Quem deveria ser submetido ao teste? Posso ser submetido ao teste?
Todos aqueles que cumprirem com os critérios descritos a seguir podem ser submetidos ao teste
do COVID-19:


Quem tiver sintomas de COVID-19



Os funcionários do setor sanitário



Quem tiver acima de 60 anos



Quem tiver doenças subjacentes



Pessoas que moram em um mesmo domicílio das populações vulneráveis mencionadas acima



Cuidadores de crianças



Funcionários que não podem evitar a proximidade prolongada com pares ou com o público em
geral



Qualquer pessoa assintomática

O que devo fazer para ser submetido ao teste?
Você pode ser submetido ao teste:


Ligando para seu prestador médico



Ligando para ConvenientMD ao 1-833-263-0131



Inscrevendo-se através de nosso formulário de inscrição para testes ou ligando para 603-2715980



Ligando para o Departamento de Saúde da Cidade de Nashua, ao 603-589-3456, se você morar
ou trabalhar nesta cidade.



Para residentes da área de Greater Manchester, ligue para a linha direta de COVID-19 de
Manchester, ao 603-668-1547, para ver as opções disponíveis para fazer o teste localmente.

O que é um teste de anticorpos? Posso obter um teste de anticorpos para
o COVID-19?
Os testes de anticorpos examinam uma amostra de sangue de uma pessoa para procurar
anticorpos do SARS-CoV-2, o vírus que causa o COVID-19. Estes anticorpos são produzidos a
pessoa tiver sido infetada, portanto, um resultado positivo do teste indica que a pessoa
provavelmente foi infectada previamente com o vírus. Os testes de anticorpos estão disponíveis
atualmente através de laboratórios comerciais para a detecção de anticorpos contra o SARSCoV-2. Os testes de anticorpos não devem ser utilizados para diagnosticar infecção aguda com
COVID-19 porque com esses testes de anticorpos pode ser necessário esperar aproximadamente
duas semanas para se obter resultados positivos. Ainda não se sabe se uma pessoa que deu
positivo em um teste de anticorpos está protegida de uma futura infecção por SARS-CoV-2 ou se
ela tem o potencial de infectar outras pessoas. As pessoas que tiverem um resultado positivo no
teste de anticorpos do COVID-19 serão contatadas pela Divisão de Saúde Pública.

É possível fazer o teste bem no início da doença?
Nos primeiros estágios da infecção, é possível que o vírus não possa ser detectado através de um
teste viral.

Ouvi falar que é difícil achar um teste. Isso é verdade?
Isso era verdade na fase inicial desta pandemia, mas, desde então, os testes foram
disponibilizados em NH para quem desejar um teste.

Ouvi falar que há uma unidade de testes móvel para o COVID-19. Como
posso me inscrever?
O Sistema Metropolitano de Respostas Médicas (MMRS) é uma unidade autônoma de
voluntários que oferece testes móveis para grupos selecionados em todo o estado.

Fui submetido ao teste e me falaram que poderia obter os resultados dos
Laboratórios de Saúde Pública de NH (NH PHL). Como faço para ter
meus resultados?
Se você foi submetido ao teste através de seu prestador médico, pelo pronto-socorro, ou pelo
hospital, o profissional que realizou o teste vai lhe entregar o resultado de seu teste do COVID19. Os NH PHL e a Divisão de Serviços de Saúde Pública (DPHS) só podem fornecer resultados
do teste do COVID-19 diretamente ao prestador médico que tiver solicitado o teste.
Tanto os laboratórios comerciais como os Laboratórios de Saúde Pública de NH (NH PHL)
informarão os resultados diretamente ao prestador que tiver feito a solicitação.

Qual é o tempo total para eu obter os resultados de meu teste dos
Laboratórios de Saúde Pública de NH (NH PHL)?
O tempo total é de 72 horas, no mínimo, desde o momento em que os NH PHL receberem sua
amostra. Isso significa que, se seu teste foi feito na segunda-feira, sua amostra poderia não
chegar nos NH PHL até terça-feira. Seus resultados não estarão disponíveis até sexta-feira (os
laboratórios comerciais informam que seu tempo total é similar).

A quem posso ligar para obter os resultados de meu teste?
É importante lembrar que você só será contatado pelo prestador que encaminhou a solicitação de
seu teste. Os NH PHL e os laboratórios comerciais só informarão os resultados diretamente ao
prestador que tiver encaminhado a solicitação de seu teste e eles não revelarão seus resultados
se você ligar diretamente a eles.

