
 

Os encaminhamentos devem ser feitos com base nos protocolos e na observação clínica  
Tudo deve seguir um protocolo e esse protocolo DEPENDE do objetivo da realização do teste: a continuidade e os tipos de testes seguirão a cada protocolo específico 

  

     PROTOCOLO CO19 1 – Para individuo assintomático     

 procedimento preventivo para trabalhadores, empresas, profissionais de EAS e de risco com orientação, isolamento e acompanhamento 

       

     PROTOCOLO CO19 2 – Para individuo assintomático pós contato com paciente COVID19 positivo    

 procedimento preventivo com orientação, isolamento e acompanhamento    

       

     PROTOCOLO CO19 3 – Para paciente sintomático sem contato com paciente COVID19 positivo   

 procedimento preventivo com orientação de isolamento e acompanhamento    

       

    PROTOCOLO CO19 4 – Para paciente sintomático pós contato com caso positivo COVID-19   

 procedimento preventivo com orientação de isolamento e acompanhamento    
 

 

       

GESTÃO DE ENCAMINHAMENTO E PROTOCOLO 

RESULTADO DOS TESTES PARA PESQUISA DE: INTERPRETAÇÃO  

ANTIGENO ANTICORPO interpretação laboratorial observação clínica 

  IgM IgG         

NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO SEM O VIRUS E SEM IMUNIDADE seguir protocolo SINTOMATICO ASSINTOMÁTICO 

POSITIVO NEGATIVO NEGATIVO PRESENÇA DO VIRUS  virus instalado - janela imunológica SINTOMATICO ASSINTOMÁTICO 

POSITIVO POSITIVO NEGATIVO PRESENÇA DO VIRUS  infeção em fase inicial SINTOMATICO ASSINTOMÁTICO 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO PRESENÇA DO VIRUS  infeção em fase moderada SINTOMATICO ASSINTOMÁTICO 

POSITIVO NEGATIVO POSITIVO PRESENÇA DO VIRUS  infeção em fase adiantada SINTOMATICO ASSINTOMÁTICO 

NEGATIVO NEGATIVO POSITIVO SEM O VIRUS E COM IMUNIDADE presença de anticorpos SINTOMATICO ASSINTOMÁTICO 



 

http://cmqv.org/wp-content/uploads/2020/07/COVID19-TESTES-E-PROTOCOLOS-ppt.pdf 

 

https://covid19.who.int/    ESTATÍSTIC DE 02/07 -  POPULAÇÃO  MUNDIAL ESTIMADA: 7,8 BILHÕES /CASOS CONFIRMADOS DE COVID19: 10,5 MILHÕES /MORTES: 500 MIL 

http://cmqv.org/wp-content/uploads/2020/07/COVID19-TESTES-E-PROTOCOLOS-ppt.pdf
https://covid19.who.int/


 

Nossa equipe está à disposição para auxiliar na montagem e na realização do PROTOCOLO COVID19:  escolha dos testes de 
acordo com a finalidade, avaliação dos kits a serem utilizados, realização dos testes, padronização das ações preventivas e 
corretivas, gestão de procedimentos, análise de resultados, análise de riscos e interpretação dos resultados 

Caso tenha interesse, solicite explicações técnicas sobre o que é o COVID19, o que é anticorpo, quais os testes existentes e 
qualquer outra informação – estamos a disposição. 
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