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Nota Técnica COES MINAS COVID-19 Nº 26 – 22/04/2020 

Proposta de Ampliação da RELSP no contexto do enfrentamento 

ao COVID-19 

 
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 

30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo 

novo coronavírus (COVID-19); 

 

Considerando o Decreto nº 113, de 12 de Março de 2020, que 

Declara Emergência em Saúde Pública do Estado de Minas Gerais 

em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus 

(COVID-19), 

 

Considerando os estudos baseados em modelagem preditiva que 

foram publicados recentemente, o cenário epidemiológico de 

transmissão para o COVID – 19 apresenta uma possibilidade de 

aumento exponencial no número de casos notificados nas 

próximas semanas, resultando na exaustão do sistema de 

atendimento público e privado. 

 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

O estado de Minas Gerais apresentava até o dia 30/03/2020, 29.724 

casos suspeitos por COVID – 19. Entre os dias 17 ao dia 30 de março, foram 

recebidos no LACEN/MG, 5.956 amostras biológicas de pacientes que 

apresentaram sintomatologica compatível com os critérios diagnósticos de 

COVID-19, no entanto, 35% (2.100) dos exames foram realizados. 

Nesse contexto, as demandas diagnósticas do Estado têm excedido a 

capacidade laboratorial instalada no Instituto Octávio Magalhães (IOM – FUNED). 

Desta forma, faz-se necessário a ampliação da rede diagnóstica no estado de 

Minas Gerais, afim de garantir o diagnóstico laboratorial dos casos suspeitos de 

COVID-19. 

 

PROPOSTA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DIAGNÓSTICA DO COVID-19 

Com base no levantamento realizado pela Secretaria de Estado de Saúde 

de Minas Gerais sobre a capacidade diagnóstica do estado foi identificado que os 
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laboratórios de pesquisa presentes nas Universidades Federais e Estaduais e 

laboratórios públicos podem compor a rede de realização de diagnóstico, 

reduzindo o tempo de espera pelo diagnóstico laboratorial. 

Nesse mesmo levantamento, percebe-se que as Universidades Públicas, 

assim como laboratórios públicos, possuem laboaratórios bem equipados com 

recursos humanos qualificados e capacitados para ampliar a resposta diagnóstica 

e contribuir significativamente junto ao LACEN/MG (FUNED) no processo de 

resposta rápida a demanda emergente do estado. 

Assim, propõe-se que as Universidades Públicas reafirmem o 

compromisso Constitucional da Extensão Universitária, consubstânciado no Art. 

209 da Constituição Federal de 1988, oferecendo a comunidade seu redor e ao 

público externo à universidade, ação capaz de impactar a atual situação com 

base nos conhecimentos adquiridos com o ensino e a pesquisa desenvolvidos no 

escopo do espaço acadêmico. Em contrapartida, a experiência de composição da 

expansão da RELSP possibilitaria a produção de novas pesquisas e novos 

conhecimentos a ser trabalhado e articulado no âmbito universitário. 

Afim de viabilizar esta proposta, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-

MG), propõe fornecer os insumos necessários para o processamento das 

amostras para diagnóstico do COVID-19, bem como o suporte técnico por 

intermédio da FUNED/IOM para validação e credenciamento dos laboratórios 

capazes de oferecer oportunamente incremento da rede de diagnósticos no 

estado. Trata-se portanto da realização de um propósito comum, voltado 

iminentemente ao interesse público, que conflui esforços de diagnóstico, 

pesquisa e extensão não havendo, contudo, nenhum tipo de repasse financeiro. 

