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PEO diagnóstico laboratorial e o conhecimento sobre a

circulação do vírus SARS-CoV-2 são fundamentais para o
desenvolvimento das atividades da vigilância laboratorial e
epidemiológica, com objetivo de subsidiar a tomada de
decisão e de resposta em saúde pública. 

O LACEN-PE faz parte da rede nacional de laboratórios
para vigilância de influenza e outros vírus respiratórios,
inclusive o SARS-CoV-2, e está inserido no Sistema
Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (Sislab), junto
com outros 26 Laboratórios Centrais de Saúde Pública do
Brasil. 

O LACEN-PE é responsável pela coordenação das ações
laboratoriais e tem a responsabilidade de monitorar a Rede
Pernambucana de Laboratórios (RPELAB). Tal rede é
composta por todas as unidades laboratoriais públicas e
privadas que realizam exames de interesse em Saúde
Pública. 

Nesse cenário, atua na gestão, fazendo parte da Secretaria
Executiva de Vigilância em Saúde (SEVS) da Secretaria
Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) para atualizar
e subsidiar os serviços de saúde de Pernambuco, com
orientações sobre as ações vigilância laboratorial.
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CONSOLIDAÇÃO DA
VIGILÂNCIA
LABORATORIAL DO  
SARS-COV-2 
Em 13 de março de 2020, foram analisadas as primeiras amostras de casos
suspeitos de COVID-19 pela equipe de diagnóstico laboratorial de doenças
de etiologia viral do LACEN-PE. 

Nos dias 17 e 18 de março de 2020, ocorreu um treinamento teórico-prático
no Instituto Evandro Chagas (IEC-PA), promovido pelo Ministério da Saúde
(MS), sendo parte do processo de descentralização da vigilância laboratorial e
diagnóstico do SARS-CoV-2 para os dez Laboratórios Centrais para os quais o
IEC funciona como National Influenza Center (NIC). 

Desde então, foi implantado o diagnóstico do SARS-CoV-2 por RT-PCR no
LACEN-PE.
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VIGILÂNCIA
LABORATORIAL DE
OUTROS VÍRUS
RESPIRATÓRIOS

A Vigilância Laboratorial dos Vírus Respiratórios foi ampliada para incluir,
além de amostras enviadas pelas Unidades Sentinelas de síndrome Gripal, 
 amostras negativas para COVID-19 de grupos prioritários (pacientes com
SRAG, óbitos por SRAG, gestantes, entre outros). 

As amostras de swab nasofaríngeo estão sendo analisadas por RT-PCR para
um painel viral de até 14 vírus respiratórios, sendo estes: parainfluenza 1, 2 e
3, metapneumovírus, adenovírus, bocavírus, enterovírus respiratório,
coronavírus HKU 1, coronavírus 229E e coronavírus NL63, Influenza A e B,
vírus sincicial respiratório (VSR) e rinovírus.

Semanalmente, são recebidas no LACEN amostras oriundas das unidades
sentinelas com suas respectivas fichas epidemiológicas de síndrome gripal. O
envio semanal garante que aconteça um monitoramento em tempo real da
circulação dos vírus respiratórios no estado de Pernambuco.

A ampliação da testagem das amostras contribui para o monitoramento dos
principais vírus respiratórios circulantes no estado de Pernambuco,
possibilitando que ações oportunas e adequadas sejam tomadas pelas
vigilâncias epidemiológicas na prevenção de possíveis surtos. 
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A tabela abaixo apresenta os quantitativos de amostras analisadas para os
principais vírus que compõem o painel de vírus respiratórios durante o ano de
2021. Observa-se que os percentuais de positividade com frequência se
aproximam da média estadual, tendo sido analisado o maior quantitativo de
amostras da primeira, quarta e oitava regiões. A II GERES teve um percentual
de positividade superior à média estadual para o diagnóstico de VSR e a XII
GERES apresenta percentual de positividade superior à média para os
diagnósticos de Influenza e VSR.
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Tabela 1. Amostras analisadas e percentual de positividade das amostras de Rinovírus, Vírus
Sincicial respiratório (VSR) e Influenza entre as Semanas Epidemiológicas 01 e 52, por região de
saúde solicitante. LACEN PE, 2021.

