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Artigo de opinião 

O papel crucial da medicina laboratorial 

durante a doença do coronavírus 2019 

(COVID-19) e outros surtos virais 

 

PONTOS PRINCIPAIS 

 A patogenicidade de SARS-CoV-2 parece ser 

menor e a incubação maior (comumente até 2 

semanas), quando comparada a outros vírus da 

mesma família. O risco de contágio é ampliado 

e o número de casos (e mortes) aumenta 

exponencialmente; 

 O número de pacientes que necessitam 

concomitante de cuidados intensivos, durante a 

epidemia de COVID-19, é previsto para ser 

consideravelmente maior quando comparado a 

outros surtos virais, podendo provocar colapso 

do sistema de saúde local; 

 Papel fundamental dos exames laboratoriais no 

controle do surto; 

 Grande demanda nos laboratórios de análises 

clínicas evidencia a necessidade do 

desenvolvimento de testes rápidos para o 

diagnóstico da COVID-19, no entanto, devem 

ser mantidos os parâmetros técnicos de 

validação necessários para a liberação de um 

novo teste diagnóstico no mercado, visando 

manter a qualidade, eficácia e segurança dos 

testes. 

 Outros exames laboratoriais já conhecidos 

podem contribuir para estabelecer o 

prognóstico dos pacientes com a infecção por 

SARS-CoV-2: leucograma, dosagem de 

plaquetas, PCR, MDW, procalcitonina, AST, ALT, 

LDH, bilirrubinas, creatinina, troponinas 

cardíacas, albumina, tempo de protrombina e D-

dímero; 

 Aspectos organizacionais dos laboratórios de 

análises clínicas e do sistema de saúde também 

devem ser levados em consideração, tendo em 

vista a necessidade de financiamento e 

profissionais especializados para o serviço, para 

que a medicina laboratorial cumpra com 

excelência seu papel crucial na contenção da 

epidemia. 
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INTRODUÇÃO 

A doença coronavirus 2019, abreviada para 

COVID-19, é o risco biológico mais recente a assumir 

relevância como ameaça mundial. O patógeno 

responsável é um vírus que pertence à família 

Coronaviridae, por fim definido como “síndrome 

respiratória aguda severa coronavírus 2” (SRAS ou SARS-

CoV-2) por uma alta sequência de identificação (i.e até 

80%) com o vírus homólogo que causou surto de SARS 

em 2003 [1]. No momento em que este artigo foi escrito, 

SARS-CoV-2 já havia infectado mais de 115.000 pessoas 

em mais de 115 países diferentes, causando cerca de 

4.000 mortes relacionadas [2]. Análise estrutural mostra 

que o SARS-CoV-2 deriva provavelmente de um 

coronavírus de morcegos, semelhante a SARS, que foi 

transmitido para humanos após o aparecimento de 

mutações na glicoproteína de superfície chamada 

proteína S e no nucleocapsídeo proteína N [3]. A 

mutação que ocorreu na proteína S é especialmente 

importante, por meio da qual a glicoproteína de 

superfície viral media a entrada do vírus na célula 

através do receptor de ligação da célula e de fusão com 

a membrana. Por outro lado, a proteína N regula o 

processo viral de replicação, isso influencia, portanto, a 

transcrição e a montagem. Ao todo, mutações nessas 

duas proteínas explicam a característica única do SARS-

CoV-2 em comparação com o SARS-CoV original, ou seja, 

uma maior infectividade em humanos, combinado com 

uma relativa redução da patogenicidade. Sustentando a 

afirmação anterior, o número efetivo de reprodução (R; 

i.e. o número médio de casos secundários por caso 

infeccioso) foi estimado em 2,6 (intervalo de 

credibilidade, 2,1-5,1) para SARS-CoV-2 comparado com 

1,1 do SARS-CoV, enquanto o tempo de duplicação da 

epidemia também foi calculado em 3,6 dias 

(compreendido entre 1,0 e 7,7 dias) comparado com 

aproximadamente 16 dias do SARS-CoV [4]. Quanto à 

mortalidade, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

fornece uma estimativa diária, que obviamente está em 

progressão em decorrência do progresso epidêmico, o 

último dos quais atesta que a taxa de mortalidade da 

COVID-19 é ~3,9% na China (3.123/80.904) e ~2,4% fora 

da China (686/28.673; e.g. 5,0% na Itália, 366/7.375), 

comparado com ~9,6% (774/8.098) por SARS e 34,4% na 

síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS; 

866/2.519). Entre 8 e 15% (dependendo de 

características geográficas e individuais) de todos os 

casos positivos para SARS-CoV-2 podem ser classificados 

como severos ou necessitados de admissão em unidade 

de terapia intensiva (UTI). Apesar de a taxa de 

mortalidade do COVID-19 parecer, por enquanto, menor 

que a da SARS ou MERS, o número de pacientes que 

necessitam de cuidados intensivos urgentes é 

notavelmente maior que dos outros dois surtos virais, e 

pode promover o colapso do sistema de saúde local. 

