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O QUE É

RT-PCR ?
*

É um exame laboratorial utilizado para testar, ampliar e
analisar sequências genéticas, por exemplo, RNA viral.
Esse método pode ser utilizado para diferentes análises
e pesquisas. É considerado o padrão-ouro, referência
para o diagnóstico da COVID-19.
*RT-PCR: do inglês Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (reação da
transcriptase reversa seguida pela reação em cadeia da polimerase)

COMO ACONTECE?
Todo RNA presente na amostra é extraído assim
que chega ao Lab Móvel, inclusive o RNA viral se
houver. Com o RNA extraído, acontece a primeira
reação da análise, utilizando uma enzima que cria
uma cópia complementar de DNA (chamada DNA
complementar - cDNA) a partir das amostras de
RNA. Alguns trechos de cDNA da amostra são
então ampliﬁcados (são feitas muitas cópias), em
uma reação que utiliza outro tipo de enzima. Para
se ter segurança de que a amostra foi processada
corretamente, sempre se pesquisa a presença de
uma sequência de RNA humano, além daquela do
RNA do vírus. Todo o material ampliﬁcado é
detectado e identiﬁcado pela máquina de
RT-PCR. Assim, a detecção ou não do vírus na
amostra se dá pela presença do material viral
ampliﬁcado e do RNA humano, garantindo que o
resultado dessa análise seja conﬁável.

Aqui se encontram os dados da
coleta, que incluem seus dados
pessoais e a sua identiﬁcação no
banco de dados.

No material coletado, após análise,
foi identiﬁcada a presença do vírus.
Mas, por que isso acontece? Você
está infectado pelo vírus. Continue
seguindo as orientações da equipe
de saúde.
Mas porque isso acontece?
Você está infectado pelo vírus.

Na amostra não foi possível aﬁrmar ou
descartar a presença do vírus,
provavelmente porque a sequência do RNA
humano não foi ampliﬁcada.
Mas, por que isso acontece?

QUANDO O EXAME
É INDICADO?
Às pessoas com ou sem sintomas da doença,
acompanhadas de pedido médico.

QUAL O TEMPO PARA
LIBERAÇÃO DO RESULTADO?

1 - A coleta pode não ter sido realizada em
uma região inadequada ou não se apresentou
em quantidade adequada para análise.
2 - A coleta pode ter sido daniﬁcada devido a
falhas de armazenamento ou de transporte
até o laboratório.
Recomendamos que veriﬁque com a equipe
de saúde a necessidade de repetir o exame
e continue seguindo suas orientações.

No material coletado não se
identiﬁcou a presença do vírus.
Mas, por que isso acontece?
Porque você não está infectado.
Continue seguindo as orientações da
equipe de saúde.

No Lab Móvel, o resultado é liberado em
até 24 horas.
Aqui você pode obter mais
detalhes sobre seu resultado.

Indica o tipo de vírus pesquisado
Aqui temos a data da coleta, dia
que a análise foi liberada, o
método utilizado no diagnóstico
e o tipo de material analisado.

