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PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS - OPERAÇÃO

P: Como eu compro esse exame? 
R: Deve acessar o app da Rappi, disponível no Google Play e Apple Store, clicar 
no botão #2em2 (nome do botão a validar) e seguir o processo de compra.

P: Eu faço os exames em casa? Vocês vêm no meu endereço? 
R: No momento da compra, você agendará o melhor horário para a realização 
do exame. Sua localização no momento da compra definirá o local de 
realização mais próximo. 

P: Se não é em casa, onde faço os exames? 
R: A coleta será feita em postos selecionados. O local será o mais perto da sua 
localização no momento da compra, e será confirmado no agendamento que 
receberá o exame.

P: Eu já posso fazer o exame amanhã? 
R: Os exames serão realizados de acordo com a capacidade dos locais 
disponíveis e você escolherá o dia e horário antes da  confirmação de compra.

P: A equipe da Rappi quem faz os testes? 
R: Não. Os exames serão realizados por profissionais da área de saúde 
especializados da equipe da Cia da Consulta.

P: É o mesmo processo normal de compras que eu já faço na Rappi? O que 
tem de diferente? 
R: É o mesmo processo de compra de supermercado com agendamento via 
Rappi. A única diferença é a obrigatoriedade de preenchimento de um 
questionário com os dados dos pacientes que será enviado via Rappi após o 
momento da compra

P: Só está disponível em São Paulo? 
R: O movimento tem como intuito ser nacional, porém o primeiro lançamento 
será em São Paulo. 

P: Qual a previsão de vinda para o Rio (acrescente qualquer cidade brasileira 
aqui)? 
R: A definir.

P: Como fazer o agendamento? 
R: Antes de concluir a compra, serão disponibilizados para os usuários os dias 
e horários disponíveis para agendamento.
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P: Que dados eu preciso informar para fazer o exame? 
R: E-mail válido, nome completo, data de nascimento, CPF e sexo. Se menor 
de idade, nome completo e CPF do responsável legal.

P: Eu posso comprar quantos exames? 
R: Até 5 exames por compra.

P: Haverá aglomeração no local dos exames? 
R: Não. O teste será realizado em modelo drive-thru com horário agendado.

P: Como funciona a doação do outro exame? 
R: Basta clicar no botão "Doe Agora" no aplicativo da Rappi e depois no botão 
"2em2" para fazer a doação.

P: Eu receberei lembretes para me avisar sobre o agendamento? 
R: Sim, mas recomendamos quem comprar coloque lembretes em suas 
agendas. A responsabilidade do comparecimento é do paciente.

P: Quando vou receber os resultados? 
R: Em um prazo de 72hs úteis.

P: Como vou receber os resultados? 
R: Assim que realizar o exame, o paciente irá receber um e-mail com o 
caminho para acesso ao resultado. Neste e-mail irá conter o número do 
protocolo e o link da página. Após o período de 72h o paciente entra no link 
indicado e preenche o número de protocolo, na sequência o download do 
resultado no formato PDF começa.

P: Eu recebo todos os resultados no mesmo e-mail? 
R: Recebe os dados para acesso ao resultado do teste no e-mail informado no 
cadastro. No momento da realização dos testes, os dados serão confirmados e 
o e-mail pode ser corrigido se estiver errado.

P: Existe algum tipo de resultado físico, impresso, que chega na minha casa?
R: Não. Somente resultado por e-mail.

P: E se eu não aparecer, o que acontece? 
R: Você perderá o agendamento e será cobrado em 50% do valor.

P: Posso cancelar a compra? Como vai ser o estorno? 
R: Poderá cancelar sem custos até 72h antes da realização do teste. Caso 
decida cancelar depois deste período, será cobrado em 50% do valor do teste


