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PEO diagnóstico laboratorial e o conhecimento sobre a

circulação do vírus SARS-CoV-2 são fundamentais para o
desenvolvimento das atividades da vigilância laboratorial e
epidemiológica, com objetivo de subsidiar a tomada de
decisão e de resposta em saúde pública. 

O LACEN-PE faz parte da rede nacional de laboratórios
para vigilância de influenza e outros vírus respiratórios,
inclusive o SARS-CoV-2, e está inserido no Sistema
Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (Sislab), junto
com outros 26 Laboratórios Centrais de Saúde Pública do
Brasil. 

O LACEN-PE é responsável pela coordenação das ações
laboratoriais e tem a responsabilidade de monitorar a Rede
Pernambucana de Laboratórios (RPELAB). Tal rede é
composta por todas as unidades laboratoriais públicas e
privadas que realizam exames de interesse em Saúde
Pública. 

Nesse cenário, atua na gestão, fazendo parte da Secretaria
Executiva de Vigilância em Saúde (SEVS) da Secretaria
Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) para atualizar
e subsidiar os serviços de saúde de Pernambuco, com
orientações sobre as ações vigilância laboratorial.
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IMPLANTAÇÃO DO
DIAGNÓSTICO
MOLECULAR DE 
SARS-COV-2 
No dia 26 de fevereiro de 2020, o LACEN-PE recebeu as primeiras amostras
de casos suspeitos para investigação de COVID-19. Inicialmente, as amostras
foram testadas para Influenza por RT-PCR no LACEN-PE, diagnóstico este já
implantado desde 2012, e encaminhadas para o Laboratório de Vírus
Respiratórios do Instituto Evandro Chagas (LRV-IEC), National Influenza
Center (NIC) e Laboratório de Referência Regional para Gripe para
Pernambuco e outros 9 estados. 
 
As primeiras amostras com resultado positivo para SARS-CoV-2 chegaram ao
LACEN-PE no dia 06 de março, sendo de um casal com histórico de viagem à
Itália. Ambas foram testadas no LACEN-PE para Influenza e enviadas para o
IEC para pesquisa do SARS-CoV-2.
 
Em 13 de março, foram analisadas as primeiras amostras de casos suspeitos
de COVID-19 pela equipe de diagnóstico laboratorial de doenças de etiologia
viral do LACEN-PE; de 9 amostras testadas por RT-PCR, 5 foram positivas
para SARS-CoV-2, entre elas a amostra de um cidadão canadense sintomático
que estava embarcado no navio Silver Shadow, atracado no porto do Recife.
Todas as amostras foram submetidas à contraprova no IEC, tendo sido
confirmados os resultados obtidos. 
 
Nos dias 17 e 18 de março, ocorreu um treinamento teórico-prático no IEC,
promovido pelo Ministério da Saúde (MS), sendo parte do processo de
descentralização da vigilância laboratorial e diagnóstico do SARS-CoV-2 para
os dez Laboratórios Centrais para os quais o IEC funciona como NIC. Desde
então, foi implantado o diagnóstico do SARS-CoV-2 por RT-PCR no LACEN-
PE.
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AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE
DE TESTAGEM
A aquisição de equipamentos de biologia molecular para alto rendimento
(oKtopure™ e IntelliQube™, LGC Genomics)  permitiu a automação de parte
dos processos atualmente realizados no diagnóstico molecular da COVID-
19. 

Os novos equipamentos viabilizam a extração e a detecção com alto
desempenho e qualidade de material genético nas amostras. O extrator tem
capacidade para extração simultânea de 760 amostras em 4 horas; já o
SET-Up de Reação de PCR pode realizar 760 reações em 2 horas, com
economia de insumos plásticos pela reutilização de parte do material até 40
vezes antes do descarte. 