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

Mediante o cenário de emergência em Saúde Pública causado pela 

disseminação do novo coronavírus (COVID-19) no estado de Minas Gerais e no 

país, há a necessidade da descentralização da realização de diagnóstico 

laboratorial, por meio do trabalho em rede, por tempo determinado, e em 

conformidade técnica, assegurando a qualidade das análises realizadas por 

laboratórios de rede pública. 
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REQUISITOS MÍNIMOS PARA CREDENCIAMENTO E HABILITAÇÃO DE 

LABORATÓRIOS 

A emergência em saúde pública não pode ser pressuposto para 

redução dos níveis de qualidade diagnóstica ou representar ameaça aos 

procedimentos de biossegurança básicos impactando em prejuízo na 

sensibilidade e especificidade dos testes. Em suma, como requisito para a 

habilitação dos laboratórios universitários devem seguir parametros mínimos de 

segurança e de expertise relacionado ao tipo de diagnóstico. Tais como: 

 Ser um laboratório que realiza análises de caráter clínico/científico em 

amostras biológicas, classificado como laboratório de nível de 

biossegurança biológica NB2. 

 Atender ao critérios estabelecidos no Anexo I desta nota. 

 
PROCESSOS DE TRABALHO RELACIONADOS A REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES 

LABORATORIAIS PARA COVID-19 

Com a finalidade de manter os níveis de qualidade das análises 

laboratoriais os laboratórios inseridos na RELSP deverão seguir processos 

previamente estabelecidos, tais como: 

 Manter-se sob supervisão técnica do LACEN-MG/IOM e SUBVS; 

 Realizar as análises laboratoriais seguindo as normas de Qualidade e 

Biossegurança; 

 Enviar amostras para o LACEN/MG, a título de controle de qualidade. A 

frequência e o quantitativo serão definidos pelo próprio LACEN/MG; 

 Submeter-se a avaliação tecnica in loco, caso o LACEN/MG ou a 

SUBVS julguem necessário; 

 O responsável técnico pelo laboratório e todos os seus colaboradores 

deverão assinar termo de responsabilidade técnica e sigilo profissional 

quanto ao resultado e laudo das análises; 

 Enviar diariamente para o LACEN/MG e SUBVS, em horários e datas 

pré- estabelecidos, planilhas contendo informações referentes ao 

processamento das amostras; 

 Permitir acesso pelo LACEN/MG e SUBVS de todos os documentos, registros 

técnicos, e resultados de ensaios de proficiência quando solicitado; 
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 Oferecer planilha detalhada, com nome, documentação, escolaridade e 

cargo/função de todos os colaboradores e técnicos ligados a atividade 

diagnóstica. 

 

DO DESCRENDECIAMENTO DOS LABORATÓRIOS DA REDE DE APOIO 

O laboratório que, a qualquer tempo, não cumprir, ou deixar de cumprir 

as condições descritas na presente Nota Informativa será excluído da Rede de 

ampliação da RELSP para o diagnóstico do COVID – 19 no estado de Minas 

Gerais e poderá ser responsabilizado nos limites de sua responsabilidade 

técnica, civil, administrativa e penal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em virtude do caráter dinâmico e instável da epidemia o presente apoio 

técnico vigorará por prazo determinado, inicialmente equivalente à 4 meses, a 

critério da SUBVS ou do laboratório de diagnóstico/pesquisa interromper a 

participação na Rede de Apoio Técnico Laboratorial para o diagnóstico do 

COVID – 19. 

Por fim, para formalização da Rede de Apoio Técnico Laboratorial para o 

diagnóstico do COVID – 19, encaminhamos a presente proposta para 

deliberação do Comitê Extraordinário. 
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ANEXO I - Ampliação da RELSP no contexto do enfrentamento 
ao COVID-19, PLANO DE CONTIGÊNCIA EIXO LABORATORIAL 

 

1. Possuir Laboratório de Contenção mínima NB2 (Nível de biossegurança 2) 

para manipulação das amostras conforme Resolução RDC Nº 50, de 21 de 

Fevereiro De 2002; 

2. Utilizar os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) adequados ao nível de 

contenção de biossegurança; 

3. Comprovar a existência de capacidade técnica no Laboratório com 

experiência em biologia molecular na realização de RT-PCR (Reação em 

Cadeia Polimerase e Transcripitase Reversa em tempo real) há mais de um 

ano; 

4. Possuir instruções escritas referentes ao uso de equipamentos e 

instrumentos. Estas instruções podem ser substituidas ou complementadas 

por manuais do fabricante; 

