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RESUMO

Introdução: O RT-PCR é um método de diagnóstico que permite o controle dos
graus de ações biomarcadores de RNAm característico de patógenos virais. Diante
disso, o presente trabalho tem como objetivo discorrer acerca da importância do
diagnóstico molecular em tempos de pandemia e enfatizar o impacto de tal técnica
nos  futuros  métodos  de  diagnósticos.  Metodologia: Trata-se  de  uma  revisão
bibliográfica da literatura, de cunho analítico e natureza aplicada. Como critérios de
inclusão, utilizou-se artigos publicados entre 2019 a 2020, que apresentassem os
seguintes  descritores:  SARS-CoV-2;  COVID-19;  Novo  coronavírus;  Diagnóstico
Molecular  e  RT-PCR.  Resultados e Discussão:  Atualmente,  considera-se  como
padrão ouro para o diagnóstico etiológico da infecção por SARS-CoV-2 a RT-PCR,
entretanto, o diagnóstico está sujeito a interferências, principalmente em relação a
erros  pré-analíticos  e  analíticos.  Conclusões:  O  diagnóstico  molecular  constitui
atualmente uma ferramenta imprescindível  no combate à pandemia e à infecção
pelo SARS – COV 2, devido sua alta sensibilidade e especificidade, garantindo um
diagnóstico confiável e rápido, permitindo a tomada de ações médicas que busquem
a melhoria do paciente.
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ABSTRACT

Introduction: RT-PCR is a diagnostic method that allows the control of the degrees
of biomarker actions of mRNA characteristic of viral pathogens. In view of this, the
present  study aims to  discuss the  importance of  molecular  diagnosis  in  times of
pandemic and to emphasize the impact of  such a technique on future diagnostic
methods.  Methodology: This is a literature review of the literature, of an analytical
nature and applied nature. As inclusion criteria, articles published between 2019 to
2020, which presented the following descriptors were used: SARS-CoV-2; COVID-
19; New coronavirus; Molecular diagnosis and RT-PCR.  Results and Discussion:
Currently,  the  RT-PCR  is  considered  as  the  gold  standard  for  the  etiological
diagnosis of SARS-CoV-2 infection, however, the diagnosis is subject to interference,
mainly  in  relation  to  pre-analytical  and  analytical  errors.  Conclusions:  Molecular
diagnosis is currently an essential tool in combating the pandemic and infection by
SARS - VOC 2, due to its high sensitivity and specificity, ensuring a reliable and rapid
diagnosis, allowing medical actions to be taken that seek to improve the patient.
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INTRODUÇÃO
Primeiramente detectado em Wuhan, Hubei, na China, no final de dezembro

de  2019,  a  Síndrome  respiratória  aguda  grave  coronavírus  2  (SARS-CoV-2)  ou

simplesmente COVID19, foi caracterizada como pandemia pela OMS desde março

deste ano. Atualmente são cerca de 8 milhões de infectados, sendo este número

representado por alto grau de subnotificação. A taxa de mortalidade é relativamente

alta comparada às outras doenças respiratórias e diferentemente destas, a doença é

silenciosa e rapidamente pode complicar o quadro do paciente. O isolamento dos

indivíduos infectados pode ser uma das formas de conter a epidemia evitando a

superlotação dos leitos hospitalares (Gorbalenya et al., 2020; Zhu et al., 2020).

Dado ao caráter emergencial da testagem massiva de indivíduos suspeitos do

novo coronavírus (COVID 2019, SARS-CoV2), novos métodos de diagnósticos mais

simples, práticos e confiavies foram desenvolvidos, tendo como método padrão ouro

a Reação em Cadeia Polimerase (RT-PCR). PCR de Transcrição Reversa (RT-PCR)

é um método fundamental nos diagnósticos de diversas doenças, pois permite, por

exemplo, o controle dos graus de ações biomarcadores de RNAm característico de

patógenos virais, principalmente os vírus de RNA. Essa técnica é bastante usada

para aumentar pequena quantia de material biologico, com a finalidade de oferecer

modelos convenientes para analises em laboratório (SHEN et al., 2020).

Diante  disso,  o  presente  trabalho  tem  como  objetivo  discorrer  acerca  da

importância do diagnóstico molecular em tempos de pandemia e enfatizar o impacto

de tal técnica nos futuros métodos de diagnósticos. 

METODOLOGIA

Trata-se  de  uma  revisão  bibliográfica  da  literatura,  de  cunho  analítico  e

natureza aplicada. Como critérios de inclusão, utilizou-se artigos publicados entre

2019 a 2020, que apresentassem os seguintes descritores: SARS-CoV-2; COVID-

19; Novo coronavírus; Diagnóstico Molecular e RT-PCR. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A COVID-19 é causada pelos vírus SARS-CoV-2, considerados patógenos

zoonóticos devido sua grande capacidade de mutação (CHU, et al., 2020). Sabe-se

que o SARS-CoV-2 é uma nova cepa dos β-coronavírus e é classificado como SARS

betacoronavirus. Trata-se de um vírus envelopado, contendo uma única cadeia de

RNA de sentido positivo, ou seja, seu RNA genômico funciona como RNAm, o que

garante  sua tradução imediata  após a  infecção no hospedeiro  (LOEFFELHOLIZ;

TANG, 2020).

