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Consulte sempre seu médico e
siga as orientações dadas por ele. 
Este material de orientação básica, 
não substitui a conversa e o exame 
clínico feito pelo seu médico.
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VOCÊ SABIA?
A COVID-19 é uma doença causada por um tipo de coronavírus.                     
denominado SARS-CoV-2.  A transmissão deste vírus acontece 
por meio de:
• Toque e aperto de mão contaminada;
• Gotículas de saliva;
• Espirro;
• Tosse;
• Catarro;
• Objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, 
talheres, maçanetas, brinquedos, teclados de computador etc.
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AINDA NÃO
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VACINA PARA
COVID-19
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• Use máscara cobrindo o nariz e a boca sempre que
sair de casa. Não toque os olhos, nariz, boca 
ou a máscara de proteção com as mãos 
não higienizadas.
• Evite ambientes fechados e aglomerações. 
• Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com 
água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%.
• Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com 
lenço ou com a parte interna do cotovelo.
• Mantenha distância mínima de 1 (um) metro 
entre pessoas  em lugares públicos e 
de convívio social.
• Higienize com frequência o celular, brinquedos
 das crianças e outros objetos que são utilizados 
constantemente.
• Evite circulação desnecessária nas ruas
• Se estiver doente, evite contato próximo com 
outras pessoas, principalmente idosos e 
doentes crônicos.
• Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados1.
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Independente do resultado ou 
tipo de teste realizado, siga as 
orientações de um médico 

, 

. 

 

 : Meu resultado 
ficou pronto e 
agora?

 

 Testes que detectam o vírus, ideal 
para diagnosticar se o paciente, 

de fato, está infectado pelo 
coronavírus, sendo indicado para 
fase aguda da infecção (inicio do

aparecimento dos sintomas)2.

Testes que detectam a resposta 
imune ou seja, o desenvolvimento 
de anticorpos contra o vírus. Ideal 

para saber se houve infeccção 
passada e potencial imunidade ao 

vírus2.

Os sintomas da COVID-19 podem variar de um resfriado, a uma Síndrome 
Gripal-SG (presença de um quadro respiratório agudo, caracterizado por, pelo 
menos dois dos seguintes sintomas: sensação febril ou febre associada a dor 
de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza) até uma pneumonia severa.           
Sendo os sintomas mais comuns:

Tosse, Febre, Coriza, Dor de garganta, Dificuldade para respirar, Perda de olfato (anosmia) , 
Alteração do paladar (ageusia), Distúrbios gastrointestinais (náuseas/vômitos/diarreia), 
Cansaço (astenia), Diminuição do apetite (hiporexia) e Dispnéia (falta de ar)1

E qual a diferença 
entre os testes  
testes rápidos e 
laboratoriais?                       

Os testes rápidos são aqueles 
realizados nas Farmácias ou em 
locais que não exigem estrutura 
laboratorial.  Podem fazer a 
diferença para pacientes idosos 
ou crianças  que apresentam              
dificuldade de acesso venoso. 

A escolha do teste 
vai depender do 
que queremos 

investigar!

Teste COVID-19

PCR
(Molecular)

No seu resultado aparecerá se a           
amostra coletada é ou não reagente ao 
vírus que causa a COVID-19.

No teste molecular
A amostra “reagente” significa que 
você pode estar infectado e deve seguir 
as orientações do seu médico.
O resultado “não reagente”            
representa que não foram detectados 
materiais genéticos do vírus na amostra 
coletada.

Já no teste sorológico
A amostra “reagente” significa que 
você já teve contato com o vírus e  
potencial imunidade.
O resultado “não reagente” significa 
que não foram detectados anticorpos de 
uma infeccção passada na amostra 
coletada.

FIQUE EM 
CASA SE 
VOCÊ 
PUDER!

Sorológico
(Anticorpos Totais)

TESTE COVID-19 

AINDA NÃO 
EXISTE 
EVIDÊNCIA DE 
IMUNIDADE 
CONTRA 
REINFECÇÃO

Doutora, posso 
estar com 
COVID-19?


