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disponíveis na Cintramédica

ANÁLISES CLÍNICAS



CINTRAMÉDICA
UMA MARCA DE CONFIANÇA

Desde 2004 a prestar os melhores serviços clínicos e de 

diagnóstico, a Cintramédica é hoje reconhecida como 

uma marca de grande confiança e qualidade.

Presente em toda a região de Sintra e concelhos de 

Mafra e Cascais, a Cintramédica disponibiliza uma 

vasta oferta de serviços de saúde tais como Consultas 

de Especialidade Médica, Análises Clínicas, Exames de 

Diagnóstico, Fisioterapia, Medicina Dentária e Serviços 

de Enfermagem entre outros.

• 6 Clínicas Médicas e de Diagnóstico

• 11 Postos de Análises Clínicas

• 7 locais para realização de Testes Covid-19

• Mais de 200 profissionais de saúde
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laboratório de
análises clínicas
CINTRAMÉDICA
Instalado na sede da empresa, a Cintramédica detém o único 

Laboratório de Análises Clínicas do concelho de Sintra. 

Homologado pela DGS para a realização de testes de 

diagnóstico à COVID-19, trata-se de um laboratório com 

Biossegurança de nível II e encontra-se equipado com 

câmaras laminares classe II bem como vários termocicladores 

para o Teste Covid/Análise PCR.

Pioneiro na disponibilização de testes serológicos de 

Anticorpos IgG+IgM para avaliar a resposta imunitária ao 

SARS-CoV-2, o Laboratório de Análises Clínicas Cintramédica 

apresenta atualmente uma gama de testes de diagnóstico e 

serológicos que permitem dar resposta às necessidades 

atuais relacionadas com a pandemia de COVID-19.
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COVID-19
Tipos de teste disponíveis

A Cintramédica disponibiliza 4 tipos de testes diferentes,

sendo que 2 são de diagnóstico e 2 serológicos. 

Nos testes de diagnóstico, o método de referência

é a Pesquisa de Vírus por PCR.

Realizamos também a Análise Antigénio – Multivírus que identifica 

não só o vírus SARS-CoV-2 como outros vírus responsáveis por 

infeções respiratórias, incluíndo o vírus da gripe sazonal.

Os testes serológicos avaliam a resposta imunitária em pessoas 

que já tenham tido contacto com vírus.
RASTREIO DE
ANTICORPOS

TESTE DE
ANTICORPOS

IGM + IGG

ANÁLISE
PCR

ANÁLISE
ANTIGÉNIO
MULTIVÍRUS

Testes de
Diagnóstico
à Covid-19
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Testes
Serológicos

SARS-CoV-2



ANÁLISE PCR
Teste de Diagnóstico à Covid-19



O que é?
Na Análise de PCR é feita a pesquisa do RNA do vírus nas 

secreções nasofaríngeas e permite confirmar se a pessoa 

está infetada no exato momento em que faz o teste.

Quem deve fazer?
Esta análise é indicada para pessoas com sintomas 

sugestivos de infeção COVID-19: febre, tosse ou dificuldade 

respiratória.

 

Como é feita a análise?
Após colheita da amostra por zaragatoa nasofaríngea e 

orofaríngea, a amostra é sujeita a uma extração do material 

genético do vírus (RNA), seguida de amplificação e deteção 

do mesmo por método de RT-PCR.

Onde é realizada a colheita?
Esta análise pode ser realizada, por marcação prévia, nas 

clínicas Cintramédica de Sintra, Mafra, S. João do Estoril e 

no posto de colheitas das Laranjeiras (Lisboa). Está também 

disponível, sem precisar de qualquer marcação, nos postos 

de colheitas Cintramédica da Amadora, Terrugem e no novo 

Centro COVID-19 de Agualva/Cacém. 

A Cintramédica possibilita ainda a deslocação dos seus 

técnicos às instalações de empresas, mediante 

disponibilidade.

Como são transmitidos os resultados?
Os resultados são disponibilizados por email e SMS em 

cerca de 2 dias úteis.

Qual o valor da análise?
A análise não tem qualquer custo se prescrita no âmbito 

do Serviço Nacional de Saúde (SNS), com apresentação 

da credencial. 

A análise é comparticipada por diversas seguradoras, 

mediante apresentação de prescrição médica e os valores 

variam consoante a apólice.

Acordos disponíveis: SNS, AdvanceCare, Allianz, 

CGD, Future Healthcare, Médis, Multicare, Well’s, 

RNA e Governo Regional dos Açores. ADSE e PSP, 

só para doentes oncológicos ou pré-cirurgia).

O valor de tabela particular é de 105€ (dispensa a 

apresentação de prescrição médica).

O valor de tabela especial para Empresas é de 75€ 

(dispensa a apresentação de prescrição médica).

ANÁLISE PCR
Teste de Diagnóstico à Covid-19
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ANÁLISE ANTIGÉNIO
MULTIVÍRUS

Teste de Diagnóstico à Covid-19



O que é?
É uma análise que pesquisa vários vírus respiratórios, entre 

eles o SARS-CoV-2, responsável pela COVID-19.

Quem deve fazer?
Esta análise é recomendada quando existem sintomas de 

febre, tosse, dificuldade respiratória ou outros, comuns não 

só à COVID-19, como também a outros quadros clínicos, 

como as infeções provocadas pelos vírus da gripe sazonal. 

 

Como é feita a análise?
Após colheita da amostra por zaragatoa nasofaríngea, esta é 

analisada por método  imunoenzimático para a deteção dos 

antigénios virais presentes na amostra.

