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O que são testes rápidos para COVID-19?
São testes  que  detectam se  o  paciente  carrega  anticorpos  IgG ou IgM ou
ambos contra o coronavírus SARS-CoV-2 (figura 1). Uma gota de sangue é
colocada em uma fita reagente que muda de cor indicando a presença ou a
ausência desses anticorpos após 15 a 30 minutos de incubação.

Figura 1. Exemplo de teste rápido comercializado para detecção de anticorpos contra SARS-CoV-2. Fonte: Cleonice
Blepper.

O que é IgG e IgM?
Os  exames  sorológicos  tem  o  objetivo  de  identificar  dois  tipos  de
imunoglobulinas: a IgM e a IgG.
As  imunoglobulinas  são  produzidas  após  o  contato  do  organismo  com um
antígeno, que pode ser um vírus, uma bactéria ou qualquer partícula capaz de
induzir resposta imune adaptativa. A IgM é produzida entre 3 a 5 dias após o
primeiro contato com o antígeno. A IgG tem produção aumentada após cerca
de 2 semanas e está relacionada à memória do sistema imunológico, evitando
re-infecções  pelo  mesmo patógeno.  Porém,  não  se  sabe  se  esta  proteção
contra re-infecção ocorre contra a SARS-CoV-2.

Como é feita a validação dos testes rápidos?
Os laboratórios determinam a sensibilidade e a especificidade dos testes a
partir de análises realizadas com amostras de pacientes certamente positivos e
de  outros  que  são  certamente  negativos  para  COVID-19.  Quanto  maior  a
sensibilidade do teste, menor é o número de falso-negativos nos resultados. E
quanto maior a especificidade do teste, menor é o número de falso-positivos.
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Quais são as limitações dos testes rápidos?
Testes com 100% de sensibilidade e 100% de especificidade não existem, mas
considerando  os  valores  fornecidos  pelos  fabricantes  e  a  prevalência  de
COVID-19 na população, existe um alto índice de resultados falso-positivos e
falso-negativos nos testes rápidos. Por isso, os resultados destes testes devem
ser  interpretados  por  profissionais  de  saúde  em  associação  com  achados
clínicos dos pacientes. 

As aplicações dos testes rápidos
De forma geral, a produção de anticorpos em níveis detectáveis pelos testes
rápidos ocorre por volta de 8 a 15 dias após o aparecimento dos primeiros
sintomas e por isso não são recomendados para diagnóstico em pacientes nos
estágios  iniciais  da  COVID-19.  As  principais  aplicações  destes  testes  são
estudos epidemiológicos e confimação de infecções passadas.
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