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Introdução 

 

Propiciar o diagnóstico rápido e em massa é a melhor estratégia para conter             
a transmissão da COVID-19. A Iniciativa COVID-19 Unipampa Campus São Gabriel           

foi gestada para fornecer o diagnóstico do vírus SARS-CoV-2, por qRT-PCR, para            

os cidadãos da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde do Estado do Rio Grande do              
Sul. Visto que o curso de Pós-Graduação em Ciências Biológicas do Campus São             

Gabriel possui professores com mais de 20 anos de experiência em análises que             
utilizam técnicas de biologia molecular, que os laboratórios estão equipados com os            

equipamentos aprovados pela ANVISA e recomendados pela OMS para a          

realização dos testes de qRT-PCR e que, além destes equipamentos, os           
laboratórios dispõem de tecnologia de ponta para confirmação da presença do           

SARS-CoV-2, tais como sequenciadores de nova geração e equipamentos         
periféricos, esta iniciativa foi proposta em caráter emergencial para suprir uma           

demanda social de relevância mundial. 

No dia 20 de abril de 2020 foi realizada a primeira reunião com o Secretário               
de Saúde do município de São Gabriel, Sr. Ricardo Coirolo, na qual também             

estiveram presentes, além dos professores envolvidos, o Sr. Luis Carlos Venturini           
Dotto, provedor do Hospital Irmandade da Santa Casa de São Gabriel na época, a              

Sra. Kátia Raposo Pereira, presidente do Comitê de Prevenção e Combate ao            

Coronavírus, o Sr. Antônio Ramalho, responsável técnico pelo Laboratório de          
Análises Clínicas Ney Ramalho, a Sra. Carine Silveira Rodrigues, Enfermeira da           

Unidade de Cuidados SRAG e UTI COVID-19 e a Sra. Gilvania Quadros da Silva,              
Enfermeira do Serviço de Controle de Infecção do hospital. No modelo de trabalho             

proposto, o município ficou responsável pelas coletas das amostras e envio ao            

laboratório; o laboratório se responsabilizou pela análise das amostras via qRT-PCR           
segundo metodologia proposta por Corman et al. (2020) e confecção dos laudos e o              

hospital pelo fornecimento e esterilização de EPIs e destinação correta dos resíduos            



biológicos. No dia 24 de abril, a parceria com o Município de São Gabriel foi               
formalmente estabelecida em reunião com o Sr. Rossano Dotto Gonçalves, prefeito           

do município de São Gabriel. Além dos professores envolvidos, também          
participaram desta reunião o Sr. Fabiano Torres, Diretor do Campus São Gabriel -             

Unipampa, o Sr. Luis Eduardo Vieira, Coordenador Administrativo do Campus São           

Gabriel, o Sr. Ricardo Coirolo e a Sra. Kátia Raposo Pereira. As atividades iniciaram              
em 14 de maio de 2020 quando foram analisadas as três primeiras amostras             

oriundas de São Gabriel. Na ocasião, era possível realizar até 47 testes por dia. No               
dia 19 de maio de 2020 o primeiro caso positivo foi detectado. A amostra foi enviada                

ao Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (LACEN/RS) para             

contraprova, habilitando o laboratório da Unipampa para a condução dos testes. 
Com o início dos trabalhos, ações de consultoria sobre o momento da coleta             

e armazenamento das amostras foram realizadas. Dados compilados a partir dos           
estudos de Kucirka et al., 2020 foram utilizados para estabelecer o melhor momento             

de coleta de acordo com a Figura 1. 
 

 
 

Figura 1. Determinação para o melhor dia de coleta após contato com paciente infectado.  
 
 

Com o início dos trabalhos, todos os municípios da 10ª Coordenadoria           

Regional de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul foram convidados a             

submeterem suas amostras ao laboratório. Os municípios foram instruídos quanto          
ao armazenamento e transporte das amostras bem como auxiliados na aquisição           

dos tubos e swabs para coleta. 



