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O diagnóstico laboratorial e o conhecimento sobre a circulação do vírus SARS-CoV-2 são 

fundamentais para o desenvolvimento das atividades da vigilância laboratorial, 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 publicas 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 de 

vigilância epidemiológica e vigilância laboratorial. 
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Figuras 1 e 2 – Processamento das amostras para diagnóstico de vírus respiratórios  

 

Implantação do diagnóstico de SARS-CoV-2 por RT-PCR no 
LACEN-PE 

 

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), Centro Nacional de Influenza (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, que encontrava-se 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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Figuras 3 e 4 – Preparo de insumos para coleta de amostras biológicas de nasofaringe e orofaringe 

Distribuição de insumos para coleta de amostras para 
diagnóstico de COVID-19 (swabs e meios de transporte viral) 
 
Nos meses de março a agosto, foram distribuídos 152.817 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. 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.  

 
Fonte: FOR 218 - SOLICITAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE KITS E MATERIAIS, Sistema de Gestão da Qualidade, LACEN-PE, 2020 

Gráfico 1 – Kits de Coleta de amostra de nasofaringe e orofaringe dispensados por semana 
epidemiológica. Pernambuco, Mar-Ago/2020. 
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Figura 5 – Mapa de Pernambuco e área de abrangência das Gerências Regionais de Saúde (GERES) 
 

Solicitações de exames de RT-PCR para SARS-CoV-2  
 
Entre as semanas 10 e 35, foram recebidas 135.700 amostras para pesquisa de SARS-

CoV-2. Observou-se aumento expressivo das solicitações de exames a partir da semana 

16 (12-18/abr), com 4.458 solicitações. Tal aumento deve-se à ampliação dos casos 

elegíveis à testagem, conforme Nota Técnica Nº 06/2020 (SEVS/SES-PE). Na semana 31 

(26/jul a 01/ago) foram recebidas 10.283 amostras, maior valor registrado até então 

(Gráfico 2). 

 

 

 
Fonte: Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), LACEN-PE, 2020 

Gráfico 2 – Número de amostras recebidas para realização de exames de RT-PCR para SARS-CoV-2 por 
semana epidemiológica. Pernambuco, Mar-Ago/2020. 
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Figuras 6 e 7 – Análise e processamento das amostras 

 

Analisando a distribuição das amostras recebidas por GERES, observa-se que 71,9% 

(n=97.735) das amostras são provenientes dos municípios da I Regional de Saúde, que 

engloba a Região Metropolitana de Recife e o Arquipélago de Fernando de Noronha 

(Tabela 1); a segunda Regional em número de amostras é a IV (10,5%, n=14.315), que 

contempla o Agreste do Estado e tem como sede o município de Caruaru. 

 
Tabela 1 – Distribuição das amostras recebidas para diagnóstico da COVID-19 por Gerência Regional de 
Saúde (GERES). Pernambuco, Mar-Ago/2020. 

 
GERES 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTAL 

MARÇO 1013 3 5 29 4 4 9 30 3 3 5 5 1113 

ABRIL 10199 91 71 252 56 51 49 84 24 15 38 39 10969 

MAIO 24437 397 675 1243 166 88 107 288 91 71 181 133 27877 

JUNHO 14141 274 843 1944 215 125 98 474 130 205 185 175 18809 

JULHO 18204 510 963 4542 820 622 288 1340 581 833 661 337 29701 

AGOSTO 29741 1043 954 6305 1462 1296 1101 1132 1260 1634 924 483 47335 

TOTAL 97735 2318 3511 14315 2723 2186 1652 3348 2089 2761 1994 1172 135804* 

*Nota: O consolidado mensal inclui os dias 30 e 31 de agosto, que são parte da semana epidemiológica 36, não contemplada neste boletim, 

apresentando discrepância de valor quando comparado com a análise semanal. Fonte: Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL, LACEN-PE, 

2020 

 

Período de coleta oportuno de material biológico para o 
diagnóstico da COVID-19 
 
O intervalo entre o início do período sintomático e a coleta da amostra biológica para 

pesquisa de SARS-CoV-2 foi calculado em 83,1% das requisições recebidas no intervalo 

analisado (n=113.515), em virtude da não obrigatoriedade de cadastro da variável “data 

de início dos sintomas” no Sistema GAL. Observa-se que 82,7% (n=93.929) 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 
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coletadas oportunamente foi igual ou superior a 74%, conforme apresentado no  

Gráfico 4. 
 

