CORONAVÍRUS

EXAME
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TIPO DA AMOSTRA

PCR-RT PARA
CORONAVÍRUS

SOROLOGIA PARA CORONAVÍRUS
ANTICORPOS TOTAIS (IgA/IgM/IgG)
E ANTICORPOS IgM/IgG

SOROLOGIA PARA
CORONAVÍRUS
ANTICORPOS IgG

Material coletado nas
narinas, com a utilização
de um swab (“cotonete”).

Coleta de sangue (soro)
por punção venosa.

Coleta de sangue (soro)
por punção venosa.

Detecção de anticorpos
desenvolvidos pelo organismo
contra o vírus SARS-CoV-2.
São detectados três tipos
de anticorpos: IgA, IgM e IgG
ou dois tipos: IgM e IgG.

Detecção
de anticorpos IgG
desenvolvidos pelo
organismo contra
o vírus SARS-CoV-2.

Se há no momento da coleta ou se
houve no passado a infecção
pelo Novo Coronavírus.

Se já houve infecção pelo
Novo Coronavírus no
passado.

O teste identifica o material
genético (RNA) do novo
Coronavirus (SARS-CoV-2)
por PCR em Tempo Real (Biologia
Molecular), metodologia de elevada
precisão (próximo a 99%)
e referência (“padrão ouro”)
para este diagnóstico.

TÉCNICA
EMPREGADA

O QUE INFORMA

Se há infecção no organismo
no momento da coleta.

INDICAÇÃO

Diagnóstico de infecção
aguda pelo Novo Coronavírus
ou triagem de contactantes
que podem estar infectadas.

INDICAÇÃO
POR PERÍODO

Do 3 ao 14 dia de sintomas.
o

o

Avaliação de exposição ao vírus em algum momento,
presente ou passado.

A partir do 7 dia de sintomas.
o

A partir do 15o dia de
sintomas.

Resultados negativos não
excluem presença de infecção.

Resultados falsos
Resultados falsos negativos podem
negativos podem ocorrer,
ocorrer, se os testes forem realizados
se os testes forem
Sempre que houver discordância com
no início da doença (até o 6o dia),
realizados no início
o quadro clínico, o exame de PCR-RT
por falta de produção de anticorpos
da doença (até o 14o dia),
deve ser repetido.
contra a infecção.
por falta de produção de
anticorpos contra
O PCR-RT é o exame indicado como Os anticorpos presentes provavelmente
a infecção.
“padrão ouro” pela Organização
protegem contra novas reinfecções
Mundial da Saúde (OMS), a Sociedade
pelo vírus, na maioria dos casos.
Os anticorpos presentes
Brasileira de Patologia Clínica e
provavelmente protegem
Medicina Laboratorial (SBPC/ML)
Resultados falsos positivos podem
contra novas reinfecções
e a Sociedade Brasileira
decorrer de outras infecções virais.
pelo vírus, na maioria
de Análises Clínicas (SBAC).
dos casos.

PONTOS
IMPORTANTES

Agendada
LabHormon, nas unidades:
Parque das Nações, Matriz,
Ribeirão Pires e São Bernardo do Campo.
Laborfase, nas unidades
Bandeiras e Mauá.

COLETA

Sem necessidade de agendamento.
Em todas as unidades em funcionamento e em domicílio.

Em domicílio.

Até 3 dias úteis,
fora o dia de coleta.
Em casos de coleta aos finais de
semana ou em feriado, o dia de
coleta é considerado no primeiro dia
útil subsequente.

PRAZO PARA
RESULTADO

Até 2 dias úteis, fora o dia de coleta.
Em casos de coleta aos finais de semana ou em feriado,
o dia de coleta é considerado no primeiro dia útil subsequente.

Para profissionais
da saúde: 24h
- Anticorpos Totais
IgA/IgM/IgG: R$ 290,00
- Anticorpos IgM/IgG: R$ 220,00

R$270,00

VALOR*
DISPONIBILIDADE
PARA COMPRA
ON-LINE

R$ 150,00

Exames disponíveis em nossa loja virtual, clique e adquira.

Clique aqui e confira a relação completa e atualizada dos convênios
com cobertura para os exames de detecção da COVID-19 no LabHormon.
COBERTURA POR
CONVÊNIOS
Clique aqui e confira a relação completa e atualizada dos convênios
com cobertura para os exames de detecção da COVID-19 no Laborfase.

CLIQUE E AGENDE VIA WHATSAPP:

(11)

99353.2070
OU LIGUE:

(11)

4433.3233

labhormon.com.br

labhormon

(11)

4433.3787

laborfase.com.br

laborfase

*Condições especiais para profissionais da saúde, famílias, condomínios, grupos e clientes com pedidos de repetição de testes.
Consulte condições em nossas unidades ou Central de Atendimento.

Atualizado em 04/08/2020. As condições aqui apresentadas podem sofrer alterações sem aviso prévio. Para confirmação das condições vigentes, consulte nossas unidades ou a Central de Atendimento.

Guia Rápido: testes oferecidos, suas diferenças,
indicações e outras informações importantes.

