ANEXO B - Orientações sobre a coleta de RT
RT-qPCR e Sorologia Quantitativa
Q
para os
casos suspeitos de SIM
SIM-P associada à covid-19
19
RT-qPCR para SARS
SARS-CoV-2
A técnica de RT-qPCR
qPCR (reação em cadeia da polimerase em tempo real
precedida de transcrição reversa) para a detecção do SARS
SARS-CoV
CoV-2 é realizado pela
Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (LACEN, Laboratórios de Referência
e laboratórios parceiros do Ministério da Saúde).
Este método permite identificar a presença do material genético (RNA) do vírus
SARS-CoV-2. A amostra clínica preconizada para realização do RT-qPCR
RT
é a secreção
de nasofaringe. Contudo, também podem ser coletadas amostras do trato respiratório
inferior como escarro, aspirado traqueal e lavado broncoalveolar em pacientes
hospitalizados.
Para orientações mais completas sobre a metodologia de coleta de amostras
para RT-qPCR,
qPCR, consultar o Guia de Vigilância epidemiológica da covid-19, disponível
na Plataforma CIEVS PE (https://www.cievspe.com/novo
https://www.cievspe.com/novo-coronavirus
coronavirus-2019-ncov).
A amostra enviada ao LACEN deverá estar registrada no Sistema Gerenciador
de Ambiente Laboratorial (GAL) da seguinte forma:
Finalidade: Investigação.
Descrição: Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P).
(SIM
Agravo/doença: covid-19.
A amostra deve estar acompanhada do formulário do e-SUS
SUS Notifica para os
casos de SG ou com o formulário do Notifica PE e ficha de SRAG hospitalizado do
SIVEP-Gripe
Gripe para os casos de SRAG hospitalizados e óbitos por SRAG independente
de hospitalização.
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Sorologia quantitativa para covid
covid-19 IgG e IgM
Todos os pacientes com suspeita de SIM
SIM-P devem coletar sorologia quantitativa
(IgM e IgG) para SARS-CoV
CoV-2. Para coleta da sorologia preconiza-se
preconiza
a coleta de 5 ml
de sangue total, sem anticoagulante, para obtenção do soro.
A Plataforma de alta testagem da Fiocruz (Biomanguinhos/Rio de Janeiro) é o
Centro de Referência para realização de teste sorológico para covid-19 nos casos
suspeitos de Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM
(SIM-P), para aquelas
Unidades Federadas, que não dispuserem de teste sorológico para SARS-CoV-2 em
seus laboratórios ou nos LACEN locais.
As requisições/solicitações de transporte de amostras para as plataformas de
alta testagem deverão ser feitas pelos LACEN à CGLAB/DAEVS/SVS/MS, utilizando o
formulário de transporte de amostras, onde deverá ser indicado a finalidade do exame:
sorologia para casos suspeitos de SIM-P.
A amostra de soro ou sangue enviada ao LACEN deverá ser cadastrada no
Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL). Os campos da requisição de
exames do GAL serão preenchidos de acordo com os dados

referentes à

solicitação, informações clínicas/dados clínicos gerais da seguinte forma:
Finalidade: Investigação.
Descrição: Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P).
(SIM
Agravo/doença: covid-19.
Exames: COVID-19, IgM;; e COVID-19, IgG;
Método: Imunoensaio de Micropartículas por Quimioluminescência.
Deve estar acompanhada do formulário de notificação (Anexo A) disponível na
Plataforma CIEVS PE ((https://www.cievspe.com/novo-coronavirus
coronavirus-2019-ncov) ou
formulário disponível online na Plataforma CIEVS (https://www.cievspe.com/notifique
https://www.cievspe.com/notifiqueaqui),
), clicando em “SÍNDROME INFLAMATÓRIA MULTISSISTÊMICA PEDIÁTRICA
(SIM-P)”.
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A comunicação e esclarecimento de dúvidas a respeito das noti
notiﬁcações da SIMP devem ser feito, prioritariamente, por meio do e
e-mail da área técnica
nica de vigilância da
SIM-P associada à covid-19
19: simpcovid.pe@gmail.com.
Diante da necessidade de outros esclarecimentos, o corpo técnico da SEVS
encontra-se
se à disposição, em horário institucional, através dos telefones: (81) 31843184
0224/3184-0225
0225 (área técnica) e 3184
3184-0191/0192 (Cievs/PE).
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