Em face à crescente demanda pelos testes, houve a necessidade de           
adaptação e otimização do laboratório para aumento da capacidade de          

processamento de amostras. Com a modificação de protocolos, aquisição/doação         
de novos equipamentos e modificação dos fluxos de trabalho. Hoje, o laboratório            

possui capacidade para analisar 500 amostras por dia, com entrega dos resultados            

em até 4 horas após o recebimento das amostras. Até o momento, foram atendidos              
16 municípios da região a saber: Alegrete, Barra do Quaraí, Caçapava do Sul, Dom              

Pedrito, Itaqui, Maçambará, Manoel Viana, Quaraí, Rosário do Sul, Santa Margarida           
do Sul, Santa Maria, Santana do Livramento, São Gabriel, São Sepé, Uruguaiana e             

Vila Nova do Sul. A localização geográfica dos municípios bem como o número total              

de pessoas testadas em cada município encontra-se na Figura 2.  
 

 
 
Figura 2. Municípios atendidos e número de testes realizados pela Iniciativa COVID-19 no período 

de 14 de abril a 18 de dezembro. Créditos:  Dr. Adriano Luis Schunemann. 



 
  
Recursos e Doações obtidos 

 
Inicialmente, o laboratório foi estruturado com equipamentos já presentes no          

Campus São Gabriel, adquiridos ao longo de mais de dez anos de empenho dos              
docentes do curso de Pós-Graduação em Ciências Biológicas. A maioria dos           

equipamentos foi adquirida com recursos oriundos da Unipampa e da Financiadora           

de Estudos e Projetos (FINEP). Contudo, alguns equipamentos ainda eram          
necessários para o funcionamento pleno do laboratório, como a cabine de           

segurança biológica tipo Classe II A2, adquirida com recursos próprios dos docentes            
envolvidos. 

A realização dos testes foi possível a partir de uma parceria com os             
municípios de São Gabriel e Rosário do Sul e o Ministério Público do Trabalho.              

Além desta parceria, recursos da Unipampa, empresa São Gabriel Saneamento, do           

Laboratório de Análises Clínicas Ney Ramalho e doações dos municípios atendidos           
também foram recebidos para as testagens. 

A Tabela 1 apresenta os recursos e as doações recebidos pela Iniciativa            
COVID-19 Unipampa Campus São Gabriel. 

 
Tabela 1. Recursos e doações recebidos pela Iniciativa COVID-19 Unipampa Campus São Gabriel             

para a detecção de SARS-CoV-2 por qRT-PCR. 

FONTE INSUMO/EQUIPAMENTO RECURSO/DOAÇÃO 

 
 
 
 

Ministério Público do 
Trabalho 

Kits para extração de ácidos 
nucleicos 

R$ 161.500,00 

Kits para qRT-PCR R$ 179.700,00 

Plásticos R$ 210.000,00 

Termociclador QuantStudio 3 
(Thermo Fischer Scientific) 

R$ 125.000,00 

São Gabriel Saneamento Extrator de ácidos nucléicos 
Extracta32 (Loccus) 

R$ 110.000,00 

 
 
 

Universidade Federal do 
Pampa 

Kits para extração de ácidos 
nucleicos 

R$ 22.919,00 

Kits para qRT-PCR R$ 21.740,00 

Plásticos R$ 1.550,00 



 
 
 
 
 

Resultados 
 
 

O laboratório Iniciativa COVID-19 Campus São Gabriel da Universidade         
Federal do Pampa executou as testagens via qRT-PCR de 14 de maio a 18 de               

dezembro. As atividades diárias iniciavam às 7h e 30 min. e se estendiam até que               
todas as amostras recebidas no dia fossem processadas e que os resultados            

fossem entregues. Durante as 31 semanas em que esteve em funcionamento, o            

laboratório analisou amostras de 23.194 pessoas dos 16 municípios atendidos          
conforme se observa pelos dados da Tabela 2. Cerca de 18,98% das pessoas             

analisadas foram positivas para SARS-CoV-2. São Gabriel e Rosário do Sul foram            
os municípios que submeteram o maior número de amostras, totalizando cerca de            

52% do total de amostras realizadas. Durante esse período, pacientes que vieram a             

óbito e porventura não haviam sido testados para COVID-19 e eram suspeitos,            
tiveram seus testes realizados de forma emergencial/prioritária para garantir aos          

parentes o direito e a dignidade de realizar a cerimônia de despedida. Para tanto,              

Cabine de segurança biológica 
Classe II A1 

R$ 24.350,00 

 
 