Entre as vantagens da instalação destes equipamentos também estão a
redução dos prazos de conclusão dos exames e o aumento da capacidade
diagnóstica para novas doenças infectocontagiosas. A longo prazo, o
LACEN PE poderá ampliar a variedade de diagnósticos qualitativos e
quantitativos de doenças transmissíveis, podendo responder rapidamente
aos eventos em saúde pública em investigação.
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DESCENTRALIZAÇÃO DO
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL
A fim de aumentar a capacidade diagnóstica em todas as regiões do estado e
aumentar a celeridade na liberação dos resultados dos exames, foi efetivada
parceria com a Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
para descentralização do diagnóstico laboratorial da COVID-19, utilizando a
técnica de RT-PCR em tempo real.

A área de abrangência para a realização de diagnóstico laboratorial do
COVID-19 pela UNIVASF é composta pelos sete municípios que integram a
VIII Região de Saúde: Afrânio, Cabrobó, Dormentes, Lagoa Grande, Orocó,
Petrolina e Santa Maria da Boa Vista. A equipe do Laboratório Regional da
VIII Geres foi capacitada para o recebimento e controle de qualidade das
amostras e posterior envio ao laboratório da UNIVASF. 

O Laboratório de Biologia Molecular da UNIVASF recebeu a visita técnica de  
analistas do LACEN PE para realizar a avaliação da metodologia e habilitação
do diagnóstico. Em 31 de agosto deu início às atividades e atingiu a marca de
2.628 exames liberados no ano de 2020. 

Este projeto concretizou-se em parceria com o Governo Federal, com a
Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e com a Prefeitura de Petrolina,
ampliando a capacidade de testagem no sertão do Estado, reduzindo o tempo
e o custo com o transporte de amostras, além de diminuir o tempo de
liberação dos laudos.
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Nos meses de março a dezembro de 2020, foram distribuídos 463.386 kits
de coleta de amostra de nasofaringe e orofaringe (Gráfico 1). Os kits de
coleta são compostos de 1 swab de rayon e um tubo contendo solução estéril
de transporte, conforme recomendações do Ministério da Saúde. A solução
salina contida nos tubos de coleta, é produzida na área de meios de cultura
deste laboratório, além disto foram recebidos tubos contendo meios de
transporte viral, enviados pela Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde
Pública (CGLAB/MS). 
À medida que a Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde (SEVS) ampliava
os casos elegíveis para a testagem, a solicitação e consequente dispensação
de kits de coleta aumentava gradativamente no período analisado; na semana
48, foi registrado o maior número de solicitações e a distribuição de 34.650
kits de coleta, maior valor semanal do período analisado.

DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS PARA COLETA DE
AMOSTRAS PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19
(SWABS E MEIOS DE TRANSPORTE VIRAL)
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Gráfico 1 - Distribuição do número de Kits de Coleta de amostra de nasofaringe e orofaringe
dispensados por semana epidemiológica. Pernambuco, Mar-Dez/2020.

Nota: Semanas Epidemiológicas (SE) em que ocorreram ampliação da testagem:
SE - 15: Nota técnica SEVS N° 06/2020
SE - 25: Nota técnica SEVS Nº 16/2020
SE - 29: Nota técnica SEVS Nº 21/2020
SE - 37: Nota técnica SEVS Nº 23/2020
SE - 41: Nota técnica SEVS Nº 24/2020



Entre as semanas epidemiológicas 10 e 53 de 2020, foram recebidas 425.798
amostras para pesquisa de SARS-CoV-2 nos laboratórios públicos do estado
de Pernambuco. Observou-se aumento expressivo das solicitações de
exames a partir das ampliações dos casos elegíveis à testagem nas semanas
15, 25, 29 e 37. A partir da semana 44 foram recebidas mais de 15 mil
amostras semanais, sendo o maior valor registrado na semana epidemiológica
48 (27.077 amostras recebidas) (Gráfico 2).