De acordo com Abbasi-Oshaghi et al. (2020), o virion (partícula infecciosa) do

SARS-CoV-2  é  polimorfo,  esférico  ou  oval  e  mede  cerca  de  60  a  140nm  de

diâmetro. O envelope viral é constituído por fosfolipídeos e apresenta trímeros de

glicoproteína S (Proteina Spike) embutidas, que emanam em forma de espículas. Há

também  projeções  de  outras  proteínas  estruturais  em  seu  envelope,  como  as

proteínas E, M, HE (hemaglutinina-esterase) e NP (proteína nucleocapsídica). 

Como um dos meios de diagnóstico da COVID-19, tem-se os métodos de

diagnóstico moleculares, tais como PCR, Amplificação Isotérmica de Ácido Nucleico

(NASBA) e Amplificação Isotérmica Mediada por Alça (LAMP) (LIPPI; SIMUNDIC;

PLEBA,  2020).  Atualmente,  considera-se  como  padrão  ouro  para  o  diagnóstico

etiológico do SARS-CoV-2 a RT-PCR, que possui alta especificidade e sensibilidade,

permitindo  a  quantificação  absoluta  da  carga  viral  de  indivíduos  infectados  e

apresentando resultados rápidos, em média de 48h (SHEN, et al., 2020).

Com o advento da pandemia, necessitaram-se de métodos de diagnóstico

acessíveis,  de baixo custo, porém com qualidade e confiabilidade. O diagnóstico

molecular constitui a melhor forma de diagnóstico, haja vista o método de detecção

e  confirmação  de  material  genético  viral  quando  se  realiza  o  exame  dentro  do

período  sintomático  da  doença,  onde  a  carga  viral  se  encontra  detectável  pelo

método (ZHANG et al., 2020).

Cuidados  são  necessários  durante  a  realização  de  tais  procedimentos  de

diagnóstico. É sabido que não há relato de reação cruzada com material genético de

agentes etiológicos de outras síndromes virais, como a Influenza, o que ressalta o

diagnóstico  molecular  como  ferramenta  essencial  de  diagnóstico  em  tempos  de
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pandemia, haja vista seu poder de ajudar profissionais de saúde a conduzirem um

melhor manejo clínico de pacientes, em tempo hábil e garantindo assim a elevação

das taxas de sucesso no tratamento e recuperação de pacientes em estados graves,

com o auxílio de terapia medicamentosa (CHAN et al., 2020).

O diagnóstico molecular é indispensável para a rotina clínico-laboratorial de

profissionais  de  saúde  envolvidos  no  enfrentamento  à  COVID-19.  A  rapidez  do

procedimento  é  importante  tanto  em  situações  que  requerem  decisões  clínicas

essenciais para pacientes em tratamento, bem como no direcionamento e manejo do

isolamento social  para portadores assintomáticos,  reduzindo assim os índices de

transmissão  da  doença.  Para  profissionais  de  saúde,  os  testes  moleculares

desempenham  papel  fundamental  no  controle  e  monitoramento  da  saúde  dos

mesmos, devendo ser uma prática comum no ambiente de trabalho, evitando que

trabalhadores exponham pacientes atendidos ao risco de infecção pelo coronavírus

(ZHEN et al., 2020).

Entretanto,  o  diagnóstico  está  sujeito  a  interferências,  principalmente  em

relação a erros pré-analíticos e analíticos. Resultados alterados e não condizentes

com  a  realidade  clínica  de  pacientes  podem  estar  relacionados  com  a  coleta

inadequada de secreção nosocomial, além de erros inerentes ao armazenamento,

transporte  e  extração de material  genético,  onde pode  ocorrer  contaminação  de

material  biológico  por  manipuladores e até  mesmo,  outras  amostras.  Resultados

falso-positivos levam ao tratamento medicamentoso indevido para indivíduos sadios,

enquanto  resultados  falso-negativos  podem  mascarar  os  reais  números  de

infectados, além de promover a continuidade da transmissão viral na comunidade

(YOUNES et al., 2020).

CONCLUSÕES

Conclui-se, portanto, que o diagnóstico molecular constitui  atualmente uma

ferramenta imprescindível no combate à pandemia e à infecção pelo SARS – COV 2,

devido sua alta sensibilidade e especificidade, garantindo um diagnóstico confiável e

rápido,  permitindo  a  tomada  de  ações  médicas  que  busquem  a  melhoria  do

paciente.  Entretanto,  o  diagnóstico  molecular  não  deve  restringir-se  apenas  ao

enfrentamento da COVID-19, mas deve ser incentivado e continuado, melhorando a
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rotina laboratorial e diagnóstica global de grandes centros de saúde, o que pode ser

importante inclusive para o tratamento de doenças.
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