Sobre teste de COVID-19
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Se você tem sintomas ou esteve em contato próximo com alguém que tem COVID-19,
fazer o teste é uma forma importante de proteger sua família, amigos e comunidade.
•
•
•
•
•

Como ser testado
Tipo de teste
Custo
Resultados dos testes
Mais informações

Quem deve ser testado para COVID-19?
Recomendamos que você seja testado para COVID-19 se você:
•

•

Têm sintomas de COVID-19:
o Tosse
o

Febre

o

Perda do olfato/paladar

o

Dores musculares

o

Nariz escorrendo

o

Falta de ar

Esteve em contato próximo com uma pessoa com COVID-19 confirmada, o que
significa que você esteve a menos de 1,8 metros deles por um total de 15 minutos ou
mais com alguém:
o enquanto apresentavam sintomas ou 48 horas antes de seus sintomas
começarem, ou
o

nas 48 horas antes deles fazerem o teste ou em qualquer momento durante 10
dias após o teste

Observe que, se você for exposto, talvez não precise ficar de quarentena se estiver
totalmente vacinado. Verifique com as autoridades locais de saúde pública se você

tiver dúvidas. Acolhemos todos os pacientes, mesmo aqueles que não têm seguro. Não
perguntamos sobre o status de imigração.
Para ser testado por estas razões de saúde, entre em contato com o consultório do seu
médico na Mass General Brigham

Como posso ser testado?
Mass General Brigham oferece testes de COVID-19. A maioria de nossos locais exige
marcação. O consultório de seu doutor lhe ajudará a encontrar o local mais
conveniente para ser testado.

Como é o teste?
O teste que usamos é o teste PCR viral. Ele é feito esfregando o nariz.

Quanto custa o teste?
A maioria dos testes de COVID-19 são cobertos pelo seguro, sem custo adicional para
você. Isto inclui testes que são feitos por razões de saúde (como sintomas ou uma
exposição confirmada) e aqueles que são eletivos (como testes para viagens ou antes
de visitar a família).
Favor entre em contato com seu plano/provedor de seguro de saúde se tiver perguntas.
Há também locais de testes comunitários gratuitos disponíveis em Massachusetts e
New Hampshire.

Quando devo esperar os resultados de meus testes?
Normalmente os resultados estarão disponíveis dentro de 72 horas. A maneira mais
rápida de ver os resultados é através do portal Patient Gateway da Mass General
Brigham. Uma vez concluída a análise do teste, os resultados do COVID-19 estarão
disponíveis imediatamente no Patient Gateway.
Observação: Os testes de resultados positivos são relatados ao Departamento de
Saúde Pública. Você pode receber uma ligação de seu Conselho de Saúde local ou da
Equipe COVID de Massachusetts.

Mais informações
Para saber mais sobre os testes de COVID-19, você pode visitar o seguinte:
•

Site do estado de Massachusetts

•

Site do estado de New Hampshire
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