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ANEXO I 

Resumo executivo da tecnologia intitulada Protocolo UFG para teste RT-LAMP de 

diagnóstico molecular da COVID-19. 

A Universidade Federal de Goiás - UFG dispõe de um conjunto de conhecimentos que 

resultou em uma tecnologia, não patenteável, voltada para a realização de testes para o 

diagnóstico molecular da COVID-19 baseada na metodologia RT-LAMP em ambientes 

laboratoriais e hospitalares, através da utilização de metodologia in house.  

A tecnologia denominada Protocolo UFG para teste RT-LAMP de diagnóstico 

molecular da COVID-19 detecta a presença do RNA do vírus SARS-CoV-2 durante o período 

de infecção ativa através da transcrição reversa seguida pela amplificação isotérmica mediada 

- RT-LAMP (do inglês: Reverse transcription loop-mediated isothermal amplification) na 

análise de amostras de swab nasofaríngeo coletadas com swab estéril e acondicionadas em 

criotubos contendo 1,5 ml de solução salina 0,9% de NaCl. Os resultados positivos para o teste 

são identificados por detecção visual mediante a observação de mudança de coloração das 

amostras.  

O Protocolo UFG para teste RT-LAMP de diagnóstico molecular da COVID-19 é uma 

alternativa aos métodos convencionais de RT-qPCR e apresenta as seguintes vantagens:  

 Requer um conjunto de aparato instrumental barato e facilmente encontrado em 

laboratórios de análises clínicas; 

 O treinamento da equipe técnica para realização das análises e interpretação dos 

resultados é rápido; 

 O tempo médio da análise para a obtenção do resultado final é de aproximadamente 50 

minutos; 

 Possui confiabilidade dos resultados equivalente ao obtido por PCR; 

 Apresenta grande potencial para aplicações no point-of-care. 

Dados de validação do Protocolo UFG para teste RT-LAMP de diagnóstico molecular da COVID-19 em 

comparação com resultados obtidos com RT-qPCR.   

Estatística Valor 

SENSIBILIDADE 87,10% 

ESPECIFICIDADE 98,09% 

VALOR PREDITIVO POSITIVO 94,30% 

VALOR PREDITIVO NEGATIVO 95,61% 

PRECISÃO 94,95% 

Nota: 

SENSIBILIDADE: a sensibilidade é definida como a probabilidade do teste em detectar 

pacientes doentes em uma população sabidamente infectada.  

ESPECIFICIDADE: a especificidade é definida como a probabilidade de o teste resultar em 

negativo para pacientes não doentes em uma população sabidamente negativa.  

VALOR PREDITIVO POSITIVO: é a probabilidade de um indivíduo avaliado e com resultado 

positivo ser realmente doente.  

VALOR PREDITIVO NEGATIVO: é a probabilidade de um indivíduo avaliado e com 

resultado negativo ser realmente negativo. 

PRECISÃO: É definida como a probabilidade geral de que um paciente seja classificado 

corretamente. 
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EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E REAGENTES NECESSÁRIOS PARA 

REALIZAÇÃO DO TESTE 

Cabine de segurança biológica ou sala exclusiva para processo de inativação do vírus e 

pipetagem de amostras. 

Termoblocos para microtubos de 0,2 e 2 ml. 

Cabine para preparo do mix de reação RT-LAMP. 

Micropipetas de 2-1000 µl. 

Rack termoestável para microtubos de 0,2 ml. 

Solução salina 0,9%. 

Primers. 

Mix de reação RT-LAMP. 

Água para biologia molecular. 

Insumos laboratoriais: microtubos, ponteiras para micropipetas, criotubos, swab e material 

de EPI (luvas, máscaras, etc.). 
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