
CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO
TESTE PSICOFISIOLOGICO – POLÍGRAFO

Em referência  ao  seu  contato  sobre  realização  de  teste  do  polígrafo,  enviamos  mais  abaixo,
informação sobre o procedimento e condições do teste.

1.Procedimento do exame do polígrafo:

O teste de polígrafo tem uma duração aproximada de 2 - 4 horas e tem um procedimento muito
estrito e definido que constam das seguintes fases:

● O exame  é  voluntário  e  um documento  correspondente  assinado  pelo  sujeito  que  se
submete ao teste é produzido no ato do teste.

● O exame é realizado em toda privacidade, estando somente presente durante o teste o
técnico do polígrafo e o sujeito examinado.

● Os resultados são dados, no formato de um relatório escrito, em PDF (Máximo 48 horas)
depois da realização do teste, por via de e-mail.

● O técnico do polígrafo define as perguntas realizadas no exame, consoante o assunto a
investigar.  O  técnico  é  o  único  responsável  na  definição  e  formulação  das  perguntas.
(Informação prévia dada pelos interessados sobre o caso em questão e uma conversa
prévia ao teste aclarará o assunto a analisar com o(a) patrocinador(a) do teste)

● É importante mencionar que não se realizam teste do polígrafo a mulheres grávidas ou a
menores de idade, (salvo em casos concretos, e/ou com ordem Judicial).

● As técnicas utilizadas por os técnicos de POLÍGRAFO BRASIL foram certificadas pela ASTM
(American Society for Testing and Materials), APA (American Polygraph Association) e têm
uma fiabilidade superior a 90%.

2. Preço:

O valor do serviço do teste do polígrafo depende do assunto a analisar assim como do lugar no
qual deve ser realizado. Para mais informação por favor indicar assunto (ex.: infidelidade, roubo,
furto, agressão sexual, assunto legal, etc.) e cidade.

3. Reserva:

Reserva mediante  pagamento de sinal.  O  saldo deverá  ser  pago  no  dia  do  teste.  O teste  é
normalmente realizado dentro de 3 dias úteis após receção do sinal.

4. Sobre o polígrafo

Para mais informação sobre o funcionamento do exame do polígrafo, pode visitar nosso  Canal do
Youtube  (https://www.youtube.com/playlist?list=PLmEBkvHdwtExYPuopdBWhZzwjeJRhgHmU)  no
qual pode ver respostas às perguntas mais frequentes sobre o teste do polígrafo.
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