Fonte: Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), LACEN-PE, 2020 

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-Ago/2020. 

 
Não-conformidades nas amostras recebidas para diagnóstico 
da COVID-19 
 
Das 135.700 amostras recebidas no intervalo analisado, 3.293 (2,4%) apresentavam 

algum tipo de não-conformidade, conforme demonstrado na Tabela 1. O tipo de não-

conformidade mais frequente agrupa os problemas com material biológico (n=2.309), 

seguido das não-conformidades na documentação necessária (n=626) e problemas no 

cadastro no sistema GAL (n=358) (Tabela 2). 

 
Tabela 2 – Tipos de não-conformidades nas amostras para diagnóstico da COVID-19 por mês. 
Pernambuco, Mar-Ago/2020. 

 Tipos de Não-Conformidades 

Mês Cadastro no sistema GAL Documentação Material Biológico 

Março 0 19 15 
Abril 13 134 226 
Maio 181 27 20 
Junho 47 124 64 
Julho 18 103 158 

Agosto 99 219 1826 
Total 358 (10,8%) 626 (19%) 2.309 (70,1%) 

Fonte: FOR 182 – Monitoramento das Não-Conformidades em Amostras Biológicas, Sistema de Gestão da Qualidade, LACEN-PE, 2020 
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Os problemas com material biológico mais comuns são a não observação da 

temperatura adequada de transporte (2-8oC) 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. 

 

 
Resultados da pesquisa de SARS-CoV-2 por RT-PCR 
 
 
Das 135.700 amostras recebidas entre as semanas 10 e 35, 130.315 (96%) foram 

analisadas até o fechamento deste boletim. 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 (Gráfico 5). 
 

Fonte: Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), LACEN-PE, 2020 

Gráfico 5 – Distribuição dos resultados da pesquisa de SARS-CoV-2 por RT-PCR, por semana 

epidemiológica de coleta da amostra biológica. Pernambuco, Mar-Ago/2020. 
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Tempo médio de liberação dos resultados da pesquisa de 
SARS-CoV-2 por RT-PCR 
 
 
Quanto ao intervalo médio de liberação das amostras 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. Observa-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.  
 

Fonte: Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), LACEN-PE, 2020 

Gráfico 6 – Percentual de amostras por intervalo de liberação em dias, por semana epidemiológica. 
Pernambuco, Mar-Ago/2020. 
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Laboratórios de Saúde Suplementar credenciados pelo 
LACEN-PE para a realização da RT-PCR para o SARS-CoV-2 

 

Atualmente, cinco laboratórios com sede em Recife-PE encontram-se credenciados 
para realizar o diagnóstico de SARS-CoV-2 por RT-PCR conforme as recomendações
da Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública – CGLAB/MS. Além destes, 
alguns laboratórios realizam o envio de amostras para laboratórios de apoio 
credenciados fora do estado de Pernambuco. 
 

• Laboratório Genomika Diagnósticos 

• Laboratório HLA Diagnóstico 

• Laboratório Marcelo Magalhães 

• Laboratório de Análises Clínicas do Instituto de Medicina Integral Prof. 

Fernando Figueira - IMIP 

• Núcleo de Pesquisa em Inovação Terapêutica – NUPIT/UFPE 

 

 

Os demais laboratórios que realizam coleta de amostras para 

realização de RT-PCR para SARS-CoV-2 encaminham o material 

obtido para laboratórios de apoio fora do estado de 

Pernambuco, tendo seus ensaios validados nos respectivos 

estados. 
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