
   
 

EXAME DE PCR DO COVID-19  
PARA SERVIDORES DO IIER 

  
A recente contratação do Centro de Genomas pela Secretaria Estadual facilita o fluxo de 
atendimento a servidores e terceiros atuantes no IIER e que estão com suspeita de infecção pelo 
COVID-19. Para tanto faz-se necessário ratificar alguns aspectos: 

 Só serão submetidos ao exame as pessoas COM SINAIS E SINTOMAS GRIPAIS (“dor de 
garganta”, febre, tosse e/ou falta de ar). 

 O setor a ser procurado para a coleta do exame no IIER é o “guichê de admissão para 
vacinas”, onde será solicitado o preenchimento de uma Ficha específica para abertura 
de cadastro completo. 

 Este questionário deve então ser levado ao antigo setor de atendimento da Pediatria, no 
andar térreo do Ambulatório (dentro em breve este atendimento será no CONTAINER 
localizado no páteo do hospital), onde suas informações serão validadas e as amostras 
coletadas (swab nasal e de orofaringe).  Obs.: caso seja identificada a necessidade de 
consulta médica, o paciente será encaminhado ao Pronto Socorro do IIER.   

 Os resultados estarão disponíveis em até 72h úteis após o envio das amostras ao 
laboratório e serão comunicados um a um pela equipe multiprofissional do 
Ambulatório do IIER através do número de celular (whatsapp) fornecido no 
questionário. 

 Por apresentar sinais e sintomas, trata-se de um paciente suspeito de infecção pelo 
COVID-19 e, portanto, deverá ser afastado por sua chefia imediata pelo período de até 
três dias ou enquanto o resultado não estiver disponível. 

 Será fornecido um comprovante da coleta do exame. 
 Não será fornecido atestado. 
 Aqueles cujo resultado for negativo deverão retornar à suas atividades habituais, 

enquanto os que tiverem resultado positivo serão afastados por mais tempo - no caso 
dos nossos servidores, será aberto CAT (Comunicado de Acidente de Trabalho) 
diretamente pela chefia imediata e o respectivo atestado será emitido pelo SEESMT 
(Medicina do Trabalho), sem haver necessidade de retornar ao hospital para resolver os 
trâmites trabalhistas. 

 O horário de atendimento deste fluxo é de 2ª a 6ª-feira, das 8 às 11h e das 13 às 16h, 
devido ao horário da retirada de amostras pelo laboratório externo. 

 ATENÇÃO: O EXAME DE PCR DO COVID-19 NÃO ESTÁ INDICADO PARA OS 
CONTACTUANTES de colegas de trabalho afastados por suspeita ou mesmo com 
infecção confirmada pelo coronavírus, pois são muitas as variáveis (tempo de incubação, 
forma de exposição, contato com outras pessoas etc) que inviabilizam a tomada de 
decisões em função deste exame. 

 Para os contactuantes assintomáticos, no ambiente de trabalho basta praticar o 
distanciamento físico, garantir a limpeza frequente das estações de trabalho (mesas, 
teclado e mouse de computador, telefones etc), UTILIZAR MÁSCARAS continuamente e 
sempre LAVAR AS MÃOS.  
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