SOLICITAÇÕES DE EXAMES DE RT-PCR PARA
DETECÇÃO MOLECULAR DO SARS-COV-2
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Gráfico 2 - Número de amostras recebidas para realização de exames de RT-PCR para SARS-CoV-
2 nos laboratórios públicos por semana epidemiológica. Pernambuco, Mar-Dez/2020.

Nota: Semanas Epidemiológicas (SE) em que ocorreram ampliação da testagem:
SE - 15: Nota técnica SEVS N° 06/2020
SE - 25: Nota técnica SEVS Nº 16/2020
SE - 29: Nota técnica SEVS Nº 21/2020
SE - 37: Nota técnica SEVS Nº 23/2020
SE - 41: Nota técnica SEVS Nº 24/2020



Ao analisar a distribuição das amostras processadas por  Regional de Saúde
(GERES), observa-se que 71,7% (n=308.333) são provenientes dos
municípios da I GERES, o qual engloba a Região Metropolitana de Recife e o
Arquipélago de Fernando de Noronha (Gráfico 3); a segunda Regional em
número de amostras é a IV (8,8%, n=37.731), que contempla 32 municípios
do Agreste do Estado e tem como sede o município de Caruaru.

SOLICITAÇÕES DE EXAMES DE RT-PCR PARA
DETECÇÃO MOLECULAR DO SARS-COV-2 POR
REGIONAL DE SAÚDE
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Gráfico 3 - Número de amostras processadas para SARS-CoV-2 por Região de Saúde e Semana
Epidemiológica de Coleta. Pernambuco, Mar-Dez/2020.

Nota: Semanas Epidemiológicas (SE) em que ocorreram ampliação da testagem:
SE - 15: Nota técnica SEVS N° 06/2020
SE - 25: Nota técnica SEVS Nº 16/2020
SE - 29: Nota técnica SEVS Nº 21/2020
SE - 37: Nota técnica SEVS Nº 23/2020
SE - 41: Nota técnica SEVS Nº 24/2020



O intervalo entre o início do período sintomático e a coleta da amostra
biológica para pesquisa de SARS-CoV-2 foi calculado em 91,1% das
requisições processadas em 2020 (n=360.879), em virtude da não
obrigatoriedade de cadastro da variável “data de início dos sintomas” no
Sistema GAL, bem como da ampliação da testagem para contactantes
assintomáticos e grupos prioritários que podem conter indivíduos
assintomáticos  (pacientes oncológicos, nefrológicos e em pré-operatório,
entre outros). Observou-se que 86,9% (n=313.552) destas amostras tiveram
a coleta realizada até o sétimo dia do início dos sintomas, sendo este
considerado o período oportuno; em todas as semanas, o percentual de
amostras coletadas oportunamente foi igual ou superior a 74%, conforme
apresentado no  Gráfico 4.

PERÍODO DE COLETA OPORTUNO DE MATERIAL
BIOLÓGICO PARA O DIAGNÓSTICO DA COVID-19
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Gráfico 4 - Percentual de amostras obtidas no período oportuno de coleta e fora do período
oportuno de coleta por semana epidemiológica de coleta da amostra biológica. Pernambuco, Mar-
Dez/2020.



O Gráfico 5 demonstra o percentual de amostras com resultado positivo,
inconclusivo e negativo para SARS-CoV-2 por RT-PCR segundo semana
epidemiológica de coleta. Além do aumento expressivo do número de
amostras analisadas, a partir da semana 15, observa-se um aumento no
percentual de amostras com resultado positivo, que se mantém acima de
50% até a semana 21.  A partir da semana 21 verifica-se estabilização e
posterior tendência de queda do percentual de amostras positivas, conforme
demonstrado pela linha de tendência calculada utilizando-se a média móvel
das 3 semanas anteriores; na semana 42 observa-se a reversão da tendência
de queda, com consequente aumento do percentual de amostras positivas,
verificando-se a partir da semana epidemiológica 49 um percentual superior
a 25% de amostras positivas.

