
 

 

 
 COLETA DE TESTE PARA COVID-19 E PAINEL VIRAL 

 

SITUAÇÃO KIT PARDINI (COVID19) KIT LACEN 

Paciente internado convênio SIM SIM 

Paciente internado SUS NÃO SIM 

PS/SUS (isolamento social) NÃO NÃO 

PA/CONVÊNIO (isolamento social) SIM NÃO 

FUNCIONÁRIOS/CONVÊNIO 
(passar carteirinha para executar 
exame) 

SIM NÃO 

FUNCIONÁRIOS/SUS SIM NÃO 

 
 
OBSERVAÇÃO: devido à peculiaridade da nova situação, à medida que ocorram 

mudanças todos serão informados. 

 

PAINEL VIRAL: 

• Este exame detecta influenza A e B e o subtipo H1N1. 

• Sem cobertura de plano de saúde, apenas particular ou SUS internado com liberação 

do SCIH – Serviço de Controle de Infecção Hospitalar ao Laboratório. Se SCIH julgar 

necessário e paciente for SUS/PS, e não for internar, solicitará ao laboratório que 

realize e será acrescido nos incobráveis. 

• Valor particular: R$ 350,00 

• Valor será cobrado de segunda a sexta-feira das 7h30min às 17h30min pela Tesouraria 

(Recepção do Laboratório). 

• Após horário de funcionamento da Tesouraria, das 18h às 7h, finais de semana e 

feriados, a cobrança será realizada na recepção do PA, seguindo o fluxo abaixo: 

➢ Médico solicita exame Painel Viral ao paciente que consulta em PA, informando 

que terá custo;  

➢ O paciente é encaminhado à enfermagem que igualmente informa que haverá 

custo e solicita ao familiar que se dirija até recepção para o acerto; 

➢ Recepção realiza a cobrança (R$350,00) emite recibo simples (deixando no caixa 

dentro do envelope específico, o administrativo fará lançamento da nota 

posteriormente, ao executarem o exame no sistema e entrar valor na conta); 

➢ Recepção informa a cobrança no grupo do Whats – Covid-19, dá o aval que foi 

cobrado ao enfermeiro e só então é realizada a coleta. 

• Exame realizado pelo Laboratório do Pompéia e processado no mesmo dia. 
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COVID-19 PCR: 

• Exame terceirizado ao Laboratório Hermes Pardini (convênio) e LACEN (SUS) 

• Planos de Saúde com cobertura aprovados: Fátima, Marco Saúde, LifeDay, Cassi, 

Assefaz, Postal Saúde, SSI, Pompeiamed e Unimed. 

• O Convênio TACHIMED é necessário autorizar com antecedência. 

• Priorizado para pacientes internados e funcionários do hospital. 

• Pacientes oriundos de PA/PS que não vão internar e não são funcionários, mediante 

aval do SCIH – Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. 

• Prazo para resultado: 07 dias úteis. 

• Amostra coletada de segunda-feira a sexta-feira (manhã). Sábados e sexta-feira à 

tarde e noite não é realizada coleta devido à estabilidade da amostra. 

• Valor particular: R$ 220,00 

 Valor será cobrado de segunda a sexta-feira das 07h30min às 17h30min pela 

Tesouraria (Recepção do Laboratório). 

 Após horário de funcionamento da tesouraria, finais de semana e feriados: 

cobrança realizada no PA. Para convênios executar no PA. 

 

Coletas de H1N1 e Coronavírus para envio ao LACEN: 

• Solicitar kit ao Laboratório, 

• Indicação do SCIH, 

• Material: swab nasofaringeo em kit especifico solicitado ao Laboratório. 

 

 

 

 



 

 

SWAB NASOFARÍNGEO: 

• Coletar um swab para cada narina e um swab oral, 

• Coleta realizada pela equipe de enfermagem, 

• Solicitar kit acondicionado no Laboratório de acordo com exame solicitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWAB NASAL: 

• Examinar a fossa nasal do paciente com o intuito de verificar a presença de secreções 

e a posição do corneto inferior e médio. A inspeção é feita deslocando-se a ponta do 

nariz para cima com o dedo polegar e inclinando-se a cabeça do paciente. Pedir para o 

paciente assoar (limpar) o nariz caso haja secreções. O objetivo do swab é colher um 

esfregaço de células e não secreção nasal. 

• Introduzir o swab na cavidade nasal (cerca de 5 cm), direcionando-o para cima 

(direção dos olhos), com uma angulação de 30 a 45º em relação ao lábio superior. É 

importante certificar-se que o swab ultrapassou superiormente o corneto inferior 

atingindo o meato médio. 

• Após a introdução, esfregar o coletor com movimentos circulares delicados, 

pressionando-o contra a parede lateral do nariz (em direção à orelha do paciente). 

Remover o coletor do nariz do paciente cuidadosamente e introduzi-lo, imediatamente, 

no tubo com solução fisiológica. Colher swab nas duas narinas (um swab para cada 

narina). 

 

 

 

 

 

 



 

 

SWAB ORAL: 

• Após a coleta do swab nasal, proceder à coleta do swab de orofaringe introduzindo o 

swab maior na região posterior da faringe e tonsilas, evitando tocar na língua. 

• Após a coleta, inserir os três swabs no mesmo frasco contendo solução fisiológica. 

 

OBSERVAÇÃO: Em caso de sangramento nasal, abaixar a cabeça do paciente para 

frente (em direção aos joelhos) e manter as narinas pressionadas entre o dedo indicador 

e polegar durante 5 minutos aproximadamente. É recomendável, para realizar a 

compressão digital, a introdução de uma mecha de algodão embebido em adrenalina ou 

outro vasoconstritor nasal na fossa nasal sangrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAVADO NASOFARÍNGEO (PV UNIMED): 

 

• Aspirar de nasofaringe e lavar com 2 a 4 ml de soro fisiológico 0,9% (Conforme 

quantidade de secreção presente na sonda), colocando em frasco estéril. 

• Encaminhar rapidamente ao Laboratório; manter refrigerado. 

 

TODOS OS KITS DEVEM SER SOLICITADOS AO LABORATÓRIO NO MOMENTO DA 

COLETA. 

AS COLETAS SÃO REALIZADAS PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM! 
 
 

Documentos relacionados a esse protocolo: 

COVID01 – Plano de Contingência Institucional, COVID02 – Medidas de Precaução para 

Pacientes e Profissionais.  

Elaborado pela equipe do Laboratório e Recepção PA 

Revisado e Aprovado pelo Escritório de Gestão, SCIH e Comitê Gestor 

 