 Esta não é a primeira vez, e provavelmente não 

será a última que um surto viral se torna uma 

preocupação de saúde pública, embora COVID-19 

apresente diferentes características comparadas com 

epidemias prévias de coronavírus como SARS e MERS, 

em que a patogenicidade de SARS-CoV-2 parece por 

enquanto menor e a incubação maior (geralmente até 2 

semanas), o risco de contágio é ampliado e o número de 

casos (e mortes) aumenta exponencialmente [5, 6]. Isso 

não é realmente surpreendente se olharmos para a 

projeção de mortalidade futura da OMS entre os anos 

de 2016 e 2060 [7], no qual é esperado que o número de 

mortes por infecção respiratória baixa aumente para 

mais de 50% durante os próximos 40 anos (i.e. de 2,96 a 

4,62 milhões de morte por ano). Esse notável aumento 

na mortalidade por pneumonia e outras infecções 

respiratórias baixas previsivelmente engloba também 

aqueles causados por coronavírus, nos quais a 

pneumonia intersticial – evoluindo para síndrome da 

angústia respiratória aguda (ARDS/SDRA) em 10-15% 

dos casos – é a complicação mais frequente e severa, e 

que pode ser seguida de uma sepse viral, coagulação 

intravascular disseminada (CIVD) e falência múltipla de 

órgãos (FMO) [8, 9]. 
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Uma questão óbvia que ascende aqui é se, e 

eventualmente como, diagnósticos laboratoriais 

poderiam contribuir eficientemente para combater esse 

e outros (futuros) surtos virais. Apesar de ser clara a 

evidência de que testes laboratoriais são vitais para o 

melhoramento do cuidado e/ou manutenção do bem-

estar das pessoas [10], há ao menos três áreas onde 

diagnósticos in vitro podem fornecer contribuições 

essenciais para o raciocínio diagnóstico e manejo do 

cuidado com pacientes suspeitos ou confirmados para 

infecção com SARS-CoV-2, como resumido na Figura 1, e 

discutido subsequentemente neste artigo.  

 

DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO 

 O diagnóstico etiológico da SARS-CoV-2 é o 

primeiro e mais óbvio cenário onde diagnósticos 

laboratoriais desempenham um papel essencial. Tanto a 

OMS quanto o Centro para Controle e Prevenção de 

Doença dos Estados Unidos (CDC), juntamente com 

outras organizações nacionais e internacionais, têm 

divulgado periodicamente informações detalhadas para 

desenvolvimento interno de testes de reação em cadeia 

da polimerase da transcrição reversa (RT-PCR), que 

foram diretamente implementados por vários 

laboratórios de referência a nível mundial [11], e agora 

estão passando por liberação por várias agências 

reguladoras. 

 Um aspecto crucial que deve ser destacado aqui 

é a necessidade de uma comunicação rápida e efetiva 

entre laboratórios e centros de pesquisa distantes. A 

difusão enorme deste vírus, com casos positivos 

identificados em mais de 115 em países ao redor do 

mundo e em quase todos continentes, evidencia a 

necessidade vital de desenvolver fluxos de trabalho 

diagnóstico mesmo na falta de fontes físicas do ácido 

nucléico genômico viral, por meio do qual a chance que 

surtos se espalhem para países distantes e se tornem 

uma doença pandêmica provavelmente está 

aumentando, como recentemente demonstrado pelo 

COVID-19. Notavelmente, a boa vontade dos cientistas 

chineses de compartilhar rapidamente informações do 

genoma permitiu o desenvolvimento de ensaios de PCR-

RT mesmo antes da SARS-CoV-2 ter começado a circular 

em vários países, portanto, provendo uma resposta 

diagnóstica oportuna e efetiva para uma provável crise 

de saúde [12].  

