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FLUXO PARA  COLETA DE  AMOSTRAS RESPIRATÓRIA 

SOLICITAÇÃO MÉDICA DE RT-PCR PARA COVID 19, (Pesquisar por 
método molecular Covid-19). *Seguindo critérios de coleta

Preencher ficha de notificação

Enfermeira 
Notificadora

Entrar em contato com a enfermeira(o) da SCIH para realizar cadastro 
na plataforma GAL/LACEN

Enfermeira 
Coletora  

HUP - Recolher material de coleta para amostra - LACEN; 
Disponível na farmácia satélite (P.A Gripal e UTI Covid-19)

HUI – Enfermeira coletora recolhe material na geladeira do P.A 
gripal 

Acondicionar a amostra coletada e comunicar ao laboratório 
para recolhimento 

Observação:
1 Meio de transporte viral (3/4ml)
2 Swab de Rayon
Assinar controle de recebimento de material 
para coleta 

Observação:
Solicitar RT-PRC para todos os pacientes que 
tiverem com critério de INTERNAÇÃO com 
suspeita de Covid-19

Recolher amostra e acondicionar  na geladeira do laboratório 

Encaminhar térmica ao CME para desinfecção 

Realizar cadastro no sistema GAL/LACEN e enviar a ficha de 
requisição de exame (GAL/LACEN) por e-mail

Realizar impressão de duas (02) vias da ficha de requisição de 
exame (GAL/LACEN)

Transcrever o n° de registros do GAL para o item 55 da ficha de 
notificação 

Realizar três (03) cópias da ficha de notificação e arquivar na 
pasta disponível no PA para o recolhimento da SCIH

Anexar ficha de notificação original + duas (02) vias da ficha de 
requisição de exames (GAL/LACEN). Reunir todas as fichas em 

saco transparente e disponibilizar junto com a amostra que 
será direcionada ao LACEN

Após a entrega no LACE

OBSERVAÇÕES:
*CRITÉRIOS DE SOLICITAÇÃO DE COLETA DE MOSTRA:
Pacientes hospitalizados que se enquadrem na definição de SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE(SRAG), a saber: Indivíduo de qualquer idade com febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta
e que apresente dispneia ou saturação < 95% em ar ambiente ou desconforto respiratória ou piora nas condições clínicas de doença de base ou que evoluiu para óbito por SRAG. Coletar de todos os pacientes internados sob
suspeita de Covid-19.

**MODO DE COLETA DE SWAB COMBINADO (NASOFARINGE/OROFARINGE*):
Conferir solução salina disponível no meio de transporte(3-4ml),Introduzir o swab de Rayon na cavidade nasal (cerca de 5 cm), direcionando para cima (direção dos olhos), com uma angulação de 30 a 45° em relação ao lábio
superior; Após a introdução, esfregar o swab com movimentos circulares delicados, pressionando-o contra a parede lateral do nariz (em direção a orelha do paciente); Remover o swab do nariz do paciente e introduzi-lo
imediatamente no meio de transporte; Colher swab nas duas narinas (UM PARA AS DUAS NARINAS); Colher o SEGUNDO SWAB NA ÁREA POSTERIOR DA FARINGE E TONSILAS, EVITANDO TOCAR NA LÍNGUA. Após a coleta,
inserir os dois swabs no meio de transporte, Identificar a amostra com: NOME COMPLETO, NOME DA MÃE, DATA DE NASCIMENTO,IDENTIFICAR OS LABORATÓRIOS e fixá-la na parede da caixa térmica na vertical e
comunicar ao laboratório para recolhimento da amostra.

***ASPIRADO DE SECREÇÃO TRAQUEAL (INTUBADOS/ TRAQUEOSTOMIZADO):

AMOSTRA LACEN - Aspirar 2 ml de secreção traqueal para dentro do coletor BRONQUINHO, após coleta, transpor todo meio de transporte(3-4 ml) para dentro coletor. Ao término do procedimento, identificar amostra:
NOME COMPLETO, NOME DA MÃE, DATA DE NASCIMENTO, DIFERENCIAR OS LABORATÓRIOS e comunicar ao laboratório para recolhimento da amostra .
****COLETA DE AMOSTRA POST-MORTEM:
• COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA- FAZER COLETA NASO-OROFARÍGEO*;
• ESSA COLETA DEVE SER PREFERENCIALMENTE EM ATÉ 3 HORAS APÓS O ÓBITO OU EM, NO MÁXIMO 6 HORAS.

Enfermeira 
Notificadora 

Recolhe amostras no laboratório ás 17:00

(Ficha disponível na intranet – caminho SCIH/ 
NSP – Coronavírus/ Ficha de Registro individual)

Enfº Antonio Mendes :(86) 98852-4307 - HUP
Enfª Iana Nascimento :(99) 98116-8985 - HUP
Enfª Ilana Oliveira :(86) 99909-1947 - HUP
Enfª Poliana Coutinho : (86) 99914-5090 – HUI 

Observação:
Acondicionar em térmica + Gelox
Ramal laboratório: - HUP 7842 - HUI 5861
Colocar térmica na mesa de risco biológico

Enfermeira 
Coletora  

Técnico de 
Laboratório 

SCIH

Após coleta

Entrar em contato com o motorista  

Levar amostras + fichas de notificação ao LACEN

Enfermeira  PA  

Motorista 
Entregar a térmica no CME para desinfecção e na presença da SCIH 

disponibilizar a segunda via da requisição de exame com recibo da equipe do 
LACEN para controle da SCIH

Após a entrega no LACEN

Observação:
Recolher amostra disponível na mesa de 

risco biológico 

Observação:
Recolher todas as amostras disponíveis no 
laboratório 


