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CENÁRIO GLOBAL COVID-19

4.730.323 
Infectados

315.482 
Mortes

Curva dos EUA

Curva do Brasil



4



DIAGNÓSTICO COVID-19
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MOLECULAR IMUNOENSAIOS

MÉTODOS DIAGNÓSTICO COVID-19
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RT-qPCR - PARQUE INSTALADO/EPI

Manutenção dos equipamentos e acessórios

 Teste de performance dos equipamentos (1 vez a cada 6 meses)

 Procedimento de uso (POP e/ou manual do fornecedor)

• Equipamento de proteção pessoal;

• Cabine de segurança biológica (NB2);

• Vórtex e spin;

• Centrífuga de microtubo (Max. 13.000 RPM);

• Centrífuga spin de microplaca;

• Termociclador em tempo real (veja os filtros);

• Micropipetas monocanal;

• Micropipetas multicanais;

• Estante para microtubos e microplacas de 96 poços;

• Extração de RNA (manual ou automático);
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EXTRAÇÃO DE RNA

• Amostras de Swab nasofaríngeo/orofaríngeo*;

• Armazenamento e tempo de processamento das amostras;

• Extração RNA – fita simples INSTÁVEL!

• Manual ou automatizada

– Coluna de sílica, beads magnéticas ou protocolos caseiros

Soluções caseiras requerem validação robusta

Amostra em bom estado = RNA qualidade = Resultados Confiáveis

Reagentes de qualidade



EXTRAÇÃO: COLUNA DE SÍLICA OU  
BEADS MAGNÉTICAS
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CONSUMÍVEIS E REAGENTES PARA RT-PCR

• Ponteiras com filtro

• Microtubos 

• Microplacas e selos opticos para real time

• Água ultrapura (nuclease-free)

• RNA viral

• Kits para detecção do SARS-CoV-2 (suplementado nos kits)

- Master mix para transcrição reversa e amplificação

- SONDAS DE HIDRÓLISE

- Para genes de SARS-CoV-2 (N, E, R)

- Controle interno (RNAseP)

- Controle positivo

- Controle Negativo



ONE STEP X TWO STEP
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 Menor manuseio de amostra;

 Redução tempo de reação;

 Redução hands on;

 Evita erros de pipetagem;

 Enzima transcriptase e polimerase;

 RT-PCR: RNA-cDNA



SONDAS DE HIDRÓLISE – “TAQMAN”

Sequência do genoma do Sars-Cov-2
Genes N,RdRP, E, S, Orf1ab, Orf1a, Orf1b
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PCR QUANTITATIVA (qPCR)

 Quantifica o número inicial de DNA 
de uma maneira dinâmica

 Dados coletados na fase exponencial

 Referência: controle endógeno

 Fluorescência: Intercalantes de DNA 
(ex. Sybr) ou sondas fluorescentes.
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• Considerar as informações da bula do kit 
usado;

• Parâmetros e pontos de corte;

• Interpretação dos resultados;

ANALISANDO DADOS
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• Biomark alto processamento de amostras e marcadores; 

• 192 amostras para 24 marcadores por corrida;
– 4.608 reações por corrida;

• 5ul de amostra;

• Processamento diário grande número de amostras/alvos;

• Adaptado para protocolo CDC (Sars-Cov-2);

• Painel Flexível: Sondas de hidrólise “Taqman” ou customizável;
– Two step

• Redução custos: redução de amostras e reagentes;

MULTIPLEX: BIOMARK
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MOLECULAR IMUNOENSAIOS

MÉTODOS DIAGNÓSTICO COVID-19
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• Infraestrutura mínima, fácil de operar

• Amostras biológicas diversas (sangue total venoso ou 

periférico; soro ou plasma)

• Detecção simultânea de 2 ou mais anticorpos

• Conceito de PoC (Point of Care)

• Coleta, manuseio e armazenamento da amostra são cruciais

• Teste validado ou registrado

• Cenário no Brasil (34 aprovados, > 200 sob análise)

• Indicação de USO (pacientes sintomático x assintomático)

