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EXAME CLÍNICO LABORATORIAL POR MEIO DE TESTES RÁPIDOS (IgM/IgG) 

 

Além de consultorias específicas para criação de protocolos de atuação e monitoramento dos 
trabalhadores, o SESI oferece o Exame Clínico Laboratorial por meio de Testes Rápidos para 
detecção da COVID-19, visando ajudar no combate à pandemia, evitando nas empresas o 
contato direto de indivíduos doentes e atuando na redução da sobrecarga do Sistema de 
Saúde. 

 

OBJETIVOS 

• Identificar a presença de anticorpos produzidos contra o vírus SARS-CoV-2 nos trabalhadores 
da indústria.  

• Proporcionar o monitoramento da saúde ocupacional e ser norteador para medidas de 
controle de exposição e isolamento social quando necessário.  

• Orientar gestores de empresas e profissionais de saúde para gestão de pessoas com 
resultados positivos para COVID -19.  

• Evitar a sobrecarga do sistema de saúde local, e também o contato com o ambiente 
possivelmente contaminado dos hospitais.  

• Angariar informações epidemiológicas referentes à “imunidade de rebanho” (percentual de 
pessoas já expostas na população e que já desenvolveram anticorpos), no decorrer da 
campanha.  
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COMO O EXAME É REALIZADO? 

 Os profissionais de saúde do SESI realizam os exames na empresa ou em unidades 

móveis; 

 O trabalhador é cadastrado e participa de uma triagem; 

 O profissional do SESI faz a coleta de 1 a 3 gotas de sangue do dedo que é depositada 

na capsula e inserida no dispositivo Hilab; 

 Os exames são realizados na metodologia in house com laboratório registrado e 

certificado pela ANVISA; 

 O dispositivo Hilab conectado à internet envia amostra ao laboratório central; 

 O laboratório de análises clínicas, em Curitiba-PR, recebe a amostra que é analisada e 

laudada por um biomédico e responsável técnico, oferecendo muito mais segurança e 

confiança no diagnóstico; 

 O resultado é enviado diretamente para o e-mail cadastrado, que pode ser do médico 

de trabalho da empresa, do médico do SESI ou do próprio paciente; 

 Todo este processo leva em média 30 minutos. 

 

INVESTIMENTO 

 

* Investimento válido para um número maior ou igual a 300 exames realizados/dia. Para número menor, consulte condições; 

* Consulte condições de investimento para atendimento a empresas não industriais e atendimento a pessoa física; 

* O investimento já inclui os profissionais especializados para a realização dos testes, os EPI necessários e todos os equipamentos 
e insumos para realização dos testes; 

* Atendimento a partir de junho de 2020, sendo em média 30 dias úteis a partir do fechamento da proposta comercial. 

 

Informações: 

(62) 3219 1050      www.sesigoias.com.br 

 


