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TRABALHADORES EPROFISSIONAlS DE SEGURANÇA PÚBLICA todos aqueles profissionais 
de segurança pública e também todas aquelas pessoas que trabalham na segurança pública nos diferentes níveis 
de complexidade, tais como: 

Polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias militares, corpos 

de bombeiros militares, guardas municipais, agentes penitenciários, defesa civil, polícia científica, 

profissionais do instituto de medicina legal e guarda portuária. 

2. LOCAL DA COLETA
A coleta será realizada no Hospital Oswaldo Cruz, unidade do Complexo Hospitalar do Trabalhador.

R. Amintas de Barros nº 816, acesso ao Hospital, pista da direita onde haverá indicação do local de coleta -
Alto da XV, Curitiba - PR, 82590-300. Telefone (41) 3281-1000.

3. DEFINIÇÕES

a. Síndrome Gripal (SG): quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre,

mesmo que relatada, acompanhada de tosse OU dor de garganta OU coriza OU dificuldade

respiratória. No entanto outros sintomas não específicos ou atípicos podem incluir: diarreia, anosmia
(incapacidade de sentir odores) ou hiposmia ( diminuição do olfato), mialgia ( dores musculares, dor no
corpo) e cansaço ou fadiga.

I. EM IDOSOS: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também critérios específicos de
agravamento como sincope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.

b. Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): Síndrome Gripal que apresente

dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente no tórax OU saturação de 02 menor

que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto.

Casos Confirmados: 

Por Critério Laboratorial com teste: 

• Biologia molecular (RT-PCR em tempo real):
o Doença COVID-19 com resultado detectável para o vírus SARS-CoV2 em amostra

coletada no período inicial da doença.
• Imunológico (teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos):

o Doença COVID-19 com resultado positivo para anticorpos em amostra coletada após o
sétimo dia de início dos sintomas.

Por Critério Clínico-Epidemiológico com: 

Indivíduo sintomático e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica\ e
com histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, co� 
caso confirmado laboratorialmente para COVID-19. 

4. MATERIAL
Mesa e cadeiras, laptop, impressora, leitor de código de barras, ribon; bancada para depositar os testes,

caixas térmicas. 
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Swab, tubos com meio de transporte, álcool 70%, caneta, papel, etiqueta para identificação do teste, 
tesoura para abertura de material. 

Garantir a biossegurança na coleta de amostras com uso dos seguintes equipamentos de proteção 
individual (EPI): 

• Gorro descartável;
• Óculos de proteção ou protetor facial;
• Máscara modelo PFF2 (N95) ou equivalente;
• A ventai de mangas compridas;
• Luvas de procedimento.

5. FLUXO:
Notificação do caso (sintomas de Síndrome Gripal) e cadastro no Gerenciador de Ambiente

Laboratorial (GAL); agendamento; coleta do material; processamento do material; verificação do 
resultado; fechamento do caso. 

5.1 NOTIFICAÇÃO NO NOTIFICA COVID-19 e CADASTRO NO GAL 

A COVID-19 é um evento de saúde pública de notificação obrigatória e imediata, dos casos suspeitos 
e dos resultados dos Testes RT-PCR. É imprescindível que se registre o resultado individual de todos os testes 
RT-PCR. Para isso, é preciso: 

A notificação do caso será realizada pela instituição de saúde (hospital, UPA, unidade básica) a qual 
se responsabilizará pela veracidade das informações e pela designação de uma pessoa responsável e 
conhecedora do caso. 

Notificar o caso suspeito pelo Sistema Estadual de Notificação: Notifica COVID-19 no endereço 

Informar o resultado do teste no campo específico para os casos de Síndrome Gripal. Reforça-se a 
importância de se registrar tanto o resultado positivo quanto o resultado negativo. 

Cadastrar a solicitação do exame no Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL, preenchendo 
todos os campos necessários, inclusive a data de coleta. 

• No campo finalidade - selecionar INVESTIGAÇÃO ;
• No campo descrição - selecionar COVID-19;
• No campo agravo/doença- selecionar COVID-19;
• No campo amostra - selecionar Swab de Oro e Nasofaringe - MTV;
• No campo pesquisa - selecionar CO VID-19 - Profissionais de saúde e ambulatorial e não internados;
• Encaminhar o exame na rede - GAL.
Obs.: Ao selecionar a pesquisa COVID-19 - Profissionais de saúde e ambulatorial e não internados - Q\

exame é direcionado automaticamente para o IBMP (Instituto de Biologia Molecular do Paraná). 

Imprimir a requisição, e esta deverá ser levada para a unidade Hospital Osvaldo Cruz do Complexo do 
Hospital do Trabalhador quando for fazer a coleta. 

Serviços que não tenham acesso ao GAL ligar para o LACEN-PR no telefone (41) 3299-3201. 
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Quando localizado o registro solicitado, no frnal da tela temos os seguintes botões: 

• Imprimir = realiza a impressão dos dados do Agendamento

• Reagendar = permite mudar o agendamento realizado para outro dia e horário, desde que haja

disponibilidade.

• Cancelar = realiza o cancelamento do agendamento realizado.

5) Reagendar

Ao clicar no botão "Reagendar", primeiramente serão mostrados as datas e horários disponíveis para o 

reagendamento, como na tela mostrada abaixo. 
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A partir deste momento, devemos proceder como um novo agendamento, escolhendo o novo dia e horário e 

clicar no botão "Avançar", então serão mostrados a tela abaixo, para a confirmação do Reagendamento. 
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Ao confirmar o reagendamento são apresentados os dados do usuário agendamento, para a nova Data e horário, 

para que ele realize a impressão do seu comprovante de agendamento, sendo que o sistema enviará para o 

usuário o email da confirmação do reagendamento e um novo SMS com os dados do seu agendamento. 

6) Cancelar

Ao clicar no botão "Cancelar", primeiramente será mostrada uma tela para a confirmação do Cancelamento, 

conforme mostrado abaixo. 
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