
 

 

DETALHAMENTO – TIPOS DE TESTE COVID-19 

 

 

Exame para COVID-19 método de RT/PCR 

 

• A ser realizado pelo atleta e acompanhante de forma prévia a partir do dia 

17/10/2020.  

O resultado dever ser enviado para o departamento técnico da CBT – 

tecnico@cbtenis.com.br - até o dia 20/10/20 e entregue em mãos no ato do 

credenciamento oficial; 

 

• Também será utilizado como contraprova de testagem positiva no teste 

rápido a ser realizado no credenciamento oficial do atleta e acompanhante; 

 

• Necessária solicitação médica. 

 

 

Detalhamento do teste: 

 

1. O que é este teste? 

Este é um teste laboratorial para identificação do vírus do novo coronavírus 

(COVID-19), realizado por meio das técnicas de RT-PCR em tempo real. 

 

2. Como é coletado este exame? 

Este exame compreende a utilização de "swab" flexível para coleta de material 

respiratório (nasofaringe e orofaringe), que será enviado ao laboratório para 

pesquisa do vírus. A coleta é indolor, porém você pode sentir algum desconforto 

durante alguma etapa do procedimento. 

 

3. O que acontece com minha amostra? 

Sua amostra será encaminhada até o laboratório para processamento, análise 

e emissão do laudo. Os resultados da amostra serão liberados de forma 

impressa ou eletrônica, pelos canais disponibilizados pelo laboratório. 

Excepcionalmente, você poderá ser reconvocado para realização de uma 

segunda coleta de amostra biológica. 

 

4. O que acontece com meu resultado? 

Há três tipos de resultados possíveis: 



 

 

• Não detectado (negativo): não foi detectado novo coronavírus (SARS 

CoV2) na amostra; 

• Detectado (positivo): foi detectado novo coronavírus (SARS CoV2) na 

amostra; 

• Inconclusivo 

 

5. O que significa um resultado Inconclusivo? 

Significa que sua amostra foi processada adequadamente pelo laboratório, 

porém o tipo e/ou quantidade de material genético presente naquela amostra 

não permitiu excluir a presença de SARS-CoV2.  

 

6. O que fazer caso minha amostra apresente um resultado Inconclusivo? 

É importante ressaltar que este é um resultado considerado VÁLIDO, portanto 

o laudo será liberado normalmente. O resultado deve ser discutido com seu 

médico, que poderá optar por solicitar nova coleta para elucidação diagnóstica. 

Neste caso, a reconvocação do paciente e solicitação de nova coleta ficará a 

critério do médico assistente (e não do laboratório), mediante novo pedido 

médico.  

 

7. O que acontece com meu resultado positivo? 

Resultados positivos para COVID-19 serão obrigatoriamente reportados no 

laudo e notificados para as respectivas autoridades de saúde e agências de 

vigilância sanitária, em linha com procedimentos preconizados pelo Ministério 

da Saúde. 

 

 

Teste rápido para a detecção qualitativa de anticorpos lgG e lgM para o 

SARS-CoV2 

 

• Além do teste prévio realizado dias antes do embarque, conforme detalhado 

acima, faremos testes rápidos IgG e IgM em todos os atletas, 

acompanhantes e profissionais de staff envolvidos no evento, no momento 

do credenciamento realizado no hotel oficial durante o dia 21/10/20.  

 

• Caso o teste apresente resultado positivo para o COVID-19, uma 

contraprova será recolhida imediatamente, caso continue positivo, um novo 

teste, desta vez de PCR, será realizado por equipe especializada contratada. 

Neste último caso, o indivíduo ficará em quarentena no seu quarto até que 



 

 

tenhamos o resultado final do exame e possamos tomar as medidas 

necessárias. 

 

• Não é necessária solicitação médica. 

 

 

Detalhamento do teste: 

 

1. O que é este teste? 

Este é um teste laboratorial para indicar a presença de anticorpos para o novo 

Coronavírus no sangue. 

 

2. Como é coletado este exame? 

A coleta é realizada por um profissional de saúde, a partir da gota de sangue 

da ponta de dedo ou coleta de sangue em tubo de sangue. A amostra sanguínea 

é então submetida ao teste rápido, analisada por um profissional habilitado. 

  

3. Um resultado "não reagente/negativo" no teste rápido exclui a possibilidade 

de infecção por SARS-CoV2? 

O tempo de resposta de cada indivíduo para iniciar a produção de anticorpos é 

diferente. Portanto, resultados negativos, a qualquer tempo, não excluem 

contato prévio com o vírus. 

 

4. O que significa um resultado "reagente/positivo"? 

Significa provável contato prévio com o novo Coronavírus. 

 

5. Quem deve analisar e interpretar meus resultados? 

Os resultados devem ser interpretados pelo médico/profissional de saúde 

solicitante, considerando informações clínicas e demais exames 

complementares disponíveis. 

 

6. Este teste pode fornecer resultados falso-positivos e/ou falso-negativos? 

Como em qualquer teste laboratorial, resultados falso-negativos e falso-

positivos podem ocorrer. Os testes para coronavírus foram aprovados em 

caráter emergencial pela ANVISA, em virtude da pandemia internacional. 

Mediante disponibilização de estudos adicionais, as características deste teste 

podem ser revistas e/ou atualizadas. 