RESULTADOS DA PESQUISA DE SARS-COV-2
POR RT-PCR

Gráfico 5 - Distribuição dos resultados da pesquisa de SARS-CoV-2 por RT-PCR por Semana
Epidemiológica de coleta da amostra biológica. Pernambuco, Mar-Dez/2020.
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O intervalo médio de liberação dos resultados por semana epidemiológica,
observa-se que a partir da semana epidemiológica 19 mais de 50% dos
resultados foram liberados no prazo de até 5 dias após o recebimento da
amostra (Gráfico 6); entre as semanas 22 e 29, mais de 50% dos resultados
foram liberados em até 2 dias do recebimento da amostra. 

Verifica-se ligeiro incremento nos prazos a partir da semana 30, que coincide
com a terceira ampliação da testagem divulgada através da Nota Técnica Nº
21/2020 (SEVS/SES-PE). A partir da semana epidemiológica 35, o LACEN-PE
iniciou a utilização de equipamentos de alto rendimento para detecção do
SARS-CoV-2, garantindo maior celeridade à liberação de resultados até a
semana 46. Da semana 47 até a semana 53, em virtude do atraso na entrega
do quantitativo adquirido de insumos plásticos necessários para a demanda
recebida no período e envio das amostras para laboratórios externos das
plataformas de testagem do Ministério da Saúde, os prazos de liberação
foram novamente estendidos, com intervalos críticos nas semanas 52 e 53.

INTERVALO DE LIBERAÇÃO DOS RESULTADOS DA
PESQUISA DE SARS-COV-2 POR RT-PCR

Gráfico 6 - Percentual de amostras por intervalo de liberação em dias, por Semana Epidemiológica
de coleta da amostra biológica. Pernambuco, Mar-Dez/2020.
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Cerca de 3% (n=10.998) das amostras encaminhadas para o diagnóstico de
COVID-19 em 2020 no LACEN PE apresentavam algum tipo de não-
conformidade, conforme demonstrado no Gráfico 7. O tipo de não-
conformidade mais frequente agrupa os problemas com material biológico
(n=7.012), seguido das não-conformidades na documentação necessária
(n=2.555) e problemas no cadastro no sistema GAL (n=1.421).

Os problemas com material biológico mais comuns são a não observação da
temperatura adequada de transporte (2 a 8ºC) e o derramamento ou quebra
do tubo de transporte da amostra, sendo estas não-conformidades que
inviabilizam as análises; nos casos de pendências de documentação e de
cadastro, as amostras são encaminhadas para análise e as providências
necessárias solicitadas à unidade de saúde requisitante.

NÃO-CONFORMIDADES NAS AMOSTRAS
RECEBIDAS PARA DIAGNÓSTICO DA COVID-19

Gráfico 7 - Não-conformidades nas amostras para diagnóstico da COVID-19 por mês.
Pernambuco, Mar-Dez/2020.
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Em 2020 foi comunicada ao LACEN PE a realização de 209.908 exames para
diagnóstico da COVID-19 nos laboratórios da rede suplementar do estado e
em farmácias, conforme autorização da RDC ANVISA Nº 377/2020.
Atualmente, são realizados na rede suplementar exames moleculares (RT-
PCR para SARS-CoV-2) e sorológicos (testes rápidos e demais metodologias
para pesquisa de antígenos ou anticorpos). 

Ao todo, 53,4% (n=112.121) dos exames informados são de RT-PCR e 73,1%
(n=153.457) foram realizados em estabelecimentos de saúde da I GERES. 

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA COVID-19 EM
LABORATÓRIOS DA REDE SUPLEMENTAR E
FARMÁCIAS

Gráfico 8 - Distribuição dos exames para diagnóstico da COVID-19 informados pela Rede
Suplementar de Saúde de Pernambuco por metodologia de execução e Regional de Saúde.
Pernambuco, Mar-Dez/2020.
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