Fonte: Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial – GAL/LACEN PE



Nos meses de janeiro a dezembro de 2021 foram distribuídos 790.500 kits
de coleta de amostra de nasofaringe e orofaringe (Gráfico 1). No segundo
semestre de 2021, foram distribuídos 191.900 kits de coleta, observando-se
um decréscimo de 68% em relação à quantidade total de kits distribuídos no
primeiro semestre (598.600 kits).

Os kits de coleta são compostos de 1 swab de rayon e um tubo contendo
solução estéril de transporte, conforme recomendações do Ministério da
Saúde. A solução salina estéril é produzida e fracionada no setor de meios de
cultura deste laboratório; foram recebidos, também, tubos contendo meios
de transporte viral, enviados pela Coordenação Geral de Laboratórios de
Saúde Pública (CGLAB/MS). 

Na semana 21, foi registrada a distribuição de 35.550 kits de coleta, sendo
este o maior valor semanal do período analisado.

DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS PARA COLETA DE
AMOSTRAS PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19
(SWABS E MEIOS DE TRANSPORTE VIRAL)
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Gráfico 1 - Distribuição do número de Kits de Coleta de amostra de nasofaringe e orofaringe
dispensados por semana epidemiológica. Pernambuco, 2021.

Fonte: FOR 218 - Solicitação e devolução de kits e materiais, sistema de gestão da qualidade. LACEN-PE, 2021.



Entre as semanas epidemiológicas 01 e 52 de 2021, foram recebidas 793.688
amostras para pesquisa de SARS-CoV-2 no LACEN - PE e laboratórios
parceiros do estado de Pernambuco.

No período analisado, a média de amostras recebidas por semana
epidemiológica foi de 13.055, sendo estas de pacientes sintomáticos e
assintomáticos pertencentes a grupos especiais sob vigilância laboratorial
(gestantes, pacientes oncológicos e nefrológicos, indivíduos que
necessitavam de procedimento cirúrgico, entre outros). 

Os maiores volumes de amostras recebidas foram observados nas semanas
epidemiológicas 20 e 21, com 31.876 e 32.945 amostras recebidas,
respectivamente (Gráfico 2) . 

SOLICITAÇÕES DE EXAMES DE RT-PCR PARA
DETECÇÃO MOLECULAR DO SARS-COV-2
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Gráfico 2 - Número de amostras recebidas para realização de exames de RT-PCR para SARS-CoV-
2 nos laboratórios públicos por semana epidemiológica. Pernambuco, 2021.

Fonte: FOR 218 - Solicitação e devolução de kits e materiais, sistema de gestão da qualidade. LACEN-PE, 2021.



Ao analisar a distribuição das amostras processadas por  Regional de Saúde
(GERES), observa-se que 69,71% (n=545.786) são provenientes dos
municípios da I GERES, que engloba a Região Metropolitana de Recife e o
Arquipélago de Fernando de Noronha (Gráfico 3); a segunda Regional em
número de amostras é a IV (9,24%, n=72.311), que contempla 32 municípios
do Agreste do Estado e tem como sede o município de Caruaru.

SOLICITAÇÕES DE EXAMES DE RT-PCR PARA
DETECÇÃO MOLECULAR DO SARS-COV-2 POR
REGIONAL DE SAÚDE

PÁGINA 10

Gráfico 3 - Número de amostras processadas para SARS-CoV-2 por Região de Saúde e Semana
Epidemiológica de Coleta. Pernambuco, 2021.

Fonte: Sistema Gerenciador de laboratório - GAL. LACEN - PE, 2021.



