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1) OBJETIVO 

O presente documento resume os exames disponíveis no LabCK para a investigação 

laboratorial de pacientes com quadro respiratório agudo, sejam nas infecções de vias 

aéreas superiores não complicadas, infecções bronco-pulmonares, pneumonias e SRAGs 

(Síndromes Respiratórias Agudas Graves). 

Quando orientados pela adequada avaliação clínica e à propedêutica radiológica, a 

pesquisa de antígenos respiratórios é de grande valia no diagnóstico etiológico das 

principais síndromes clínicas que acometem o sistema respiratório, pois não é incomum 

o uso empírico e excessivo de antibióticos, a coinfecção de 2 ou mais patógenos é 

frequente (vírus + vírus e/ou vírus+bactéria) e a decisão clínico-epidemiológica é muito 

mais assertiva quando há o diagnóstico etiológico suportado por um diagnóstico 

preciso. 

Os principais impactos positivos da aplicação dos testes na prática clínica diária são: 

 Suporte na decisão de manejo clínico (antibioticoterapia X antiviral X 

suporte apenas); 

 Conduta e orientação de isolamento de sintomáticos e contactantes; 

 Investigações epidemiológicas; 

 Racionalização e otimização dos custos assistenciais (farmacoeconomia) 

 

2) LABCK – PORTFOLIO DE EXAMES DISPONÍVEIS 

a. Sorologia (teste rápido) 

i. COVID-19 Teste Rápido IgM/IgG 

b. Antígenos Respiratórios 

i. Influenza A / B 

ii. Vírus Sincicial Respiratório (RSV) 

iii. Adenovírus 

iv. Streptococcus pyogenes (Streptococcus grupo A) 

v. COVID-19 Ag* 

c. Antígenos Urinários 

i. Streptococcus pneumoniae (pneumococo) 

ii. Legionella pneumophyla 

d. Biologia Molecular 

i. Painel Respiratório (FilmArray®)* 



*em fase de implementação 

3) COVID19 

a. SARS-CoV-2 - dinâmica dos marcadores virais e sorológicos 

i. RT-PCR (Biologia molecular) – RNA viral positiva em 50-70% dos 

casos, limitação pois viremia detectável apenas nos primeiros 5-7 

dias de sintomas 

ii. COVID-19 Ag – antígeno da cápsula viral, permanece detectável 

(positivo) nas secreções respiratórias pelo tempo semelhante que o 

RT-PCR 

iii. COVID-19 Anticorpos IgM/IgG 

1. Classe IgM – positivação a partir do 5-7° dia do início dos 

sintomas 

2. Classe IgG – positivação a partir do 7-9° dia do início do 

sintomas 

3. Anticorpos conferem imunidade prolongada aos previamente 

expostos ao vírus, porém estudos ainda em andamento para 

confirmação desta hipótese. 



 

 
b. COVID-19 Ag ECO Teste* 

i. *aguardamos disponibilização pelos fornecedores cotados 

 

c. COVID-19 IgG/IgM ECO Teste 

i. Técnica 

1. Teste rápido 

2. Imunocromatografia de fluxo lateral 

3. Deteção de anticorpos da classe IgM e/ou IgG (1 teste = 2 

fitas de imunocromatografia) 

4. IgM  Sensibilidade 95% / Especificidade ~99%* 

5. IgG  Sensibilidade 90% / Especificidade 94% 

ii. Material 

1. Soro, plasma ou sangue total 

iii. Tempo de leitura do teste = 15 minutos 

iv. Indicações 



1. Confirmação do diagnóstico em especial naqueles casos em 

que o RT-PCR ou pesquisa do antígeno respiratório vêm 

negativos (já que a sensibilidade destes é de 50-70%) 

v. Coletar a amostra a partir do 7° dia de sintomas (idealmente a partir 

do 8° dia) 

 

4) ANTÍGENOS RESPIRATÓRIOS 

a. INFLUENZA A/B 

i. Vírus Influenza 

1. 3 subtipos que infectam humanos  A, B e C 

a. A = principal, maior potencial pandêmico 

b. B = segundo mais importante 

c. C = subtipo dificilmente encontrado em infecções 

clinicamente relevantes 

ii. Técnica – Imunofluorescência para detecção de antígeno viral 

1. Detecta 53 cepas diferentes de influenza 

2. Influenza A  

a. 43 cepas (inclusive cepa A H1N1pdm2009) 

