Tipos de testes de COVID-19
Estão disponíveis testes de COVID-19 que podem testar infeção atual
ou infeção passada (somente inglés).
Um teste viral informa se você tem uma infeção

no momento do teste (somente inglés). Existem dois
tipos de testes virais: testes de amplificação de
ácidos nucleicos (NAAT) e testes de antígenos. Os
testes virais estão disponíveis em todos os locais de
testes estatais e alguns consultórios de cuidados
primários, farmácias e clínicas respiratórias.

Um teste de anticorpos (também conhecido

como um teste de serologia) pode informar se você
teve uma infeção no passado (somente inglés). Os
testes de anticorpos não devem ser utilizados para
diagnosticar uma infeção atual. Os testes de anticorpos estão disponíveis em alguns consultórios de
cuidados primários, farmácias e clínicas respiratórias.

Dois tipos de testes virais estão disponíveis em locais de testes estatais.
1. O teste de reação em cadeia da polimerase (PCR) é um tipo de NAAT e procura por pedaços dos genes
do vírus COVID-19. É enviado para um laboratório para processamento e os resultados geralmente estão
prontos em 1-2 dias. O teste PCR é o teste preferido para diagnosticar a COVID-19 em doentes
assintomáticos e sintomáticos.
2. Os testes rápidos de antígenos detectam as proteínas do vírus em vez de seus genes. Este tipo de teste
pode ser analisado onde a amostra é coletada. Os testes rápidos de antígenos funcionam melhor em
doentes sintomáticos e no espaço de poucos dias desde o início dos sintomas (somente inglés). Os doentes
sintomáticos que obtêm um resultado negativo num teste rápido de antígeno também farão um teste PCR
que é enviado para o laboratório para confirmar o resultado do teste rápido de antígeno.

Dois tipos de cotonetes são comumente usados para o teste de COVID-19.
Todos os locais de testes administrados pelo Estado utilizam um cotonete nasal, que é colocada uma polegada
e meia dentro da narina. O técnico rodará o cotonete dentro da narina durante 10 a 15 segundos. O mesmo
cotonete pode ser utilizada em ambas as narinas.
Algumas clínicas de doenças respiratórias e consultórios de cuidados primários oferecem cotonetes nasofaríngeos aos doentes que solicitam. O coronete nasofaríngeo é utilizado para tocar a nasofaringe, que é a parte
superior da garganta atrás do nariz. O cotonete é colocado na narina até tocar no topo da garganta que está
atrás do nariz (cerca de 2 polegadas).
Para saber mais sobre opções de testes do COVID-19 em Rhode Island, visite covid.ri.gov/testando.
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