O intervalo entre o início do período sintomático e a coleta da amostra
biológica para pesquisa de SARS-CoV-2 foi calculado em 79,53% das
requisições processadas em 2021 (n=783.113), em virtude da não
obrigatoriedade de cadastro da variável “data de início dos sintomas” no
Sistema GAL, bem como da ampliação da testagem para contactantes
assintomáticos e grupos que podem conter indivíduos assintomáticos
(pacientes oncológicos, nefrológicos e em pré-operatório, entre outros).

Observou-se que 90,17% (n=561.643) destas amostras tiveram a coleta
realizada até o sétimo dia do início dos sintomas, sendo este considerado o
período oportuno; em todas as semanas, o percentual de amostras coletadas
oportunamente foi igual ou superior a 87%, conforme apresentado no
Gráfico 4.

PERÍODO DE COLETA OPORTUNO DE MATERIAL
BIOLÓGICO PARA O DIAGNÓSTICO DA COVID-19
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Gráfico 4 - Percentual de amostras obtidas no período oportuno de coleta e fora do período
oportuno de coleta por semana epidemiológica de coleta da amostra biológica. Pernambuco, 2021.

Fonte: Sistema Gerenciador de laboratório - GAL. LACEN - PE, 2021.



O Gráfico 5 demonstra o percentual de amostras com resultado positivo,
inconclusivo e negativo para SARS-CoV-2 por RT-PCR segundo semana
epidemiológica de coleta. Observa-se um aumento no percentual de
amostras com resultado positivo, que se mantém acima de 30% no período
entre as semanas 13 e 23. Na 20ª semana epidemiológica registrou-se o
maior percentual de positividade, além do segundo maior número absoluto
de amostras analisadas, evidenciando o recrudescimento da transmissão do
SARS-CoV-2, que pode ser atribuído à circulação da variante Gamma no
estado. 

A partir da semana 23 verifica-se tendência de queda do percentual de
amostras positivas, conforme demonstrado pela linha de tendência calculada
utilizando-se a média móvel das 3 semanas anteriores. O menor percentual
de positividade ocorreu na 51ª semana epidemiológica, com apenas 2,83%
das amostras positivas. Esse cenário está associado ao fortalecimento das
recomendações das medidas preventivas pelos órgãos de saúde,  a ampliação
da oferta de testes rápidos e ao avanço da campanha de imunização por todo
o território.

RESULTADOS DA PESQUISA DE SARS-COV-2
POR RT-PCR

Gráfico 5 - Distribuição dos resultados da pesquisa de SARS-CoV-2 por RT-PCR por Semana
Epidemiológica de coleta da amostra biológica. Pernambuco, 2021.
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Fonte: Sistema Gerenciador de laboratório - GAL. LACEN - PE, 2021.



Quanto ao intervalo médio de liberação dos resultados por semana
epidemiológica, durante o período analisado, as semanas 16, 17 e 24
apresentaram o menor percentual de resultados liberados dentro do prazo de
até 5 dias com respectivamente 47,65%, 49,47% e 51,22% de resultados
liberados no prazo. No entanto, foi possível observar que na maioria das
semanas o percentual de resultados liberados dentro do prazo de 5 dias
esteve acima de 95%, chegando a atingir 100% nas semanas epidemiológicas
44, 45, 50 e 52 (Gráfico 6).

Entre as semanas 27 e 52,  que correspondem ao segundo semestre de 2021,
mais de 85% dos resultados foram liberados em até 2 dias do recebimento da
amostra.

INTERVALO DE LIBERAÇÃO DOS RESULTADOS DA
PESQUISA DE SARS-COV-2 POR RT-PCR

Gráfico 6 - Percentual de amostras por intervalo de liberação em dias, por Semana Epidemiológica
de coleta da amostra biológica. Pernambuco, 2021.
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Fonte: Sistema Gerenciador de laboratório - GAL. LACEN - PE, 2021.



