


COVID 19



Desde o início da pandemia, todo o mundo vem lutando e tentando se
adaptar com essa nova rotina que ainda nos surpreende.

Nós da Clínica CEME, sabendo da importância de continuar atendendo ao
público que necessita dos nossos serviços, vemos também que outras demandas
são necessárias para população.

E, por sermos um setor na área da saúde, temos a oportunidade de ajudar
empresas de outras áreas a voltarem ou permanecerem com suas atividades com
a segurança para seus colaboradores.



VOCÊ SABE A DIFERENÇA 
ENTRE OS TIPOS DE EXAMES?

TESTE RÁPIDO IgG/IgM
De acordo com a Anvisa, exames detectam anticorpos produzidos pelo organismo do

paciente e devem ser realizados, preferencialmente, a partir de 10 dias após o início dos
sintomas.

O teste rápido de anticorpos para o novo coronavírus (Sars-CoV-2) pode ser usado
como apoio para a avaliação do estado imunológico de pacientes que apresentem sintomas
da Covid-19. Basicamente, esse tipo de exame aponta se a pessoa teve ou não contato com o
vírus. Quando uma pessoa entra em contato com o vírus, o organismo inicia a produção de
anticorpos como um mecanismo de defesa. No entanto, é preciso aguardar alguns dias até
que a quantidade desses anticorpos seja detectável em um teste (janela imunológica).

Estudos científicos têm demonstrado que, a partir do sétimo dia de sintomas de uma
pessoa com Covid-19, é possível detectar anticorpos em testes rápidos, sendo que em grande
parte dos produtos registrados na Anvisa os resultados mais robustos foram obtidos a partir
do décimo dia. Portanto, é preciso estar atento às instruções de uso dos testes.



SOROLOGIA IgA / IgM e IgG
A sorologia, diferentemente da RT-PCR, verifica a resposta imunológica do corpo em

relação ao vírus. Isso é feito a partir da detecção de anticorpos IgA, IgM e IgG em pessoas que
foram expostas ao SARS-CoV-2. Nesse caso, o exame é realizado a partir da amostra de sangue do
paciente.

Para que o teste tenha maior sensibilidade, é recomendado que seja realizado, pelo menos,
10 dias após o início dos sintomas. Isso se deve ao fato de que produção de anticorpos no
organismo só ocorre depois de um período mínimo após a exposição ao vírus.

Realizar o teste de sorologia fora do período indicado pode resultar num resultado falso
negativo. Por isso, para realizar o exame é necessário o pedido médico. Em caso de resultado
negativo, uma nova coleta pode ser necessária, a critério médico. É importante ressaltar, ainda, que
nem todas as pessoas que têm infecção por SARS-COV-2 desenvolvem anticorpos detectáveis pelas
metodologias disponíveis, principalmente aquelas que apresentam quadros com sintomas leves ou
não apresentam nenhum sintoma. Desse modo, podem haver resultados negativos na sorologia
mesmo em pessoas que tiveram COVID-19 confirmada por PCR.



RT-PCR
É considerado o padrão-ouro no diagnóstico da COVID-19, cuja confirmação é

obtida através da detecção do RNA do SARS-CoV-2 na amostra analisada, preferencialmente
obtida de raspado de nasofaringe e orofaringe.

Em caso de resultado positivo, a suspeita de COVID-19 é confirmada
Para realizar o procedimento é necessário ter a solicitação do seu médico. A coleta pode ser
feita a partir do 3º dia após o início dos sintomas e até o 10º dia, pois ao final desse período,
a quantidade de RNA tende a diminuir. Ou seja, o teste RT-PCR identifica o vírus no período
em que está ativo no organismo, tornando possível aplicar a conduta médica apropriada:
internação, isolamento social ou outro procedimento pertinente para o caso em questão.

Existem várias metodologias e protocolos para realização da RT-PCR, por isso, os
resultados podem variar de um laboratório para outro. Nos próximos dias, postaremos uma
notícia apresentando as diferenças entre métodos e como isso impacta na precisão
diagnóstica.



PROPOSTA DE VALORES

EXAME VALOR

Teste Rápido IgG/IgM R$90,00

Sorologia IgA/IgM/IgG R$250,00

RT-PCR R$270,00

Nós também realizamos a coleta in loco.
Agendamos data e horário e preparamos nossa equipe para realização dos exames.

A taxa da coleta é negociada de acordo com a localidade da empresa.



A equipe Clínica CEME está preparada e equipada
para receber o seu colaborador com todo cuidado e
segurança de acordo com as exigências da OMS.

Mais informações

cemesaude.medicinaocupacional@gmail.com
(61) 3011-6060
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