
Teste rápido para a Covid-19.

Seguimos acompanhando de perto  
o cenário do novo coronavírus  
no Brasil e no mundo. 

E, preocupados com a sua saúde,  
da sua família e de quem mora com você, 
realizamos a aquisição de milhares  
de testes rápidos para a Covid-19. 

Ele será aplicado em diversos laboratórios, 
em parceria com a Veus, empresa  
de inovação e tecnologia em saúde.



Por que devo testar?

É simples. Somente testando, você  
saberá se já teve contato com o vírus.

Talvez você tenha apresentado pouco  
ou nenhum sintoma da doença, mas, 
neste momento, é extremamente 
importante mapear a circulação do  
vírus para controlar o surto da doença. 
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Minha família também pode?

Deve testar quem está na quarentena 
(mora) com você, desde que tenha 
preenchido o último questionário  
de saúde enviado pela Quali.



Como é realizado o teste?

É coletada uma pequena amostra  
de sangue de um dos dedos das mãos  
e colocada imediatamente em contato  
com reagentes.

Não é necessária a preparação  
para realizar o teste.

Que tipo de teste é aplicado?

O One Step Covid-2019 é um teste 
rápido, usado como ferramenta  
de auxílio no diagnóstico da infecção  
por coronavírus (SARS-CoV-2).  
Ele detecta a presença de anticorpos  
da Covid-19 em amostras de sangue  
total, soro ou plasma humano.  
O resultado expresso por duas faixas 
coloridas indica a presença de quantidade 
detectável de anticorpos, portanto, 
resultado positivo, enquanto uma faixa 
apenas na linha de controle acena para  
a concentração dos anticorpos baixa  
ou igual a zero, sendo assim, resultado 
negativo. O teste, por completo, deve ser 
realizado por um profissional qualificado.
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E o resultado? 

Negativo

Significa que você não desenvolveu 
anticorpos (detectáveis) contra  
a Covid-19 e, portanto, não deve  
ter tido contato com o vírus. Neste 
momento, é extremamente importante 
seguir todas as orientações e os cuidados, 
como: isolamento social, lavar sempre  
as mãos com água e sabão, usar máscara, 
lenço descartável ou o antebraço  
ao tossir ou espirrar.

Positivo

Significa que você já teve contato com  
o vírus e detectaram-se anticorpos  
contra a Covid-19. Porém, não há  
como determinar o momento em que  
o contato ocorreu. Dessa forma, existe  
a possibilidade de você já ter adquirido 
imunidade contra a doença. Porém, 
também é possível que a infecção seja 
recente e você ainda possa transmitir  
o vírus a outras pessoas. Portanto, como 
medida de segurança, recomendamos 
que permaneça em isolamento social  
por 14 dias, a partir da data de coleta  
do exame positivado. 

+/-
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Quem tem acesso ao resultado?

Além de você, apenas a área médica da 
Quali, conforme mencionado no termo 
de consentimento ao final deste arquivo. 

Para acessar o portal de resultados,  
você receberá o login e senha por SMS, 
após a realização do exame.

Sou obrigado a realizar o teste?

Não, mas queremos que você saiba  
que é extremamente importante  
e recomendamos que você o realize.

Essa ação foi feita pensando em você  
e na sua família, em prol da saúde  
de todos os Qualis e Corretores.
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Estou com sintomas de gripe,  
devo ir mesmo assim?

Não. Se você está gripado ou com 
qualquer sintoma semelhante aos  
do coronavírus, a recomendação  
é que permaneça em casa isolado por  
14 dias, contando do início dos sintomas.

Somente após o período de isolamento, 
você poderá realizar o seu teste.

Caso tenha dúvidas se deve ou não ir testar, entre em contato  
com o QualiViva pelo WhatsApp (11) 3550-5277. 
Atendimento de segunda a quinta, das 8h30 às 17h30,  
e às sextas, até as 15h.

Há algum outro tipo de restrição?

Não. Todas as idades e grávidas  
também podem testar.
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Quem vai aplicar o teste?

Todas as etapas do procedimento  
técnico externo são sempre realizadas 
por laboratórios de análises clínicas, 
parceiros da Veus, devidamente 
registrados no CNES, licença da Anvisa  
e participantes do programa  
de Controle de Qualidade Externo.  
Os profissionais envolvidos são 
especializados e seguem todas  
as normas técnicas da Anvisa e os 
protocolos do Ministério da Saúde. 
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Como faço para testar?

Todo o processo de agendamento  
e gerenciamento do atendimento  
será pela Central de Agendamento  
de Coletas e Reservas online da Veus, 
empresa inovadora na área  
de tecnologia da saúde, nossa  
parceria nessa operação.

A Veus vai conectar os laboratórios  
em cada região do Brasil para cobrir  
toda a operação com um modelo  
de atendimento personalizado para  
a Quali e fornecimento à logística  
e operação necessária para  
a realização dos testes. 
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Para agendar o seu teste, basta 
seguir o passo a passo abaixo:

1. Acesse
http://testerapidoqualicorp.com.br/

2. Faça o cadastro com os mesmos dados
informados no questionário de saúde:
nome completo, CPF, sexo, data
de nascimento, e-mail e telefone.

3. Realize o agendamento nos
dias e horários disponíveis.

4. Aguarde a confirmação no seu e-mail.

5. Como lembrete, no dia do seu
exame, você receberá um SMS
com duas horas de antecedência.

6. Ao se dirigir ao laboratório,
leve um documento com foto.

É necessário reservar  
um horário por pessoa.

