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RESUMO

Introdução: Em virtude da pandemia de SARS-CoV-2, o método de detecção de
ácido nucléico viral por Reação em Cadeia da Polimerase com Transcrição Reversa
em tempo real (RT-PCR) foi um dos métodos mais rapidamente estabelecidos para
o  diagnóstico  laboratorial.  No  entanto,  trata-se  de  um  método  que  apresenta
limitações.  Diante  desse  contexto,  o  presente  estudo  objetivou  realizar  um
levantamento  de  artigos  direcionados  para  os  diferentes  métodos  moleculares
utilizados  para  detecção  do  novo  coronavírus.  Metodologia: O  levantamento
científico foi realizado utilizando palavras-chave gerais e específicas nos bancos de
dados  PubMed (Public MEDLINE),  Scopus,  Web of Science e  SciELO (Scientific
Electronic  Library  Online).  Resultados  e  Discussão: A  partir  do  levantamento
científico,  foram  obtidos  números  consideráveis  de  artigos  tendo  como  tema  o
diagnóstico da emergente COVID-19. O banco  Scopus destacou-se, com 48,37%,
seguido pela Web of Science com 29,79% e PubMed com 21,34%. Por outro lado, o
banco  de  dados  SciELO apresentou  menos  de  1%  de  artigos  depositados.
Conclusões: Através dos resultados,  percebe-se que os estudos estão voltados
para a determinação de novos métodos moleculares de forma que possam atuar na
otimização do diagnóstico já clinicamente realizado por meio da RT-PCR.
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ABSTRACT

Introduction: Due  to  the  SARS-CoV-2  pandemic,  the  method  of  detecting  viral
nucleic acid by Real-Time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-
PCR) was one of  the  most  rapidly  established methods for  laboratory  diagnosis.
However, it is a method that has limitations. Given this context, the present study
aimed to conduct a survey of articles directed to the different molecular methods
used to detect the new coronavirus. Methodology: The scientific survey was carried
out using general and specific keywords in the PubMed (Public MEDLINE), Scopus,
Web  of  Science and  SciELO (Scientific  Electronic  Library  Online)  databases.
Results and Discussion: From the scientific  survey, were obtained considerable
numbers of articles on the diagnosis of the emerging COVID-19. The Scopus bank
stood out, with 48.37%, followed by Web of Science with 29.79% and PubMed with
21.34%. On the other hand, the SciELO database presented less than 1% of articles
deposited.  Conclusions: Through the results,  it  can be seen that the studies are
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focused on the determination of new molecular methods so that they can act in the
optimization of the diagnosis already clinically made through RT-PCR.

Keywords - SARS-CoV-2; COVID-2019; Molecular detection; RT-PCR.
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INTRODUÇÃO

No final  de dezembro de 2019, foram relatados na cidade de Wuhan, na China,
alguns casos de pneumonia de etiologia desconhecida e em janeiro de 2020 uma
análise profunda de sequenciamento de amostras do trato respiratório indicou tratar-
se  de  um  novo  coronavírus,  que  então  foi  denominado  como  Severe  Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) e a enfermidade causada pelo
vírus foi chamada de COVID-19 (Coronavirus disease 2019) (WU et al., 2020; ZHOU
et  al.,  2020).  A  sintomatologia  apresentada  pela  COVID-19  está  relacionada  ao
estado imune dos infectados, que podem ser isentos de sintomas ou apresentá-los
de forma leve a grave. As manifestações clínicas incluem febre, tosse, falta de ar e
em estados mais graves falhas de múltiplos órgãos como pulmão, coração e fígado
(WANG et al., 2020). 

Os  números  de  infectados  aumentam  em  proporções  alarmantes  e  segundo  a
Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS),  desde  o  primeiro  caso  identificado  de
COVID-19 em dezembro de 2019 até 12 de julho de 2020 foram confirmados no
mundo  12.552.765  casos  e  561.617  mortes  (WHO,  2020).  Entre  as  principais
prioridades que facilitam intervenções de saúde pública para reduzir o avanço da
pandemia está o diagnóstico laboratorial confiável, visto que, é utilizado como um
indicador de isolamento, alta ou transferência dos pacientes diagnosticados com a
COVID‐19 (LI et al., 2020).

Atualmente a detecção do ácido nucleico viral por reação em cadeia da polimerase
via transcrição reversa (RT-PCR) é considerado padrão ouro para diagnóstico do
SARS-CoV-2 em amostras respiratórias de pacientes com suspeita de COVID-19
(DASHRAATH et al., 2020). No entanto, para um diagnóstico confiável por RT-PCR
algumas condições como os tipos de amostra,  estágio da infecção,  a  habilidade
durante a coleta, transporte de amostras e o desempenho dos kits podem influenciar
na  sensibilidade  desse  teste,  assim  como  em  atrasos  no  diagnóstico  e
consequentemente no tratamento (ZHAO et al., 2020). 

A busca por um método de detecção sensível, reprodutível, preciso e rápido para a
COVID-19 é crucial para reduzir a transmissão comunitária, iniciar o rastreamento de
infectados e fornecer tratamento oportuno (HE et al., 2020). Diante disso, objetiva-se
realizar  uma  prospecção  científica,  verificando  artigos  que  abordem  os  testes
moleculares para diagnóstico de coronaviroses com ênfase na COVID-19 e avaliar
suas potencialidades e eficácia.