Menos de 1% (n=5.154) das amostras encaminhadas ao LACEN- PE para o
diagnóstico de COVID-19 no ano de 2021 apresentavam algum tipo de não-
conformidade, conforme demonstrado no Gráfico 7.

O tipo de não-conformidade mais comum agrupa os problemas com material
biológico (n=2.079) como a não observação da temperatura adequada de
transporte e a quebra ou derramamento dos tubos de amostra, seguido das
não-conformidades na documentação necessária (n=1.868) e problemas no
cadastro no sistema GAL (n=1.207). Os problemas com material biológico
inviabilizam as análises; já os problemas com documentação e cadastro são
solucionados frequentemente, minimizando os prejuízos aos serviços e
pacientes.

NÃO-CONFORMIDADES NAS AMOSTRAS
RECEBIDAS PARA DIAGNÓSTICO DA COVID-19

Gráfico 7 - Não-conformidades nas amostras para diagnóstico da COVID-19 por mês.
Pernambuco, 2021.
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Fonte: FOR N° 216 - Recepção de amostras biológicas. LACEN - PE, 2021.



No período de janeiro a dezembro de 2021 foi comunicada ao LACEN-PE a
realização de 205.662 exames para diagnóstico da COVID-19 nos
laboratórios da rede suplementar do estado e em farmácias, conforme
autorização da RDC ANVISA Nº 377/2020. 

Atualmente, são realizados na rede suplementar exames moleculares (RT-
PCR para SARS-CoV-2) e sorológicos (testes rápidos e demais metodologias
para pesquisa de antígenos ou anticorpos). 

Ao todo, 57,60% (n=118.467) dos exames informados são de RT-PCR e
81,84% (n=168.315) foram realizados em estabelecimentos de saúde da I
GERES. 

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA COVID-19 EM
LABORATÓRIOS DA REDE SUPLEMENTAR E
FARMÁCIAS

Gráfico 8 - Distribuição dos exames para diagnóstico da COVID-19 informados pela Rede
Suplementar de Saúde de Pernambuco por metodologia de execução e Regional de Saúde.
Pernambuco, 2021.
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Fonte: Núcleo de Vigilância Laboratorial (NVL). LACEN - PE, 2021.



VIGILÂNCIA GENÔMICA DO SARS-COV-2
Em 2021, foi instituída parceria entre o LACEN PE e o Instituto Aggeu
Magalhães (IAM - FIOCRUZ) para a vigilância genômica do SARS-CoV-2 em
Pernambuco, que se consolidou como o principal responsável pela análise
genômica das amostras positivas do Estado. Foram realizadas também,
parcerias com o LACEN - BA e o Instituto Evandro Chagas - IEC que
contribuíram com análises genômicas. Os dados obtidos com o sequenciamento
das amostras selecionadas são computados semanalmente na plataforma da
Rede Genômica FIOCRUZ/ Ministério da Saúde (disponível em
http://www.genomahcov.fiocruz.br/) para compor o panorama de circulação de
linhagens em todo o país. 

Foram submetidas à análise genômica 2.362 amostras positivas para o SARS-
CoV-2 coletadas nas 52 semanas epidemiológicas de 2021, observando-se o
predomínio absoluto da variante Gamma, outrora denominada P.1, até a SE 31.
A partir da SE 26 observa-se a circulação da variante Delta no estado, sendo
detectada em mais de 50% das amostras analisadas a partir da SE 35. Em
janeiro de 2022 foram analisadas amostras positivas para a variante Ômicron
obtidas ainda na SE 50/2021, sendo esta a variante presente em 67% das
amostras analisadas da SE 52 e associada ao grande aumento de casos
registrado nas semanas epidemiológicas seguintes.
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Gráfico 9 - Variantes do SARS-CoV-2 identificadas nas amostras positivas por semana
epidemiológica de coleta. Pernambuco, 2021.

Fonte: Relatórios de sequenciamento de amostras positivas para SARS-CoV-2, 2021.


