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INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL

• Obs.: devido à alta demanda, alguns testes rápidos para vírus respiratórios podem ficar 

indisponíveis temporariamente.

Todos os casos suspeitos/confirmados devem ser registrados no Sistema PEP com  

CID J069.

Em caso de dúvida, entrar em contato com o Serviço de Infectologia ou SECIH  

(ramal 1171 ou 1484).

Curitiba, 19 de janeiro de 2022 
Ao corpo médico:

CASO SUSPEITO DE DOENÇA RESPIRATÓRIA AGUDA

Considerando a fase atual da pandemia, a oferta de novos exames pelo Laboratório de 
Análises Clínicas do Hospital Pequeno Príncipe e a importância da coleta oportuna para 
que os resultados sejam fidedignos, a orientação é que seja realizada a investigação 
laboratorial de acordo com o período do início dos sintomas.

EXAME  NOME DO EXAME 
NO SISTEMA

PERÍODO IDEAL DE 
COLETA INDICAÇÃO CLÍNICA PRAZO DO 

LAUDO

Pesquisa de vírus 
respiratórios – 
SRAG
Inclui o SARS- 
-CoV-2

EX. LACEN VÍRUS 
RESPIRATÓRIO, PCR – 
INFLUENZA E DEMAIS 
VÍRUS

Até sete dias do início 
dos sintomas

Síndrome Respiratória 
Aguda Grave, quadro 
respiratório com sinal 
de gravidade, como 
desconforto respiratório, 
dispneia, SAT O2 <95%

Variável, 
conforme 
demanda do 
Lacen

Pesquisa de SARS- 
-CoV-2 por PCR

CORONAVÍRUS 
NCOV-2019, PCR 
QUALITATIVO

Recomendável a partir 
do terceiro dia do 
início dos sintomas

Quadro respiratório

Até 48 horas, 
exceto 
domingos e 
feriados

Pesquisa de SARS-
-CoV-2 por PCR – 
Rápido

CORONAVÍRUS 
NCOV-2019, PCR 
QUALITATIVO 
– (gerenciado 
internamente, conforme 
disponibilidade)

Recomendável a partir 
do terceiro dia do 
início dos sintomas

Quadro respiratório, 
em casos específicos* 
*triagem pré-
-internamento
*cirurgia de emergência 
(de grande porte)
*casos específicos de 
pacientes de área crítica

Até duas 
horas

Caso o PCR seja negativo, havendo persistência da suspeita, repetir a coleta em 48 horas.

Sorologia – IgM e 
IgG

SOROLOGIA 
ANTICORPOS  
IGG E IGM

Após o
14º dia do início dos 
sintomas

Quadro respiratório, fase 
de convalescença Até sete dias

Teste rápido 
– pesquisa de 
antígeno SARS-
CoV-2

EX. TESTE RÁPIDO 
ANTÍGENO 
CORONAVÍRUS  
(SARS COV-2)

Recomendável a partir 
do terceiro dia do 
início dos sintomas

Quadro respiratório, em 
pacientes sintomáticos
* Limitado, dada a 
sensibilidade esperada 
do teste rápido de 
antígeno, um resultado 
negativo não exclui 
necessariamente uma 
possível infecção

Até duas 
horas

Teste rápido para 
influenza

INFLUENZA A, B, H1N1 
– TESTE RÁPIDO ___ Quadro respiratório Até uma hora

Teste rápido para 
VSR

EX. VÍRUS 
RESPIRATÓRIO 
SINCICIAL, TESTE 
RÁPIDO

___ Quadro respiratório Até uma hora