 Todavia, como o amplo volume de testes 

necessários para enfrentar um grande surto como o do 

SARS-CoV-2 supera a capacidade de oferta de 

instalações individuais, enquanto a envio de amostras 

destinadas a laboratórios de referência é uma 

importante causa de demora diagnóstica, a 

disponibilidade de kits comerciais de diagnóstico em 

centros periféricos deve ser parte da estratégia para 

uma identificação precoce e precisa do maior número 

possível de pacientes infectados. Apesar da óbvia 

emergência em desenvolver prontamente ferramentas 

eficientes de diagnóstico, uma validação analítica e 

clínica minuciosa do teste PCR-RT comercial antes de 

sua introdução no mercado e uso laboratorial clínico, 

permanece indispensável. Caso contrário, o risco de 

gerar resultados de testes falso-negativos (ou positivos) 

pode prejudicar o grande esforço feito por autoridades 

de saúde para conter o surto. Esse risco é tangível, como 

claramente ressaltado por uma publicação recente 

mostrando que alguns pacientes com SARS-CoV-2 

clinicamente evidente tinham testes RT-PCR 

inicialmente negativos, os quais se tornaram positivos 

em estágio posterior [13]. A disponibilidade de kits 

Figura 1: O papel essencial dos diagnósticos 

laboratoriais na infecção pela coronavírus 2 da 

síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-

2).RT-PCR:  reação em cadeia da polimerase da 

transcrição reversa.  

Adaptado de LIPPI et al. (2020) 
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diagnósticos licenciados e a uniformidade de protocolos 

de testagem em diferentes países são outros aspectos 

importantes para fornecer um cenário epidemiológico 

claro e confiável. Apesar de os canais de comunicação 

com a China permanecerem abertos em todo o mundo 

por semanas após o surto inicial em Wuhan, 

governantes públicos e autoridades de saúde nacionais 

têm definido protocolos heterogêneos de testagem, 

ocasionalmente amplos demais, e frequentemente 

restritos demais. Por exemplo, a Coréia do Sul realizou 

mais de 65.000 testes em 28 de fevereiro de 2020, 

enquanto a CDC analisou apenas menos de 500 

amostras nos Estados Unidos de acordo com uma 

atualização recente publicada por Jon Cohen no 

periódico Science. Uma comparação direta entre esses 

dois países consequentemente seria irreal e poderia 

comprometer a obtenção de um confiável cenário 

epidemiológico global. 

 

MONITORIZAÇÃO DO PACIENTE 

 Uma segunda contribuição essencial que a 

medicina laboratorial poderia oferecer no diagnóstico 

da infecção pelo 2019-nCoV engloba estadiamento, 

prognóstico e monitorização terapêutica do COVID-19. 

Não somente o teste RT-PCR será vital para verificar o 

curso da infecção, bem como possível presença e 

extensão da viremia, mas muitos outros testes 

laboratoriais podem ajudar a acessar a severidade da 

doença e predizer o risco de evolução para SARS, CIVD 

e/ou FMO. Uma revisão sistemática de literatura, 

publicada recentemente [14], destacou as mais 

importantes anormalidades observadas em pacientes 

com COVID-19, principalmente abrangendo linfopenia, 

aumento de proteína C reativa (PCR), lactato 

desidrogenase (LDH), velocidade de 

hemossedimentação (VHS) e D-dímero, concomitante 

com a redução da concentração de albumina sérica. 

Ainda mais importante, descobriram também alguns 

parâmetros hematológicos que  podem predizer 

progressão para formas severas e perigosas da COVID-

19, entre eles, leucocitose, neutrofilia e linfopenia. 

Somando-se a isso, um parâmetro inovador chamado 

MDW (amplitude de distribuição de volume de 

monócito – DxH 900 analisador hematológico, Beckman 

Coulter, Brea, CA, USA) foi descoberto como 

significantemente aumentado em todos pacientes com 

COVID-19, especialmente aqueles com piores condições 

clínicas (dados pessoais, não divulgados). Para fins de 

prognóstico, também aumento dos valores de lactato 

desidrogenase (LDH), aspartato aminotransferase (AST), 

alanina aminotransferase (ALT), bilirrubina total, 

creatinina, troponinas cardíacas, D-dímero, tempo de 

protrombina (TP), procalcitonina e proteína C-reativa 

(PCR), juntamente com a redução de albumina sérica, 

foram encontrados como relevantes. 

