORO OU PLASMA 

 

• As amostras podem ser armazenadas entre 2 e 8 °C até 7 dias.  

• Para armazenamento prolongado, as amostras de soro / plasma devem ser mantidas abaixo dos 

-20 °C.  

• O sangue total colhido por punção venosa deve ser armazenado entre 2 e 8 °C, se o teste for 

realizado dentro de 2 dias após a colheita.  

• Não congele amostras de sangue total.  

• Permita que as amostras atinjam a temperatura ambiente antes do teste.  

• As amostras congeladas devem ser completamente descongeladas e bem misturadas antes do 

teste. As amostras não devem ser congeladas e descongeladas repetidamente.  

• Se as amostras tiverem que ser transportadas, elas devem ser embaladas em conformidade 

com os regulamentos locais que cobrem o transporte de agentes etiológicos.  

• Tubos com EDTA K2, heparina sódio, citrato de sódio e oxalato de potássio como 

anticoagulante podem ser usados para a colheita da amostra. 

 

INSTRUÇÕES DE USO DO KIT COVID 19 – TESTE RÁPIDO – REALIZAÇÃO DO TESTE 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE (SIMPLES) COM:  

• Data do dia do exame  

• Nº Cartão SUS 

• Documento identificação / telefone contato 
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IgG/IgM POSITIVO 

Aparecem duas linhas coradas. Uma linha corada sempre deve aparecer na região da linha de 

controle (C) e outra linha deve estar na região da linha IgG/ IgM POSITIVO: * Aparecem duas 

linhas coradas. Uma linha corada sempre deve aparecer na região da linha de controle (C) e 

outra linha deve estar na região da linha IgG/ IgM. 

 

NEGATIVO 

 

Uma linha corada aparece na região da linha de controle (C). Não aparece nenhuma linha na 

região IgG/IgM. Devendo ser esclarecido ao paciente e o próprio profissional da saúde conhecer  

que um negativo não e tido como diagnostico final de covid-19, devendo este paciente 

sintomático ser submetido ao SWAB ou mantido seu isolamento por 14 dias. 

 

INVÁLIDO 

 

A linha de controle não aparece. Volume insuficiente de amostra ou técnicas de procedimento 

incorretas são os motivos mais prováveis para a falha na linha de controle. Reveja o 

procedimento e repita o teste com um novo teste. Se o problema persistir, pare de usar o kit de 

teste imediatamente e entre em contato com o seu distribuidor local. 

 