Importante: não falte. 
Mas, caso precise reagendar, acesse o 
site novamente e solicite a remarcação 
com 2 dias de antecedência.  
Para cancelar o horário marcado, fale  
com a Veus pelos contatos a seguir:  
WhatsApp: (21) 97509-0558  
E-mail: coleta_externa@veus.com.br 
Telefone: (21) 3005-3702
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Laboratórios disponíveis 

Para cada estado, disponibilizaremos 
laboratórios para as coletas, conforme  
a listagem abaixo:

_

São Paulo 
Laboratório Labor Labis

• Brigadeiro Luís Antônio, 4979,  
 Itaim Bibi

_

Rio de Janeiro 
Laboratório IACB

• Rua do Rosário, 151, sala 201/203,  
 Centro - Rio de Janeiro

• Travessa Irene, 35,  
 Centro - Nova Iguaçu

• Rua Professora Venina Corrêa  
 Torres, 230, lojas 230 a 250,  
 Centro - Duque de Caxias

• Rua Lúcio Tavares, 228,  
 Centro - Nilópolis

• Rua São Pedro, 145,  
 Centro - São João de Meriti 

As localidades de Petrópolis, Teresópolis, 
Cabo Frio, Campos, Macaé, Volta 
Redonda, Itaboraí, Rio das Ostras,  
Nova Friburgo, Barra Mansa e Maricá 
serão atendidas em breve. Aguarde.
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Termo de consentimento

O termo abaixo estará disponível  
nos laboratórios. Para seguir com  
o teste, é obrigatório assiná-lo.

TTEERRMMOO		DDEE		CCOONNSSEENNTTIIMMEENNTTOO		PPAARRAA		RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO		DDEE		TTEESSTTEE		RRÁÁPPIIDDOO		CCOOVVIIDD		1199						

Declaro	 para	 todos	 os	 fins	 que	 fui	 convidado	 e	 concordo	 em	 submeter-me	 ao	 teste	 para	 COVID	 19,	
disponibilizado	 gratuitamente	 pela	 QQUUAALLIICCOORRPP		 AADDMMIINNIISSTTRRAADDOORRAA		 DDEE		 BBEENNEEFFÍÍCCIIOOSS		 SS..AA.(“QQUUAALLIICCOORRPP”),	
sociedade	com	sede	na	Rua	Dr.	Plínio	Barreto,	nº	365,	Bela	Vista,	São	Paulo/SP,	CEP.:	01313-020,	inscrita	
no	CNPJ/MF	sob	o	n°	07.658.098/0001-18.	

Declaro	estar	ciente	que:	

• Serei	submetido	ao	teste	rápido	sorológico	para	dosagem	de	anticorpos	produzidos	pelas	células	
de	defesa	do	corpo	humano	contra	os	SARS-CoV-2,	após	o	contato	com	o	vírus,	por	meio	da	coleta	
de	uma	gota	de	sangue,	um	procedimento	que	possui	um	risco	muito	reduzido.	

• Os	anticorpos	podem	ser	detectados	com	melhor	sensibilidade	após	o	7º	dia	de	contaminação,	
razão	pela	qual,	existem	limitações	e	variações	de	sensibilidade	do	teste	conforme	o	tempo	de	
doença.	

• Em	razão	dos	motivos	acima,	 resultados	positivos	confirmam	que	o	 indivíduo	 foi	 contaminado	
pelo	vírus	em	algum	momento,	porém,	resultados	negativos	não	descartam	infecção	ou	contato	
prévio.	

• O	resultado	do	teste	será	compartilhado	com	a	área	médica	da	Qualicorp	e	poderá	ser	utilizado	
pelos	profissionais	de	saúde	para	estudos	e	análises	estatísticas	de	risco	de	contaminação,	bem	
como	para	 fins	de	planejamento	da	retomada	segura	de	seus	colaboradores	ao	trabalho,	após	
autorização	dos	órgãos	competentes.	Ainda,	tais	dados	serão	mantidos	pelo	período	de	5	(cinco)	
anos.	

Assim,	declaro	que	li	entendi	e	concordo	com	o	presente	TTEERRMMOO		DDEE		CCOONNSSEENNTTIIMMEENNTTOO		PPAARRAA		TTEESSTTEE		RRÁÁPPIIDDOO		
CCOOVVIIDD		1199,	sendo	que	nada	tenho	a	me	opor	quanto	às	suas	disposições	e	condições	e	assino	abaixo.	

São	Paulo,	_____	de	_________________	de	2020.	

AAssssiinnaattuurraa		ddoo		ttiittuullaarr		oouu		ddoo((aa))		rreessppoonnssáávveell		nnoo		ccaassoo		ddee		
mmeennoorr		oouu		iinnccaappaazz::		

	

	 NNoommee::		 	

	 CCPPFF::		 	

	 NNoommee		nnoo		mmeennoorr		oouu		iinnccaappaazz::		 	

	

IIddeennttiiffiiccaaççããoo::		 	 Funcionário	Qualicorp	

	 	 Parceiro	Qualicorp	

	 	 Prestador	de	Serviços	Qualicorp	

	 	 Parente		
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Dúvidas sobre agendamentos 
e cancelamentos?

Entre em contato com a Veus 
pelos contatos a seguir:  
WhatsApp: (21) 97509-0558 
E-mail: coleta_externa@veus.com.br 
Telefone: (21) 3005-3702

Atendimento de segunda a segunda, 
das 7h às 20h.

Caso tenha dúvidas se deve ou não ir 
testar ou sobre o resultado do seu teste, 
entre em contato com o QualiViva  
pelo WhatsApp: (11) 3550-5277.

Atendimento de segunda a quinta, das 
8h30 às 17h30, e às sextas, até as 15h.

Vamos juntos nos  
prevenir e colaborar com  

a saúde de todos.

Lembre-se: vencer o coronavírus 
dependente de todos nós e testar 
é um bem para a diminuição  
da circulação do vírus no planeta.
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