5. Os equipamentos e instrumentos deverão passar periodicamente por 

manutenções preventivas, de acordo com indicação do manual do fabricante 

ou pela legislação vigente; 

6. Os equipamentos deverão ser calibrados periodicamente (frequência mínima 

de 3 a 6 meses); 

7. Os equipamentos deverão ser monitorados quanto a temperatura e também 

o ambiente labororatorial, conforme orientações do LACEN-MG/IOM; 

8. Os reagentes e/ou insumos preparados ou alíquotas pelo próprio laboratório 

deverão ser identificados com rótulo contendo: nome, concentração, número 

do lote (se aplicável), data de preparação, identificação de quem preparou 

(quando aplicável), data de validade, condições de armazenamento; 

9. A utilização dos reagentes e insumos deverão respeitar as recomendações de 

uso do fabricante, condições de preservação, armazenamento, e os prazos de 

validade; 

10. Disponibilizar para todo o Recursos Humanos instruções escritas de 

biossegurança, bem como de informativos visuais contendo as instruções 

necessárias de biossegurança. As instruções devem contemplar no mínimo: 

normas e condutas de segurança biológica, química, física, ocupacional e 

ambiental; instruções de uso para os equipamentos de proteção individual 
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(EPI), e de proteção coletiva (EPC); procedimentos em caso de acidentes; 

manuseio e transporte de material e amostra biológica; 

11. Disponibilizar instruções de limpeza, desinfecção e esterilização, quando 

aplicável, das superfícies, instalações, equipamentos, artigos, materiais e 

fômites; 

12. O laboratório deverá dispor de meios que permitam a rastreabilidade da hora 

do recebimento, coleta da amostra, e processamento da amostra; 

13. O laboratório deverá possuir mecanismos que possibilitem a agilização da 

liberação dos resultados em situações de urgência, especialmente em 

situações de priorização de amostras; 

14. O laboratório deverá definir o tipo de água para uso em laboratório, utilizadas 

em testes laboratoriais (por exemplo: potável, purificada, destilada, 

ultrapurificada) utilizada na rotina do laboratório e a forma de obtenção desta 

água; 

15. O laudo deverá ser datado e assinado por profissional de nível superior 

legalmente habilitado; 

16.  As amostras controles devrão ser analisadas da mesma forma que amostras 

dos pacientes. 

17. O laboratório deverá garantir a confidencialidade e sigilo dos resultados dos 

pacientes sob pena de responsabilização nos âmbitos juridicos aplicaveis; 

18. O Laboratório deverá utilizar os protocolos CDC ou CHARITÉ (Berlin) e os 

insumos (primers, sondas, reagentes e enzimas) indicados pelo LACEN-MG 

e SUBVS, no intuito de padronizar os testes; 

19. O Laboratório deverá ter, pelos menos, 2 amostras confirmadas pelo IOM ou 

pela FIOCRUZ e/ou demonstrar desempenho na comparação interlaboratorial 

sobre 10 amostras cegas encaminhadas pelo IOM. Estas amostras deverão 

estar indicadas como “Para Confirmação”; 

20. O Laboratório assume o compromisso de encaminhar ao IOM/FUNED todas 

as amostras clínicas positivas para SARS-CoV-2, notificando imediatamente à 

Vigilância Epidemiológica, em até 48 horas da liberação do resultado. Estas 

amostras deverão estar indicadas como “PARA ESTOCAGEM” e devem ser 

acondicionada conforme normas de segurança e de conservação das 

amostras; 
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21. O Laboratório assume o compromisso de encaminhar à FUNED todas as 

amostras clínicas negativas de pacientes que forem a óbito com suspeita 

clínica de COVID-19, notificando imediatamente à Vigilância Epidemiológica 

através do CIEVS-MG. Estas amostras deverão estar indicadas como “PARA 

ESTOCAGEM”; 

22. O Laboratório assume o compromisso de respeitar as normas técnicas 

definidas pelo LACEN/MG. 


