FLUXOGRAMA PARA COLETA PARA TESTE DE BIOLOGIA MOLECULAR RT-PCR
TRABALHO
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COLETAR DE TODOS OS CASOS SINTOMATICOS DE SINDROME GRIPAL (SG) E SINDROME RESPIRATÓRIA AGUDA
GRAVE (SRAG)
Versão 02 (01/09/2020)

Exame realizado para diagnostico
de pacientes sintomáticos, na fase
inicial do COVID-19 ( coletar entre
o 3º e o 7º do inicio dos sintomas)

O tubo contendo a amostra deve
ser protegido de vazamento,
acondicionar em recipiente
plastico com tampa de rosca,
colocar na posição vertical

Conservação: refrigerar as
amostras entre 2°a 8°C por no
maximo 24 horas, após este prazo
congelar a - 20°C

1- Acomodar o paciente em
posição confortavel;

1-Coletar em sala especifica,
destinada somente para coleta;
2-Profissional devera estar
paramentado com gorro, máscara
N95, oculos ou protetor facial,
avental impermeavel e luva
cirurgica .

1-Após a coleta inserir o swab
coletado no tubo contendo o meio
de transporte viral
2-Cortar o exceso da aste do swab,
cortar bem próximo a ponta de
rayon, tampar o frasco, lacrar e
identificar a amostra com nome do
paciente, data de nascimento e
data da coleta minimamente.

2- Explicar o procedimento;
3- Verificar se o Meio de
Transporte Viral esta com aspecto
normal (liquido de cor
avermelhado) não utilizar se
estiver com a cor amarela, o
mesmo deve estar refrigerado.

Coletar amostras da narina direita
e narina esquerda realizando
fricção do swab na região posterior
do meato nasal, utilizando
somente um swab de rayon para a
coleta nos dois sitios nasais.

Comunicar a Vigilância
Epidemiológica que ira cadastrar a
amostra no GAL e encaminhar para
o Lacen em caixas de transporte
UN3373

Atenção.
De acordo com o MANUAL DE COLETA E ENVIO
DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS AO LACEN/PR
MANUAL 1.30.001 REVISÃO 11, a partir de
01/09/2020 será realizado as coletas de RT-PCR
Covid, utilizando um único swab e coletando
somente material das narinas-nasofaringe. Não
coletar material de orofaringe.