b. Sensibilidade 84,7% / Especificidade >99,9% 

3. Influenza B  

a. 16 cepas 

b. Sensibilidade 72,06% / Especificidade 96,57% 

iii. Material – swab nasal, swab nasofaríngeo, aspirado ou lavado de 

nasofaringe 

1. Vantagem: pouca interferência na sensibilidade do teste se 

primeiras doses de Tamiflu (Oseltamivir) tiverem sido 

administradas 

iv. Coletar a amostra no máximo até os primeiros 5°-7° dias de sintomas 

v. Tempo de leitura do teste = 30 minutos 

vi. Indicações 

1. Confirmação do diagnóstico em especial naqueles casos em 

que o RT-PCR ou pesquisa do antígeno respiratório vêm 

negativos, já que a sensibilidade dos mesmos é de 50-50% 

b. VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO (VSR ou RSV) 

i. Técnica – Imunofluorescência 

1. Detecção do antígeno do RSV 

2. Sensibilidade >99,9% / Especificidade 99,9% 

ii. Material – swab nasal, swab nasofaríngeo, aspirado ou lavado de 

nasofaringe 

iii. Tempo de leitura do teste – 15 minutos 

iv. Indicações 

1. Diagnóstico diferencial de síndrome gripal em adultos ou 

crianças; 



2. Diagnóstico diferencial de SRAG (Sd Respiratória Aguda 

Grave)  

a. Em especial: crianças ≤6 meses 

b. Bronquiolite obliterante / Broncoinfecções 

v. Coletar a amostra no máximo até os primeiros 5°-7° dias de sintomas 

c. ADENOVÍRUS 

i. Técnica – Imunofluorescência 

1. Detecção do antígeno do RSV 

2. Sensibilidade >99,9% / Especificidade 99,9% 

ii. Material – swab nasal, swab nasofaríngeo, aspirado ou lavado de 

nasofaringe 

iii. Tempo de leitura do teste – 15 minutos 

iv. Indicações 

1. Diagnóstico diferencial de infecções das vias aéreas 

superiores e demais faringoamigdalites agudas, em especial 

quando sintomas nasoconjuntivais (conjuntivite aguda) 

v. Coletar a amostra no máximo até os primeiros 5°-7° dias de sintomas 

d. STREP A (Streptococcus do grupo A) 

i. Técnica – Imunofluorescência 

1. Detecção do antígeno bacteriano do Streptococcus pyogenes 

2. Sensibilidade >93,3% / Especificidade 95% 

ii. Material – swab de orofaringe (garganta, amigdalas, úvula ou faringe 

posterior) 

iii. Tempo de leitura do teste – 15 minutos 

iv. Indicações 

1. Diagnóstico diferencial de faringoamigdalites agudas 

2. Decisão de prescrição ou não de antibioticoterapia para 

faringomigdalites agudas 

3. Detecção de portadores assintomáticos / carreadores 

 

5) ANTÍGENOS URINÁRIOS DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS 

a. Antígeno Urinário do Pneumococo (Streptococcus pneumoniae) 

i. Técnica – Imunofluorescência 

1. Detecção do antígeno polissacarídico bacteriano da parede do 

Pneumococo (Streptococcus pneumoniae) 

2. Sensibilidade >93,3% / Especificidade 95% 

ii. Material – urina amostra aleatória (não é necessário ser a 1ª amostra 

da manhã) 

iii. Tempo de leitura do teste – 15 minutos 

iv. Indicações 

1. Diagnóstico etiológico de pneumonia adquirida na 

comunidade (PAC)  

2. Decisão assertiva de antibioticoterapia na PAC 

v. Vantagens  



1. Não sofre interferência do uso concomitante de 

antimicrobianos 

2. A detecção do antígeno na urina baseia-se na ampla filtração 

do mesmo de forma intacta pelo rim, não sofrendo 

interferência da cinética bacteriana e independe da presença 

de bacteremia (ou seja, na presença de doença, o teste virá 

positivo mesmo que não positivem as hemoculturas) 

b. Antígeno Urinário de Legionela (Legionella pneumophyla) 

i. Técnica – Imunofluorescência 

1. Detecção do antígeno polissacarídico bacteriano da parede do 

pneumococo (Streptococcus pneumoniae) 

2. Sensibilidade >94,9% / Especificidade 99,9% 

ii. Material – urina amostra aleatória (não é necessário ser a 1ª amostra 

da manhã) 

iii. Tempo de leitura do teste – 15 minutos 

iv. Indicações 

1. Diagnóstico etiológico de pneumonia adquirida na 

comunidade (PAC)  

2. Diagnóstico etiológico de síndrome gripal (Febre de Pontiac) 

3. Decisão assertiva de antibioticoterapia na PAC 

v. Vantagens  

1. Não sofre interferência do uso concomitante de 

antimicrobianos 

2. A detecção do antígeno na urina baseia-se na ampla filtração 

do mesmo de forma intacta pelo rim, não sofrendo 

interferência da cinética bacteriana e independe da presença 

de bacteremia (ou seja, na presença de doença, o teste virá 

positivo mesmo que não positivem as hemoculturas) 

 


