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OBJETIVO 

Estabelecer o protocolo clínico de atendimento ao paciente para 

realização de testes rápidos IgG/IgM Covid-19 no centro de COVID 19 

municipal. 

 

RESPONSABILIDADE 

Os cirurgiões dentistas, enfermeiros e técnicos de enfermagem são os 

profissionais responsáveis pelo atendimento ao paciente e realização dos 

testes rápidos. 

 

DESCRIÇÃO 

O teste rápido IgG/IgM Covid-19 é um teste imunocromatográfico para a 

detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM anti-SARS-CoV-2, presente em 

amostras humanas de sangue total. Esse teste pode ser aplicado como auxiliar 

no rastreamento e diagnóstico da infecção pelo novo coronavírus em pacientes 

com sintomas suspeitos da doença. 

 

PARA QUEM O TESTE ESTÁ INDICADO 

 

1. Pacientes com suspeita de Covid-19 há pelo menos 15 dias. 

 

Seguindo recomendação do Ministério da Saúde e dados de 

performance disponíveis, os testes devem ser aplicados em pessoas cujos 

sintomas compatíveis com síndrome gripal tenham se iniciado há pelo menos 

15 dias. Essa precaução reduz a chance de resultados falso-negativos. 

Portanto, antes da indicação do teste, deve ser realizada entrevista para 



triagem clínica do paciente, para caracterização dos sintomas condizentes com 

síndrome gripal e indicação do teste: 

 

§ Define-se por quadro de síndrome gripal, pessoas que apresentam quadro 

respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que 

relatada, acompanhada de tosse OU dor de garganta OU coriza OU dificuldade 

respiratória. Em crianças, considera-se também a presença obstrução nasal, 

na ausência de outro diagnóstico específico. Em idosos, a febre pode estar 

ausente, e deve-se considerar também critérios específicos de agravamento 

como sincope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e 

inapetência. A testagem nesse caso é recomendada. 

 

• Pacientes com síndrome gripal e sinais/sintomas adicionais como falta de ar, 

dificuldade de respirar e cansaço excessivo, sensação de pressão no tórax, 

rosto ou pontas dos dedos azulados, saturação de oxigênio (sO2) abaixo de 

95% ou hipotensão (PA abaixo de 110/60 mmHg) são considerados graves e 

devem ser encaminhados imediatamente ao serviço de saúde.  

 

OBSERVAÇÕES 

 

Existem testes rápidos que não diferenciam anticorpos IgG e IgM, 

apresentando uma única linha Teste e uma linha Controle. No caso de 

resultado reagente na linha teste, não é possível saber tratar-se de IgM, IgG ou 

Ambos. Portanto, nesse caso, resultado reagente deve ser considerado 

infecção Covid-19 ativa e a conduta depende do estado clínico do paciente 

(presença e gravidade dos sintomas). 

 

 

 

 



Figura 1 - Aplicação do teste rápido Covid-19 IgG/IgM, de acordo com recomendações do 

Ministério da Saúde, adaptado de: Protocolo Abrapharma, versão 1.1

 

 

 



EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE SEGURANÇA (EPIS) 

 

Conforme determinação do Ministério da Saúde, o profissional deve 

utilizar avental descartável, luvas de procedimento, máscara cirúrgica, touca e 

óculos de proteção. O protetor facial pode ser utilizado como alternativa aos 

óculos de proteção. 

 

PREPARO DO PACIENTE 

 

Para atendimento, o paciente deve estar portando máscara cirúrgica e 

deve realizar higiene das mãos. O paciente deve ser atendido em local arejado. 

Não há necessidade de jejum para realização do teste. 

 

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO 

 

• O profissional e paciente devem fazer antissepsia das mãos antes do 

atendimento (álcool 70%). 

• O paciente deve utilizar máscara cirúrgica e o profissional deve estar 

utilizando os EPIs. 

• O atendimento deve ocorrer em ambiente privativo, arejado e com boa 

ventilação. 

• Após a saída do paciente, recomenda-se fazer a desinfecção de superfícies e 

equipamentos com álcool 70% ou hipoclorito de sódio 0,5%. 

 

COLETA DA AMOSTRA 

 

• Utiliza-se amostra de sangue total, obtida por punção capilar. A coleta do 

volume correto de amostra é crítica para a performance do teste. 

 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

 

Todos os resíduos provenientes da assistência a pacientes suspeitos ou 

confirmados de infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV) devem ser 

enquadrados na categoria A1, conforme Resolução RDC/Anvisa nº 222, de 28 



de março de 2018. Os resíduos, incluindo EPIs potencialmente contaminados, 

devem ser acondicionados, em saco vermelho ou branco leitoso, que devem 

ser substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez 

a cada 48 horas e identificados pelo símbolo de substância infectante, com 

rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos. Os sacos devem estar 

contidos em recipientes de material lavável, resistente à punctura, ruptura, 

vazamento e tombamento, com tampa provida de sistema de abertura sem 

contato manual, com cantos arredondados. Estes resíduos devem ser tratados 

antes da disposição final ambientalmente adequada. O responsável pela 

retirada dos resíduos deve estar utilizando EPIs para manipulação dos sacos. 

Após lacre dos mesmos, os EPIs devem ser descartados ou desinfetados. 
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