
COMO FUNCIONA O TESTE RÁPIDO QUE ESTÁ 
SENDO USADO PELO POLO?

1.Quê ihtỳj ajũhkra caprô ru nẽ haprỳ 
ita kãm haxwỳ , hakrepej caxuw. 


2. Este tipo de teste NÃO vai mostrar o vírus no 
seu corpo, o que ele vai mostrar são as reações 
que o seu corpo tem por causa da entrada do 
vírus. Chamamos isso de ANTICORPOS. Ele 
mostra se o vírus JÁ PASSOU pelo seu corpo

3. Esses ANTICORPOS vão aparecer no seu 
corpo quando a doença já estiver indo embora. 
Isso costuma acontecer 14 dias depois que você 
sentiu que estava doente.


4. Por isso você precisa esperar para fazer esse teste. Como a gente já viu com o Dominguin do 
Peixe, ele fez o teste 8 dias depois de se sentir doente pela primeira vez, e deu negativo porque o 
corpo dele ainda estava muito doente e não tinha muitos ANTICORPOS para aparecer no teste. Os 
ANTICORPOS só apareceram depois de 14 dias, quando ele já se sentia bem. 
5. Esse teste é pra ser usado quando a doença já foi embora. Ele não serve pra dizer se você está 
doente naquele momento. Por isso não adianta acreditar no resultado negativo, se você se sente 
doente. O mais importante é fazer o isolamento, não ir pra cidade e seguir as recomendações para 
manter a saúde e não se contaminar. 



TEM ALGUM TESTE QUE MOSTRA O VÍRUS NO 
CORPO, EM VEZ DO ANTICORPO?

1. SIM, mas ele é caro e o Polo quase não está recebendo esse teste. O nome do teste é RT-PCR, 
você pode fazer ele depois de 3 dias que está se sentindo doente, e ele vai mostrar se o vírus está, 
NAQUELE MOMENTO, no seu corpo
2. O teste funciona assim. Com um palito ou 
cotonete bem comprido, o enfermeiro vai tirar um 
poco de material ou saliva, do fundo da sua 
garganta ou do seu nariz. Esse cotonete vai para 
Araguaína, para ser visto no laboratório. Depois 
de 3 dias você terá o resultado se está ou não 
contaminado com COVID-19

3 Aqui deu pra ver que mesmo se você fizer o teste que detecta o vírus no seu corpo, você precisa ficar 
isolado por pelo menos 6 dias (os 3 dias que você se sentiu doente e teve que esperar pra fazer o teste, 
e mais 3 dias esperando o resultado do teste). A única forma de proteger a comunidade é se isolar 
quando começar a sentir que está doente. Não receber visita de parente, não brincar com akrajre, não 
dividir o bujão de água nem o cigarro. E usar máscara o tempo todo na aldeia
4. A única forma de proteger a comunidade é se isolar quando começar a sentir que está doente. Não 
receber visita de parente, não brincar com akrajre, não dividir o bujão de água nem o cigarro. E usar 
máscara o tempo todo na aldeia


