INMETRA - Gestão Ocupacional
INFORME TÉCNICO - TESTE RÁPIDO PARA
COVID19 IgM e IgG
10 de junho de 2020

Quem deve ser testado?
Recomendamos a sua realização em pessoas sintomáticas com quadro de Síndrome Gripal,
que se enquadrem em uma das seguintes categorias:
• Profissionais de serviços de saúde e segurança em atividade, seja de assistência ou de
gestão;
• Pessoa que resida no mesmo domicílio de um profissional de saúde ou de segurança pública
em atividade;
• Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos;
• Portadores de condições de risco para complicações da COVID-19;
• População economicamente ativa (com o objetivo de ser o mais abrangente possível na rotina
de testagem, entende-se todos os indivíduos com idade entre 15 e 59 anos).
*Obs.: É importante salientar que os testes rápidos apresentam limitações e a principal delas é
que precisa ser realizado, de forma geral, a partir do 8º dia do início dos sintomas. Nossos
testes e laboratórios parceiros usam somente exames validados pela ANVISA/MS.

Orientações
1. Preparo: não há.
2. Tipo de coleta: através de coleta de sangue.
3. Local: na própria unidade MEO CENTER - Centro Médico Especializado
4. Resultado ONLINE: a partir das 14h do mesmo dia coletado, conforme protocolo com
login e senha entregue no momento da coleta.
5. Custo: R$ 360 para clientes INMETRA e Credenciados Ocupacionais
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Para agendamento por empresa/rh é necessário:
Agendar via a
 tendimento@inmetra.com.br
Enviar com nome completo dos funcionários e RG
Solicitar emissão de boleto.
Enviar comprovante do pagamento.
Obs.: não será faturado juntamente com a mensalidade dos serviços de SST.

**ATENÇÃO: No momento não realizamos o teste RT - PCR.
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