METODOLOGIA
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Para realização da presente prospecção científica, foram pesquisados artigos acerca
do  diagnóstico  do  novo  coronavírus.  O  levantamento  científico  foi  realizado  nos
bancos de dados  PubMed (Public MEDLINE),  Scopus,  Web of Science e  SciELO
(Scientific  Electronic  Library  Online).  Visando  uma  pesquisa  completa,  foram
utilizadas  palavras-chave  abrangentes  direcionadas  para  o  diagnóstico: “Severe
Acute  Respiratory  Syndrome  Coronavirus”,  “SARS-CoV”  ou  “Coronavirus”  AND
“diagnosing”,  “diagnostic”,  “diagnosis” AND “identification kits markers” e palavras-
chave  específicas:  “Severe  Acute  Respiratory  Syndrome Coronavirus  2”,  “SARS-
CoV-2”, “2019 novel coronavirus”, “COVID-19”, “2019-nCoV” ou “COVID-2019” AND
“molecular” e “assay”. O levantamento dos artigos foi realizado no mês de abril de
2020, especificamente até a data 22/04/2020. Foram adotados os seguintes critérios
de  inclusão:  artigos  em  inglês  ou  português  e  que  abordassem  estudos
experimentais  relacionados  ao  diagnóstico.  Como  critérios  de  exclusão
desconsiderou-se  da  contagem  final  os  artigos  de  revisão,  bem  como,  artigos
experimentais  não  relacionados  ao  diagnóstico.  As  palavras-chave  seguiram  o
padrão da linguagem do banco de dados. Os dados foram agrupados e tabulados
em planilhas do Excel.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O banco  Scopus apresentou  um maior  número  de  artigos  com 7.699  (48,37%),
seguido  pela  Web  of  Science  com  4.723  (29,79%)  e  pelo  PubMed com  3.384
(21,34%).  O  banco  de  dados  SciELO apresentou  77  artigos  depositados,
correspondendo a menos de 1% (0,48%). Após uma análise mais profunda adotando
os  critérios  de  inclusão  e  exclusão  estabelecidos  foram  encontrados  48  artigos
relacionados aos testes diagnósticos da COVID-19, sendo que, apenas 34 artigos
abordavam o teste molecular. 

A figura 1 abaixo demonstra o infográfico contendo as informações presentes nos
artigos sobre as principais amostras utilizadas, bem como as condições encontradas
para a realização dos testes moleculares.

Figura  1  - Infográfico  agrupando  os  principais  resultados  dos  testes  moleculares  obtidos  pelos

estudos.

Fonte: Autoria própria (2020).
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Ao realizar o levantamento nas bases de dados, observou-se que dos 34 artigos, 12
(35,29%) relataram a ocorrência de resultados falso-positivos e/ou falso-negativos
(figura  1).  Número  esse  preocupante,  pois  um  diagnóstico  falso-negativo  pode
causar sérias consequências, uma vez que pacientes infectados podem disseminar
a infecção, o que dificulta os esforços em conter a propagação do vírus (PARK et al.,
2020; YAN et al., 2020; PFEFFERLE et al., 2020; LU et al., 2020).  

Em seus estudos, Chan e colaboradores (2020) desenvolveram novos ensaios de
RT-PCR  em  tempo  real  visando  a  RNA  polimerase  dependente  de  RNA
(RdRp)/helicase (Hel), pico (S) e nucleocapsídeo (N) da SARS-CoV-2 (figura 1). Os
resultados demonstraram que o teste COVID-19-RdRp/Hel é altamente sensível e
específico,  o  pode  ajudar  a  melhorar  o  diagnóstico  laboratorial  da  COVID-19.
Pfefferle e colaboradores (2020) propõe um teste molecular de fácil manuseio que
utiliza uma plataforma de alto rendimento, o canal aberto (canal utilitário) do sistema
cobas 6800. Os autores não detectaram nenhum resultado falso-negativo e o teste
apresentou  uma  alta  taxa  de  especificidade  para  o  SARS-CoV-2,  com 95% de
probabilidade de sucesso.

Broughton  e  colaboradores  (2020)  propõe  uma  alternativa  no  diagnóstico  que
baseia-se na utilização da amplificação isotérmica mediada por alça de transcrição
reversa (RT-LAMP) associado ao ensaio baseado em CRISPR- Cas12. O teste de
endonuclease de DNA direcionada ao CRISPR trans reporter (DETECTR) focou nos
genes E e N, apresentando-se mais rápido que o teste padrão de RT-PCR, com o
resultado disponível em 45 minutos, sendo os 30 minutos iniciais correspondentes
ao tempo de reação da amostra (figura 1).  Yu e colaboradores (2020)  propôs a
utilização da reação em cadeia da polimerase digital (ddPCR) em situações na qual
as amostras possuem um baixo valor de carga viral. Comparando os resultados com
a RT-PCR, os autores concluíram que a ddPCR foi igualmente precisa e confiável,
pois  a  nível  quantitativo,  de  161  amostras  negativas  no  teste  da  RT-PCR,  157
também foram negativas na ddPCR.

CONCLUSÕES

Os  resultados  apontam  que  os  métodos  moleculares  como  a  RT-PCR  têm
desempenhado  um  papel  importante  no  diagnóstico  clínico  da  COVID-19.  No
entanto, alguns estudos mostram limitações quanto a utilização desse método no
que diz respeito à sua sensibilidade e tempo de realização. Desse modo, os autores
alertam sobre as tomadas de decisões a partir de resultados provenientes da RT-
PCR em virtude da ocorrência de falso-negativos, o que dificulta os esforços em
conter a disseminação do vírus. Diante disso, estudos já vêm sendo realizados na
busca por testes moleculares que promovam uma detecção mais rápida, simples e
sensível dos pacientes suspeitos e que possam atuar de forma complementar ao
teste de RT-PCR clinicamente utilizado para a COVID-19. 
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