
Anticorpos

INDICAÇÃO:
sintomatologia
compatível ou
necessidade de

confirmação da infecção
TR*

INDICAÇÃO:
sintomatologia
compatível ou

contato com caso
POSITIVO

Amostra de
sangue/plasma.

Imunicromatográfico.
Resultado entre 
10 e 30 minutos

ENTENDENDO AS DIFERENTES MODALIDADES DE TESTE DISPONÍVEL E SUAS INDICAÇÕES

TESTAGEM PARA COVID-19

O presente material produzido pela Coordenação do NUMESC, Gerência de Urgência e Emergência e Responsável pelo Centro de Testagem e Triagem da SMS/PMRG,
visa dispor a ação do novo coronavírus (Sars-Cov-2)  e reação do organismo relacionado com a orientação correta da Testagem para os casos suspeitos, potencializando
as condutas para o enfrentamento à COVID-19. Atualizado em: 17/07/2020.

 Toque do aperto de mão;
Gotículas de saliva;
Espirro;
Tosse;
Catarro;
Objetos ou superfícies
contaminadas, como
celulares, mesas,
maçanetas, brinquedos,
teclados de computador etc.

SINTOMAS
SG*** do 3º ao 5º dia

do início dos
 sintomas Carga viral

10º dia
do início dos 

sintomas Carga viral

14º dia
do início dos 

sintomas

soropositividade 
para IgG maior

que 90%

Período de realização
do TR*

a partir do 10º dia

O período
estabelecido procura

 evitar o falso
negativo. 

NÃO
diagnóstico

Detecta a presença de
IgM e IgG.

NÃO destecta a presença
do vírus Sars-CoV-2

Verifica a presença de
material genético do vírus, 
CONFIRMANDO se a pessoa
se encontra com Covid-19

(Reação em Cadeia da 
Polimerase com

Transcrição Reversa)
Teste RT-PCR**

Diagnóstico

Coleta até o 7º dia
dos sintomas

(ideal 3º ao 5º dia)

A primeira semana é o
período em que o indivíduo

possui grande quantidade do
vírus Sars-Cov-2. Diminuindo
após o 10º dia dos sintomas.

TR

Teste indicado neste
período

principalmente para
os contatos de casos
positivos devido ao
período da resposta

imunológica

*TR: Teste Rápido
** RT-PCR: Não detecta contágio passado.
***SG: Sìndrome Gripal

IMPORTANTE
Manter medidas protetivas quanto às barreiras respiratórias;

Manter medidas de higiene e etiqueta respiratória;
Permanecer, sempre que possível, em isolamento domiciliar

NOTIFICAÇÃO DE TODOS OS CASOS
DE SG/CONTATOS E DE TODOS OS

TESTES REALIZADOS 

E