Onde é realizada a colheita?
Esta análise pode ser realizada, por marcação prévia, nas 

clínicas Cintramédica de Sintra, Mafra, S. João do Estoril e 

no posto de colheitas das Laranjeiras (Lisboa). Está também 

disponível, sem precisar de qualquer marcação, nos postos 

de colheitas Cintramédica da Amadora, Terrugem e no novo 

Centro COVID-19 de Agualva/Cacém. 

A Cintramédica possibilita ainda a deslocação dos seus 

técnicos às instalações de empresas, mediante 

disponibilidade.

Como são transmitidos os resultados?
Os resultados são disponibilizados por email em poucas 

horas após a colheita.

Qual o valor da análise?
A análise é comparticipada por diversas seguradoras, 

mediante apresentação de prescrição médica e os valores 

variam consoante a apólice.

Acordos disponíveis: AdvanceCare, Allianz, CGD, 

Future Healthcare, Médis, Multicare, Well’s, RNA.

Nota: Apenas será realizado o teste se o pedido médico 

indicar todo o painel de vírus: Vírus Influenza A; Vírus 

Influenza B; Vírus sincicial respiratório; Vírus Parainfluenza 1; 

Vírus Parainfluenza 2; Vírus Parainfluenza 3; Vírus 

SARS-CoV-2; Adenovírus; Metapneumovírus humano.

O valor de tabela particular é de 150€ (dispensa a 

apresentação de prescrição médica).

O valor de tabela especial para Empresas é de 135€ 

(dispensa a apresentação de prescrição médica).

ANÁLISE ANTIGÉNIO MULTIVÍRUS
Teste de Diagnóstico à Covid-19
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RASTREIO DE
ANTICORPOS

Teste Serológico – SARS-CoV-2



O que é?
O Rastreio de Anticorpos totais é um teste de primeira linha 

que permite verificar se houve contacto com o vírus 

SARS-CoV-2, dado que a exposição ao vírus provoca uma 

resposta imunitária verificável por presença de anticorpos em 

circulação no sangue. 

Quem deve fazer?
Este teste está indicado para quem não tenha sintomas e 

pretenda saber se já esteve ou não em contacto com o vírus 

SARS-CoV-2.

Como é feita a análise?
Após colheita de sangue, os anticorpos totais são detetados 

por método de Quimioluminiscência, sendo o resultado 

expresso em “Positivo” ou “Negativo”.

Onde é realizada a colheita?
Esta análise pode ser realizada em todas as clínicas e postos 

de colheitas do grupo Cintramédica sem necessitar de 

prescrição médica ou marcação prévia.

Como são transmitidos os resultados?
Os resultados são disponibilizados por email em poucas 

horas após a colheita.

Qual o valor da análise?
O teste de rastreio de Anticorpos totais não é 

comparticipado pelas seguradoras nem pelo SNS.

O valor de tabela particular de 20,50€

(dispensa a apresentação de prescrição médica).

O valor de tabela especial para Empresas de 15€

(dispensa a apresentação de prescrição médica).

Teste Serológico – SARS-CoV-2
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TESTE DE
ANTICORPOS

IgM + IgG

Teste Serológico – SARS-CoV-2



O que é?
Esta análise permite identificar se já houve exposição ao 

vírus SARS-CoV-2. São doseados dois tipos de anticorpos 

(IgM e IgG). Os anticorpos IgM surgem poucos dias após a 

exposição ao vírus e mantêm-se em circulação durante a 

fase de primo-infeção. Caso sejam detetados anticorpos

do tipo IgM, significa que houve contacto recente com o 

vírus, mesmo na ausência de sintomas. Os anticorpos IgG 

surgem numa fase posterior e vão aumentando em 

circulação no sangue, permitindo uma rápida resposta

do sistema imunitário contra o vírus em próximos contágios.

Quem deve fazer?
Esta análise está indicada para quem já tenha tido um 

resultado positivo na Análise PCR, ou para quem não tenha 

sintomas e pretenda conhecer o seu estado imunitário.

 

Como é feita a análise?
Após colheita de sangue, os anticorpos IgM e IgG são 

doseados, por método de Quimioluminiscência, sendo

o resultado expresso em concentração dos mesmos no 

sangue.

Onde é realizada a colheita?
Esta análise pode ser realizada em todas as clínicas e postos 

de colheitas do grupo Cintramédica sem necessitar de 

prescrição médica ou marcação prévia.

Como são transmitidos os resultados?
Os resultados são disponibilizados por email no prazo 

de 1 dia útil.

Qual o valor da análise?
A análise é comparticipada por diversas seguradoras, 

mediante apresentação de prescrição médica, e os valores 

variam consoante a apólice.

Acordos disponíveis: ARS, AdvanceCare, Médis, 

Allianz, Multicare, Well’s, RNA, Medicare, Future 

Healthcare. 

O valor de tabela particular de 76€ (dispensa a 

apresentação de prescrição médica).

O valor de tabela especial para Empresas de 50€

(dispensa a apresentação de prescrição médica).
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Teste Serológico – SARS-CoV-2

ANTICORPOS IgM + IgG



CONFIDENCIALIDADE
Informação contida neste documento é de carácter reservado, não podendo ser copiado ou reproduzido, ainda que parcialmente, 

sem o consentimento expresso por escrito da Cintramédica.

MARCAÇÕES PARTICULARES

Online: cintramedica.pt/marcar-teste-covid-19 
Email: analises@cintramedica.pt

www.cintramedica.pt/pt/marcar-teste-covid-19
mailto: analises@cintramedica.pt
mailto: margaridamarques@cintramedica.pt