 A importância dos testes de hemostasia tem 

sido enfatizada em outro estudo [15], incluindo 94 

pacientes com COVID-19, e mostrando que o TP e o D-

dímero são preditores significantes de severidade da 

doença. Tais achados não apenas sustentam o papel 

central dos testes de hemostasia em doenças 

infecciosas severas e/ou sistêmicas [16], como também 

confirma que a  coagulopatia intravascular disseminada  

(CIVD) pode configurar como uma das complicações 

mais graves em pacientes com COVID-19. Estes achados 

foram corroborados em um estudo subsequente, que 

agrupou dados de 1.099 pacientes com diagnóstico de 

infecção por SARS-CoV-2 confirmada laboratorialmente, 

provenientes de 552 hospitais em 30 territórios chineses 

[17]. Este estudo demonstrou que pacientes com 

COVID-19 apresentam linfopenia (83,2%), 

trombocitopenia (36,2%), aumento dos valores de: PCR 

(60,7%), LDH (41,0%), AST (22,2%), ALT (21,3%) e D-

dímero (43,2%). Comparando com achados prévios, os 

parâmetros que indicaram maior valor preditivo para 

desenvolvimento de COVID-19 grave foram: linfopenia 

(96,1% vs. 80,4%; odds ratio [OR]: 5,96; intervalo de 

confiança [IC] 95%: 2,58-13,75), trombocitopenia 

(57,7% vs 31,6%; OR: 2,96; IC 95%: 2,07-4,22), 

leucocitose (11,4% vs 4,8%; OR: 2,54; IC 95%: 1,43-4,52), 

aumento nos valores de: PCR (81,5% vs. 56,4%; OR: 

3,40; IC 95%: 2,15-5,40), procalcitonina (13,7% vs. 3,7%; 

OR: 4,14; IC 95%: 2,06-8,33), LDH (58,1% vs. 37,2%; OR: 

2,13; IC 95%: 1,45-3,14), AST (39,4% vs. 18,2%; OR: 2,92; 

IC 95%: 1,97-4,34), ALT (28,1% vs. 19,8%; OR: 1,59; IC 

95%: 1,04-2,43) e D-dímero (59,6% vs. 43,2%; OR: 1,94; 

IC 95%: 1,27-2,97), enquanto foram encontrados valores 

médios de hemoglobina menores em pacientes com 
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COVID-19 grave (128 vs 135g/L; p<0,01). Cada um destes 

parâmetros prognósticos contém um significado clínico 

e biológico específicos, que, em conjunto, podem 

refletir a evolução para um quadro clínico mais 

desfavorável (Tabela 1). 

 

Tabela 1.Potencial significado clínico e biológico de 

alterações de parâmetros  laboratoriais em pacientes 

com doença pelo coronavírus 2019 (COVID-19). 

Parâmetro Laboratorial Potencial significado clínico e 

biológico 

Linfopenia Baixa resposta imune ao vírus 

Leucocitose (Super) infecção bacteriana 

Neutrofilia (Super) infecção bacteriana 

Aumento no valor de 

MDW  

Infecção viral 

grave/viremia/sepse viral 

Trombocitopenia Coagulopatia consumptiva 

(coagulação intravascular 

disseminada) 

Aumento de PCR Infecção viral 

grave/viremia/sepse viral 

Aumento de 

procalcitonina 

(Super) infecção bacteriana 

Aumento de LDH Lesão pulmonar e/ou lesão de 

múltiplos órgãos 

Aumento de 

aminotransferases 

Lesão hepática e/ou de 

múltiplos órgãos  

Aumento de bilirrubina Lesão hepática 

Aumento de creatinina Lesão renal  

Aumento de troponinas 

cardíacas 

Lesão cardíaca 

Diminuição de 

albumina  

Comprometimento de função 

hepática 

Tempo de protrombina 

(TAP) aumentado 

Ativação de coagulação 

sanguínea e/ou coagulopatia 

disseminada 

Valores aumentados de 

D-dímero  

Ativação de coagulação 

sanguínea e/ou coagulopatia 

disseminada 

PCR: proteína C-reativa; LDH: lactato desidrogenase; 

 MDW: amplitude da distribuição do volume de 

monócitos. 

