
Teste + Aplicação + Laudo

EMPRESAS / CLUBES / 
CONDOMÍNIOS / 

ACADEMIAS



QUEM SOMOS
Atuamos no mercado há 29 anos. Nascemos com foco para  

atuar na área Laboratorial e Hospitalar. Ao longo dos anos 

construímos relações sólidas com fornecedores, como: 

Siemens Healthcare, Abbott, Beckman, Becton Dickinson, 

entre outras.

Atendemos hospitais, laboratórios de analises clínicas, 

públicos e privados. Atuamos na grande São Paulo, baixada 

Santista, litoral Norte e Sul, e os vales do Ribeira e do 

Paraíba.



FAÇA O SEU TESTE DO 

COVID CONOSCO!!!

COVID-19 IGG / IGM

COVID-19 Ag (Antígeno)



POR QUE 
TESTE 
RÁPIDO?

• Mais acessível, aplicação mais simples que a aplicação do 

PCR, e com resultados “na hora”.

• Com ele poderemos aumentar rapidamente a população 

testada, identificando quem teve contato com o vírus, mesmo 

assintomáticos ou com sintomas leves.



TESTE RÁPIDO 
COVID- 19 IGG / IGM

Indicado: de 7 à 8 dias após os 

sintomas.

Resultado: entre 10 à 20 minutos

IgG - Positivo: paciente teve infecção do vírus, média 

de 3 semanas antes, e possivelmente imunizado. 

Não há necessidade de isolamento. 

IgM - Positivo: paciente está ou esteve  infectado, o 

corpo ainda esta lutando contra o vírus

Deve ficar isolado por 14 dias. 



Indicado: entre 2 à 7 dias dos 

sintomas.

Resultado: entre 10 à 30 minutos

AG - Positivo : paciente está  infectado com o 

vírus e o corpo esta lutando contra a infeção 

Deve ficar isolado por 14 dias. 

TESTE RÁPIDO 
Ag (Antígeno)





Aplicação dos testes e 
Emissão de laudo

 Os Testes serão realizados com agendamento: 

dia e horário.

 Os Testes serão aplicados por profissionais de 

saúde, vinculados a laboratório, com habilidade 

de interpretar os resultados obtidos.

 Os profissionais estarão com todos os EPIs.

 A Divulgação dos resultados respeitam as 

normas vigentes da ANVISA e Ministério da 

Saúde.



Proposta Comercial

Valores do IGG/IGM
mínimo 25 à 50 testes = R$150,00
de 51 à 100 TESTES = R$140,00
de 101 à 500 TESTES = R$135,00
Acima de 500 TESTES = R$125,00

Valores do AG
mínimo 25 a 50 testes = R$215,00
de 51 à 100 testes = R$205,00
de 101 à 500 testes = R$200,00
Acima de 500 testes = R$190,00

OBS.: caso realize testagem conjunta, desconto adicional de 5,00
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Diretor Comercial
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