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NOTA TÉCNICA Nº 06/2020-SMS/GAB 

Informações quanto à realização do 
Inquérito Populacional em virtude da 
pandemia causada pela COVID-19. 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIÂNIA, no uso de suas 

atribuições legais e regulamentares, conferidas pela Lei Complementar nº. 276, de 03 de 

junho de 2015, e pelo Decreto Municipal nº. 011/2017, resolve editar a presente nota técnica. 

INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou situação de emergência 

global em saúde pública em janeiro de 2020 após caracterizada a distribuição mundial de 

casos infectados pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), causando a doença denominada 

COVID-19. A infecção pelo vírus pode levar a diversas síndromes clínicas, incluindo quadros 

sintomáticos leves, moderados ou graves. Há ainda uma parte de indivíduos que tem infecção, 

mas que não apresentam sintomas. Os casos graves são mais frequentes em grupos 

vulneráveis, como população idosa, portadores de comorbidades, dentre outros. Os casos 

confirmados de COVID-19 pelos sistemas de saúde são os casos sintomáticos, sobretudo os 

mais graves, e representam, portanto, uma parcela pequena do total de indivíduos infectados 

pelo vírus SARS-CoV-2 na população. 

O município Goiânia teve o primeiro caso da doença confirmado em 12 de 

março, proveniente da Itália. No dia 25 de março foi confirmado o primeiro caso de 

transmissão comunitária, isso é, um caso que adquiriu a infecção em Goiânia. Como a 

infecção pelo SARS-CoV-2 pode ocorrer sem a presença de sintomas, não sabemos com 

certeza qual a proporção da população que já teve contato ou foi infectada pelo vírus no 

município de Goiânia. Esta informação pode ser obtida apenas através de estudos amplos 

denominados inquéritos epidemiológicos, que realiza testes em amostras da população para 

detecção de anticorpos contra o SARS-CoV-2. A realização de inquéritos epidemiológicos é 

recomendada pela Organização Mundial da Saúde (1), e inúmeros inquéritos já foram 

realizados em vários países do mundo. No Brasil, o primeiro inquérito populacional para este 

fim foi realizado no Rio Grande do Sul (2), sendo realizadas várias etapas, a primeira delas 
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em abril de 2020. O município de São Paulo e o estado do Espírito Santo também realizaram 

inquérito semelhantes mais recentemente. 

O conhecimento e mapeamento sobre a real proporção da população já 

infectados pelo vírus é fundamental para o direcionamento de ações de controle e prevenção, 

estimativa de leitos hospitalares e fornecer subsídios para avaliação das medidas de 

isolamento social.  

Assim, realização de inquéritos sorológicos em municípios selecionados do 

estado de Goiás foi discutida e aprovada pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde 

Pública para o Novo Coronavírus (COE-nCov). Em colaboração com pesquisadores da 

Universidade Federal de Goiás, foi estruturado um projeto que prevê a realização de 

inquéritos sucessivos em amostras da população a cada 15 dias, durante os próximos 2 meses, 

que permitirá o acompanhamento ao longo do tempo do total de pessoas infectadas pelo 

SARS-CoV-2 no estado.   

O primeiro inquérito foi realizado em Goiânia no dia 09/05/20, por meio de 

visitas domiciliares a partir de uma amostra sorteada entre todas as residências do município. 

Essa atividade foi realizada com recursos próprios do município de Goiânia e utilizando os 

testes rápidos encaminhados em abril pelo Ministério da saúde para todos os estados do país e 

distribuídos ao município de Goiânia pela Secretaria de Saúde de Estado de Goiás.  Para a 

realização do teste rápido, foi feita coleta de uma gota de sangue colhida de um dedo do 

participante conforme orientado nas Instruções de uso do teste (3). 

Assim, a Secretaria Municipal de Saúde, após deliberações realizadas no 

COE-Municipal, instituído pela Portaria nº 102/2020, torna público as seguintes 

informações, com vistas a dar conhecimento à população e demais interessados que os 

resultados do primeiro inquérito ainda não foram divulgados pelas seguintes razões:  

1. Em uma análise preliminar feita após a realização do inquérito, foram

identificados raros casos positivos.  

2. De acordo com a bula do fabricante do teste rápido utilizado, os valores de

sensibilidade e especificidade do teste são de Sensibilidade: 86,43% (IC 95%: 82,41% ~ 

89,58%) e Especificidade: 99,57% (IC 95%: 97,63% ~ 99,92%), respectivamente (3). 

3. No dia de hoje, 20 de maio de 2020, chegou ao conhecimento da equipe de

pesquisa e análise de dados, resultados de um estudo realizado em São Paulo que avaliou a 

acurácia deste teste rápido distribuído pelo Ministério da Saúde. Este estudo, divulgado hoje, 
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sugere que estes testes rápidos não sejam realizados utilizando sangue capilar, uma vez que a 

sensibilidade aferida foi de 55%, abaixo dos valores indicados na bula e observados quando 

comparados com testes utilizando soro ou plasma obtido a partir do sangue periférico colhido 

por punção venosa (4). 

4. Face à esta nova evidência, e entendendo que em função disso os resultados

preliminares da primeira etapa do inquérito devem estar sub-estimados em função da baixa 

sensibilidade do teste uma vez que foi utilizado sangue capilar,  o grupo de coordenação do 

inquérito orienta que, para a próxima etapa do inquérito em Goiânia, a ser realizado durante a 

próxima semana, a testagem seja realizada com o mesmo teste mas utilizando soro, obtido por 

coleta de sangue por punção venosa. 

5. Os resultados dos inquéritos serão, portanto, divulgados apenas após análise

dos dados dessa segunda etapa do inquérito. 

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aos vinte e um 

dias do mês de maio de 2020. 

Fátima Mrué 
Secretária Municipal de Saúde 
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