TESTE RÁPIDO IgM/IgG POR 
IMUNOCROMATOGRAFIA

Testes sorológicos por ELISA ou outros 
imunoensaios são mais caros e demorados



TESTE RÁPIDO IgM/IgG POR 
IMUNOCROMATOGRAFIA

• Soroconversão IgM e IgG ainda são discutidos

• Revisão aponta para imunização em massa pelo tempo, 
dependente de severidade da doença

• Testagem em massa é válida, independente da 
sintomatologia e tempo
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TESTE RÁPIDO IgM/IgG POR 
IMUNOCROMATOGRAFIA
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ANALISANDO SEU TESTE RÁPIDO
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IMUNOFLUORESCÊNCIA PARA 
DETECÇÃO DE ANTIGENO

• Popularmente conhecido como LFA (Lateral Flow
Assay), ou ensaio de fluxo lateral

• Semelhante a imunocromatografia

• Geralmente com sensibilidade > que o teste de 
anticorpos

• Sinal fluorescente é mais sensível que sinal 
cromogênico

• Exige equipamento específico

• Sangue, soro, plasma ou swab
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OUTRAS TECNOLOGIAS

• Detecção de RNA viral em teste rápido 

por Beacons e amplificação isotérmica 

(equipamento dedicado)

• Luminex para identificação de diversos 

marcadores proteicos simultaneamente

• Análise de RNA viral via fragmentação 

por CRISPR/Cas modificadas – relevante 

para detecção de mutantes de SARS-

CoV-2

• Entre outras...
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QUAL MÉTODO ESCOLHER?

› Tempo de execução

› Tempo de liberação de laudo

› Infraestrutura exigida (NB?)

› Acurácia e sensibilidade do método

› Tipo de amostra compatível

› Testes complementares (o D-Dímero, Troponina I, Procalcitonina

(PCT), Proteína C Reativa (PCR) e Cistatina C)

› $$$



CONHEÇA O QUE PODEMOS FAZER POR VOCÊ
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Manutenção
e Serviço

Suporte técnico 
e científico

Cursos e 
Capacitação 5 PhD

2 MsC

Treinamentos 
teórico e 
prático

16 Pessoas 
dedicadas

A Pensabio tem como objetivo servir com inovação e conduzir soluções 
personalizadas que atendam as suas necessidades.



Pensabio
A SERVIÇO 
DA VIDA

CONHEÇA O QUE PODEMOS FAZER POR VOCÊ



Série de 
webinários
PENSABIO

Inscrição gratuita

ACOMPANHE A

Clique aqui

https://mailchi.mp/pensabio.com.br/webinariospensabio
https://mailchi.mp/pensabio.com.br/webinariospensabio


Série de 
webinários
PENSABIO

ACOMPANHE A

Amanhã!!! 19/05, 14hr

Saiba tudo sobre Sequenciamento 
de Single-Cell aplicado a COVID-19



REFERÊNCIAS USADAS NESTE
WEBINÁRIO
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• Site dos fornecedores

• Manuais e bulas dos fornecedores

• https://www.who.int/docs/default-
source/coronaviruse/laboratory-biosafety-novel-coronavirus-
version-1-1.pdf?sfvrsn=912a9847_2

• https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.ht
ml#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

• https://doi.org/10.1101/2020.04.14.20065771

• https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jmv.25727

• https://thenativeantigencompany.com/why-we-need-antigen-
and-antibody-tests-for-covid-19/

• https://www.fluidigm.com/singlearticles/covid-19-sars-cov-2-
detection

• https://www.fda.gov/media/134922/download

• Anvisa – painel de testes COVID-19 - shorturl.at/cAN39

• https://www.genomeweb.com/business-news/sherlock-
biosciences-crispr-sars-cov-2-diagnostic-test-gets-fda-emergency-
use#.XsKMs2hKjIU

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/laboratory-biosafety-novel-coronavirus-version-1-1.pdf?sfvrsn=912a9847_2
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://doi.org/10.1101/2020.04.14.20065771
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jmv.25727
https://thenativeantigencompany.com/why-we-need-antigen-and-antibody-tests-for-covid-19/
https://www.fluidigm.com/singlearticles/covid-19-sars-cov-2-detection
https://www.fda.gov/media/134922/download
https://www.genomeweb.com/business-news/sherlock-biosciences-crispr-sars-cov-2-diagnostic-test-gets-fda-emergency-use#.XsKMs2hKjIU
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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