___________________________________________________________
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB

NRS OESTE - NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE DO OESTE
COMITÊ GESTOR EMERGENCIAL COVID-19
____________________________________________________________

Barreiras, 12 de maio de 2020
Descrição do fluxo estabelecido entre a Universidade Federal do Oeste da Bahia e
Núcleo Regional de Saúde para envio das amostras RT PCR e ESCARRO para
análise em seu laboratório:

MUNICÍPIO
* Realiza coletas Nasofaríngeas para RT-PCR, conforme Nota Técnica LACEN Nº 01 de 28/02/20, do 3º ao 7º dia de
sintomas e ESCARRO do 8º ao 14º dia;
* Registra no GAL (LAIVE);
* Identifica o tubo com o nome e número do cadastro do GAL;
* Notifica no e-SUS VE ou SIVEPgripe, imprime em 2 vias (1 via dentro de envelope com o cadastro do GAL e a
2ª via dobrada e grampeada por fora do envelope);
* Encaminha as amostras identificadas e acondicionadas em caixa de isopor com gelox para o NRS-OESTE em no
máximo 24 horas.

NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE
* Registra o recebimento das amostras;
* Identifica inconsistências e encaminha para o laboratório da UFOB.

LABORATÓRIO UFOB
*
*
*
*

Realiza exames de acordo com o POP;
Cadastra e Registra Resultados no GAL;
Casos positivos comunica imediatamente ao Núcleo Regional de Saúde.
Contatos: 77- 99971 7525 (Suzete); 99968 0073 (Edelsa); 999969868 (Joseilda)

IMPORTANTE:
➔
O horário para entrega das amostras pelo Núcleo na UFOB é até as 7:30h, devendo esta
ser entregue pelos municípios em um prazo inferior a 24 horas, dessa forma as coletas devem ser
realizadas obedecendo este tempo.
➔
A UFOB só receberá amostras de segunda-feira a sexta-feira, portanto as coletas devem
ser realizadas pelos municípios de domingo a quinta-feira.
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