INTRODUÇÃO
O Sindicato da Indústria da Construção Civil
(Sinduscon-DF) elaborou este guia para apresentar
o projeto piloto para testes gratuitos junto ao
Serviço Social da Indústria (Sesi-DF), que terão
início em junho de 2020. Este material também traz
esclarecimentos sobre os testes para Covid-19, bem
como a lista de testes já aprovados pela Anvisa.
Boa leitura!
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O QUE SÃO TESTES PARA DETECÇÃO DE DOENÇAS COMO A COVID-19?
São exames que detectam se a pessoa teve ou não contato com o vírus
e a fase de infecção.
QUE TIPO DE AMOSTRA É USADA NOS TESTES?
Existem os testes que usam sangue, soro ou plasma e os que precisam
de amostras de secreções coletadas das vias respiratórias, como nariz e
garganta.
COMO ESCOLHER O TESTE MAIS ADEQUADO?
Recomenda-se que se opte por testes já aprovados pela Anvisa. CLIQUE
AQUI e confira a lista de todos os testes já aprovados pela agência.
Entretanto, é importante lembrar que, mesmo aprovados, a
responsabilidade pelas informações prestadas à Anvisa é do detentor
do registro do produto e o controle do desempenho do processo fabril
é previsto como preceito das boas práticas de fabricação (BPF).
Fonte: ANVISA
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TIPOS DE TESTES E INDICAÇÕES:
PCR
Detecta a presença do vírus SARS-CoV-2 para diagnóstico da infecção ativa em
pessoas com sintomas sugestivos em fase aguda;
Indicado para pacientes com febre, tosse seca ou falta de ar.
Atenção: A coleta deve ser realizada até o 7º dia após o início dos sintomas.
IgM/IgG
Detecta se o paciente teve ou não contato com o vírus por meio da sua resposta
imune na formação de anticorpos;
Indicado para pacientes que estão ou tiveram os sintomas de infecção (febre, tosse
seca ou falta de ar), ou contato com casos positivos.
Atenção: A coleta pode ser realizada a partir do 7º dia após o início dos
sintomas. Apresentam o resultado em até 30 minutos.

Fonte: Laboratório Sabin e Sesi-DF
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PROJETO PILOTO SESI-DF ( + Diagnóstico)
Testagens rápidas para Covid-19
QUAL A PROPOSTA?
Realização de testes diagnósticos nos trabalhadores da indústria com
o objetivo de identificar precocemente e realizar encaminhamento
adequado, conforme protocolo de manejo clínico do Ministério da Saúde,
permitindo a redução da contaminação dos ambientes de trabalho e a
retomada das atividades produtivas de forma gradual e segura.
O Sesi-DF vai realizar 10 mil testes rápidos gratuitos no período de
junho a dezembro de 2020. Destes, cerca de 50% serão destinados para a
construção civil. Serão contemplados, prioritariamente, trabalhadores
sintomáticos no limite de até 30% do efetivo total da empresa.
QUEM PODE PARTICIPAR?
•

Empresas com CNAE Indústria

•

Empresas com SESMT próprio, ou contratantes do produto “Assessoria
SESI para retorno gradual ao trabalho”.

•

Associados ao Sinduscon-DF

Obs: para empresas que não se enquadrem, o Sesi-DF oferece os testes + assessoria pagos.
Conheça os valores com a área de Relações com o Mercado (RM): 3462 7144
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CONHEÇA O PROTOCOLO SEGUIDO:
Será realizado teste rápido para identificar a presença de anticorpos produzidos contra o vírus SARS
CoV 2. Além das questões de saúde e profilaxia, o procedimento serve como fonte de informações
para o monitoramento e auxílio às medidas de controle de exposição e isolamento social quando
necessário. O teste possui 97% de confiabilidade a partir do sétimo dia de contaminação.
IgG

IgM

INTERPRETAÇÃO

ORIENTAÇÃO DE CONDUTA AO
TRABALHADOR

(-)

(-)

Ainda sem contato com SARS-CoV-2
ou contato recente sem resposta imunológica.

Retorno a atividade regular. Orientação
para realização de reteste em 15 dias.

(-)

(+)

Infecção recente pelo SARS-CoV-2

Afastamento do trabalho pelo período de 14 dias.

(+)

(+)

Infecção recente com início da
produção de anticorpos potencialmente
protetores.

Afastamento do trabalho pelo período de 14 dias.

(-)

Infecção pelo SARS-CoV-2 há algum
tempo com presença de anticorpos
potencialmente protetores

Retorno a atividade regular.

(+)

Observação: Os testes que serão utilizados são registrados junto à Avisa.
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CANAL DE DÚVIDAS
SINDUSCON-DF
(61) 9 9826-4198
@sinduscon_df
@sinduscon_df
sinduscondf@sinduscondf.org.br
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