 

 

VIGILÂNCIA 

 Um terceiro, embora não menos importante, 

suporte essencial dado por testes diagnósticos para o 

combate ao surto viral é a identificação de anticorpos 

anti-SARS-CoV-2, tanto imunoglobulinas G (IgG) quanto 

M (IgM). Embora o teste sorológico não possa ser 

considerado um substituto confiável para o PCR-TR para 

diagnóstico de infecções virais agudas, ele mantém um 

papel essencial para propósitos de investigação e 

vigilância epidemiológica [18]. Notavelmente, um 

imunoensaio rápido combinado para IgM e IgG foi 

desenvolvido recentemente, e aparentemente, é 

caracterizado por possuir melhor acurácia diagnóstica 

(sensibilidade  de até 89% e especifidade de até 91%) 

que os testes IgM ou IgG isolados[19]. Aplicação 

generalizada deste e de outros testes rápidos 

sorológicos pode contribuir para a obtenção de dados 

epidemiológicos valiosos na luta contra esta epidemia 

viral.  

 

QUESTÕES ORGANIZACIONAIS 

 O impacto na organização dos laboratórios é 

outro aspecto essencial que necessita ser claramente 

admitido quando enfrentamos surtos como o gerado 

pelo SARS-CoV-2. Com milhares de pacientes infectados, 

e parte deles necessitando de testes diagnósticos e/ou 

hospitalização, a capacidade diária de laboratórios de 

análises clínicas para testes de rotina e de urgência pode 

se tornar rapidamente saturada ou ainda 

sobrecarregada e interrompida, considerando que se 

espera que o papel dos laboratórios de serviços médicos 

seja mais reativo que proativo. Laboratórios de análises 

clínicas, mesmo aqueles que foram construídos mais 

recentemente, foram projetados e organizados para 

suportar um determinado limite (personalizado) de 

testes [20]. Logo, recrutar recursos humanos e técnicos 

para enfrentar crises de saúde inesperadas não é tão 

fácil ao longo do terceiro milênio. Automação dos 

laboratórios, disponibilidade de instrumentos de alto 

rendimento [21], além de poucos funcionários e 

reduzido financiamento do sistema de saúde 

(principalmente em instalações públicas), são fatores 

que contribuem para a redução considerável da 



Acesse: http://www.toledo.ufpr.br/portal/artigos-cientificos-covid-19/                                                          6 
 

flexibilidade de desenvolvimento de respostas 

emergenciais [22]. A disponibilidade e o uso amplo de 

dispositivos para testes ambulantes devem ser 

considerados como ferramentas adicionais durante 

surtos e outros riscos biológicos, principalmente aqueles 

gerados por infecções virais [23,24]. 

A lição aprendida com o surto recente na China 

é realmente paradigmática. Observa-se que os recursos 

de saúde disponíveis foram totalmente insuficientes 

para o tratamento do grande número de pacientes 

buscando atendimento em Wuhan. A situação forçou as 

autoridades públicas a construírem rapidamente um 

hospital completamente novo com 58.000 m², com 

aproximadamente 1.000 leitos, UTIs, enfermarias de 

isolamento e até um laboratório de análises clínicas. 

Esta é uma estratégia valiosa, mas nem todos os países 

possuem a capacidade de reagir de maneira tão rápida 

e eficiente, ou seja, de construir novas instalações em 

menos de 2 semanas. Portanto, outras estratégias 

devem ser programadas. A primeira, e talvez mais 

importante, lição que legisladores e administradores de 

hospitais devem aprender com a COVID-19 é que 

continuar cortando recursos humanos e econômicos 

ocasionará grandes problemas organizacionais, quando 

todo o sistema de saúde, incluindo laboratórios 

diagnósticos, será desafiado por  um grande aumento no 

volume de testes para o manejo de situações 

emergentes [25]. Um segundo aspecto importante é 

decidir como esta e outras emergências poderiam ser 

eficientemente administradas (Figura 2). 

 

   

 Laboratórios existentes podem ser solicitados a 

aumentar sua taxa de produção e reduzir o tempo de 

resposta, mas isto pode não ser viável o tempo todo e 

em todo lugar. Haverá necessidade de recrutamento 

urgente de profissionais para gerenciar e aumentar o 

volume de testes sorológicos e moleculares, e deve ser 

organizado o quanto antes possível, levando em conta 

que é necessário treinamento prático para aqueles com 

pouca experiência direta ou habilidades em exames 

virológicos. Profissionais de saúde também podem ser 

transferidos temporariamente de um laboratório para 

outro (ex. De um laboratório de bioquímica para um de 

virologia), o que pode gerar um impacto na eficiência do 

laboratório de origem, prejudicando sua capacidade de 

manter o volume usual e tempo de resultados para 

testes de rotina e testes não-virológicos de urgência. 