 
 

Docentes envolvidos 

Cabine de segurança biológica 
Classe II A2 

R$ 20.958,00 

Kits para qRT-PCR R$ 1.948,00 

Kits para extração de ácidos 
nucleicos 

R$ 14.000,00 

Plásticos R$ 10.000,00 

 
 

Municípios atendidos 

Kits para extração de ácidos 
nucléicos 

R$ 49.300,00 

Kits para qRT-PCR R$ 50.200,00 

Plásticos R$ 51.800,00 

Laboratório de Análises 
Clínicas Ney Ramalho 

Certificação de um ano da 
cabine de segurança biológica 
Classe II A2 

R$ 5.000,00 

TOTAL DE INVESTIMENTOS R$ 1.059.965,00 



além das 8h ininterruptas diárias durante a semana, foram realizados plantões           
durante os finais de semana. 
 
 
Tabela 2. Municípios, número de amostras e número de amostras positivas para SARS-CoV-2             

realizadas nas 31 semanas de trabalho do laboratório Iniciativa COVID-19.  

 
 

 

A relação do número de testes realizados com a população total de cada             
município pode ser observada na Tabela 3. Santa Margarida do Sul, Rosário do Sul              

e São Gabriel, testaram 14,2%, 12,8% e 11,3% de toda sua população,            
respectivamente. 

 
 

 

 
 

Municípios N Amostras Positivos 

São Gabriel 7023 1437 

Santana do Livramento 2343 449 

Rosário do Sul 5247 1173 

Vila Nova do Sul 354 43 

Santa Margarida do Sul 335 47 

Alegrete 477 103 

Manoel Viana 218 6 

Barra do Quaraí 126 25 

Itaqui 1963 235 

Uruguaiana 491 116 

Maçambará 83 11 

Quaraí 275 42 

Santa Maria 3217 472 

Dom Pedrito 553 141 

Caçapava do Sul 325 34 

São Sepé 164 29 

Total de amostras 23194 4300 



Tabela 3. População total dos municípios testados pelo laboratório Iniciativa COVID-19 e proporção 

da população testada. 

 
 
 

Semanalmente, a demanda pelos testes aumentou durante a pandemia. Nas          
primeiras 10 semanas de atividade do laboratório, a média semanal de pessoas            

testadas foi de aproximadamente 200 pessoas (Figura 3). Entre a 11ª e 20ª semana              

de trabalho a média semanal foi de aproximadamente 870 pessoas. Entre a 21ª e a               
31ª semana de trabalho, a média de pessoas testadas por semana foi de 1.200,              

sendo que na 28ª semana um total de 1764 pessoas foram testadas.  

Municípios População Total População Testada (%) 

São Gabriel 62.105 11,31 

Santana do Livramento 83.324 2,81 

Rosário do Sul 40.773 12,87 

Vila Nova do Sul 4.221 8,39 

Santa Margarida do Sul 2.352 14,24 

Alegrete 78.984 0,60 

Manoel Viana 7.074 3,08 

Barra do Quaraí 4.201 3,00 

Itaqui 41.902 4,68 

Uruguaiana 116.276 0,42 

Maçambará 4.824 1,72 

Quaraí 23.579 1,17 

Santa Maria 277.309 1,16 

Dom Pedrito 38.589 1,43 

Caçapava do Sul 33.690 0,96 

São Sepé 23.690 0,69 



 
Figura 3. Número total de amostras e número de amostras positivas analisadas por semana pelo 

laboratório Iniciativa COVID-19. 

 
 
 
 
 
Considerações finais 
 

 

Considerando o exposto, a Iniciativa COVID-19 UNIPAMPA Campus São         

Gabriel reitera a importância e a necessidade da continuidade das testagens           
moleculares de SARS-CoV-2 e reitera seu compromisso com a sociedade,          

agradecendo pela confiança depositada no trabalho realizado. Para que as          
testagens não parem durante o período de férias, a prefeitura do município de São              

Gabriel contratou três profissionais que foram treinados pela nossa equipe para a            

realização do teste de qRT-PCR. Para o ano de 2021 estão sendo feitas tratativas              



com a reitoria da Universidade Federal do Pampa e com a direção do Campus São               
Gabriel para que o serviço de testagem continue.  
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