
PREÇÁRIO DE EXAMES | COVID-19

Cod.
Tipo de 

  Analise / Teste 
Método  de Recolha 

simplificado Objetivo

Valor Exame 
trabalhador

Valor Exame 
trabalhador

Cod.
Tipo de 

  Analise / Teste 
Método  de Recolha 

simplificado Objetivo Clientes
Não 

clientes

TT1
Amostra 
Serológica, por 
analises da 
classe IgM e IgG 

Amostra por colheita 
sanguínea Deteção de 

Anticorpos 
(possível imunidade)

98,00 €

+ 10%TT2
Amostra 
Serológica, por 
teste rápido  

Amostra sanguínea, 
por ‘pica no dedo’

Deteção de 
Anticorpos 
(possível imunidade) 27,00 € + 10%

TT3
Teste Diagnóstico 
PCR COVID-19

Amostra respiratória, 
por Zaragatoa

Deteção do Vírus 
(despiste de contágio)

123,00 €

+ 10%

TT3: Neste tipo de teste, existe a possibilidade de deslocação de um Técnico Credenciado do próprio Laboratório ao 
local,  possivelmente sem acréscimo de custo, dependendo da Zona e do número de testes a realizar. PREÇOS: Válidos 
até 31.12.2020 e possibilidade de descontos para quantidades superiores a 50 exames. IMPORTANTE: O doseamento 
de anticorpos (TT1 e  TT2) não deve ser usado para diagnóstico de infeção aguda. Para este fim, o único teste validado 
é RT/PCR (TT3), por Amostra Respiratória (Zaragatoa).

+ INFO
O que são Análises/Testes Serológicos e a quem se destinam?

São Testes/Análises que servem para pesquisa de Anticorpos SARS-CoV-2 e avaliar a 
provável imunidade da pessoa ao vírus.

Destinam-se a qualquer indivíduo (ou trabalhador de empresa)  sobre o qual, se pretenda 
aferir uma possível imunidade, em particular nos casos de suspeitas de contato anterior 
com o vírus SARS-CoV-2, mesmo sem se saber. 
Não é necessário ter realizado um Teste de Despiste da Covid-19 anterior e nem ter 
testado positivo, para fazer o um Teste Serológico para a pesquisa de Anticorpos SARS-
CoV-2 IgM e IgG.

O que são Testes por Metodologia de PCR em tempo real (RT/PCR) e a quem se 
destinam?

São Teste pra a deteção do vírus SARS-Cov-2, responsável pela doença Covid-19, em 
que é utilizada a metodologia de PCR em tempo real (RT-PCR). 
Com esta metodologia é pesquisado o material genético do vírus. Caso seja detetado a 
presença ou ausência de material genético do vírus podemos concluir se a pessoa está 
ou não infetada com o vírus SARS-Cov-2 (Doença Covid-19).

Destinam-se a todas as pessoas com sintomas de doença e/ou que contactaram com 
casos confirmados de Covid-19.

O que é necessário para realizar qualquer deles?
Ligue-nos: +351 217 578 536 ou escreva-nos: geral@futuremed.pt / www.futuremed.pt.
Em qualquer um dos Testes não necessita de marcação prévia e nem requisição médica.

INFORMAÇÃO

- -
+ info em https://www.futuremed.pt/covid-19.html
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