 Portanto, a criação de uma rede regional 

eficiente de laboratórios de análises clínicas, incluindo 

aqueles que não foram diretamente exigidos pelo surto, 

para onde amostras podem ser transferidas, é uma 

solução factível, desde que se mantenha um controle 

estrito para o transporte de amostras e que a 

biossegurança seja mantida e monitorada (Figura 2). Por 

sua vez, isto evidencia uma necessidade inevitável de 

direcionar grandes esforços para permitir uma melhor e 

mais ampla organização de resultados laboratoriais e 

informações, englobando tanto aspectos analíticos 

quanto extra analíticos [26-28]. 

Figura 2: Preparo dos laboratórios para enfrentamento 

de surtos 
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 A criação de novas instalações (como em 

Wuhan) dentro de prédios já existentes, em estruturas 

sólidas de transporte (ex. Caminhões ou minivans), 

assim como em tendas ou abrigos, é outra alternativa 

viável.  Estas novas estruturas podem, obviamente, ser 

construídas o mais próximo possível de enfermarias 

clínicas, UTIs e departamentos de emergência, para que 

os requisitos pré-analíticos (principalmente aqueles 

relacionados ao transporte das amostras) sejam 

atendidos com o mínimo de qualidade necessária [29]. 

Os profissionais de laboratórios também podem se 

tornar disponíveis no local, auxiliando a definir padrões 

de procedimentos operacionais para a coleta e 

transporte de amostras. A escolha entre estas soluções 

possíveis depende, obviamente, de vários aspectos 

econômicos, legislativos, jurídicos, logísticos, 

ambientais e técnicos. 

 Uma política de segurança, clara e inviolável, 

também deve ser esclarecida e informada às equipes 

dos laboratórios, em concordância a todas as medidas 

que precisam ser estabelecidas para evitar os riscos de 

saúde provocados pelo microrganismo que causa o 

surto. Dois aspectos finais que precisam ser de amplo 

conhecimento incluem a possibilidade de que os 

profissionais de saúde possam ser diretamente 

infectados pelo vírus [30], em conjunto com as medidas 

de segurança estabelecidas pelas autoridades locais, 

que podem limitar os movimentos humanos e reduzir a 

disponibilidade do transporte público [31]. Ambos 

aspectos podem contribuir significativamente para 

magnificar a escassez de funcionários dentro e fora dos 

laboratórios durante o surto, e conduzir discussões 

sobre a necessidade emergente de se desenvolverem 

planos nacionais de contingência para emergências. 

Este plano deveria englobar não somente os aspectos já 

discutidos, como também considerar mais investimento 

financeiro em instalações laboratoriais temporárias, 

equipadas com todos instrumentos necessários e 

equipe treinada, cuja estrutura poderia ser rapidamente 

transportada para o local da emergência para suporte à 

necessidade de testes. Por fim, mas não menos 

importante, é essencial que os profissionais dos 

laboratórios sejam instruídos a comunicar os resultados 

dos testes para as partes interessadas (isto é, para as 

pessoas que são, oficialmente, responsáveis por lidar 

com o surto) para evitar a divulgação de informações 

que possam gerar pânico injustificado, ou ainda 

garantias inapropriadas, entre a população em geral 

[32]. 

CONCLUSÕES 

 O manejo de pacientes com infecção pelo SARS-

CoV-2 inclui identificação precoce, rápido isolamento, 

estabelecimento de medidas de controle e prevenção 

de infecções em tempo adequado, em conjunto com 

tratamento sintomático de pacientes com doença leve e 

tratamento de suporte para aqueles com COVID-19 

grave. Várias evidências demonstram que outros surtos 

virais ocorreram com atraso na sua identificação e 

resposta demorada do sistema de saúde [33], e a COVID-

19 não deve ser considerada uma exceção a esta regra 

[34]. Estar alerta e preparado para enfrentar um surto 

provocado por vírus altamente contagioso, como o 

provocado pelo SARS-CoV-2, é fundamental para 

prevenir que o sistema de saúde seja tensionado e os 

serviços laboratoriais entrem em colapso. 

Independentemente de sua definição,  é virtualmente 

incontestável que a medicina laboratorial 

progressivamente proverá contribuição essencial para o 

raciocínio diagnóstico, manejo e monitoramento do 

tratamento de imensa maioria das doenças humanas 

[35], incluindo doenças infecciosas [36,37] e COVID-19, 

que foi recentemente definida como emergência global 

em saúde pela Organização Mundial de Saúde (OMS – 

World Health Organization/WHO). 
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