
DESCOMPLICA!



Dois tipos de testes estão 
disponíveis para COVID-19:  

testes virais e testes de anticorpos

fonte: CDC (Center for Disease Control and Prevention, EUA)

www.ingoh.com.br 

Teste Viral  
PCR 

Informa se você tem infecção atual 

Amostra de via aérea superior com swab 
(“cotonete”) 

 Detecta diretamente partículas do vírus

Teste de Anticorpos  
Sorologias 

Pode dizer se você teve uma infecção passada 

Amostra de sangue 

 Detecta indiretamente se já  
houve contato com o vírus



Sintomas de Covid-19
Podem aparecer 2-14 dias  
após a exposição ao vírus:  

  

• Febre ou calafrios 
• Tosse 

• Falta de ar ou dificuldade em respirar 
• Fadiga 

• Dores musculares ou corporais 
• Dor de cabeça 

• Perda de paladar ou olfato 
• Dor de garganta 

• Congestão ou coriza 
• Náusea ou vômito 

• Diarréia 
  

*Esta lista não inclui todos os sintomas possíveis. 

fonte: CDC (Center for Disease Control and Prevention, EUA)

www.ingoh.com.br 



Você tem 
sintomas?

Está indicado o PCR, que é o teste 
capaz de dar o diagnóstico de Covid-19 

Não é necessário jejum 

Resultado após 24 a 48 horas 

Testes sorológicos podem ser realizados após  
9 a 14 dias do início da doença, além do PCR.

fonte: CDC (Center for Disease Control and Prevention, EUA)

www.ingoh.com.br 



Você não tem sintomas, 
mas teve contato com 
alguém com Covid-19?

Está indicado o PCR, que é o teste 
capaz de dar o diagnóstico de 

Covid-19 

Não é necessário jejum 

Resultado após 24 a 48 horas

fonte: CDC (Center for Disease Control and Prevention, EUA)

www.ingoh.com.br 



Você não tem sintomas 
e deseja saber se já foi 

infectado? 
Está indicada SOROLOGIA            

(Teste de Anticorpos) 

Os anticorpos pesquisados são       
IgM e IgG 

Não é necessário jejum 

Resultado em 4 dias úteis

fonte: CDC (Center for Disease Control and Prevention, EUA)

www.ingoh.com.br 



Como acessar o resultado?

1 - Pelo site: 
www.ingoh.com.br 

2 - Pelo aplicativo do 
Laboratório INGOH

http://www.ingoh.com.br
http://www.ingoh.com.br


Peguei meu resultado,  
e agora?

fonte: CDC (Center for Disease Control and Prevention, EUA)

GUIA PARA INTERPRETAÇÃO DOS 
RESULTADOS DO TESTE COVID-19*

  PCR                                     Positivo

 Muito provavelmente você 
atualmente TEM uma infecção 

ativa por COVID-19 e pode 
transmitir o vírus a outras 

pessoas.

(teste para infecção 
atual)   Negativo

  Provavelmente você NÃO TEM 
atualmente uma infecção ativa 

por COVID-19.

  Sorologias   Positivo
  Você provavelmente TEVE 

uma infecção por COVID-19 ou 
PODE ESTAR infectado no 

momento

  (teste de infecção 
passada)

  Negativo
  Você provavelmente NUNCA 

TEVE (ou ainda não 
desenvolveu anticorpos para) a 

infecção por COVID-19.

  AMBOS
  PCR Positivo, 

Sorologia 
Positiva

 Muito provavelmente você 
atualmente TEM uma infecção 

ativa por COVID-19 e pode 
transmitir o vírus a outras 

pessoas.

 (sorologia e PCR)
  PCR Positivo, 

Sorologia 
Negativa

 Muito provavelmente você 
atualmente TEM uma infecção 

ativa por COVID-19 e pode 
transmitir o vírus a outras 

pessoas.

  PCR Negativo, 
Sorologia 
Positiva 

 Você provavelmente TEVE e se 
RECUPEROU de uma infecção 

por COVID-19.

  PCR Negativo, 
Sorologia 
Negativa 

 Você provavelmente NUNCA 
TEVE uma infecção por 

COVID-19.

*TODOS OS RESULTADOS DEVEM SER INTERPRETADOS PELO SEU MÉDICO

www.ingoh.com.br 



Siga @saudeingoh  
nas redes sociais

CAT INGOH: 62 3226 0200
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