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COMUNICADO 011/2020  
 

Ref: Monitoramento de distribuição de kits de coleta de amostras biológicas para vírus 

respiratórios (MTV) COVID-19 

 

Em razão dos problemas de abastecimento de insumos relacionados à COVID-19 no mercado 

nacional, principalmente em relação ao swab, precisamos melhorar a distribuição de kits de 

coleta e transporte de amostras. Para isso, solicitamos aos nossos clientes que seja elaborado 

um relatório mensal onde deve constar, no mínimo:  

 

- quantidade de kits recebidos; 

- número de amostras coletadas e enviadas ao LACEN/SC; 

- número de kits descartados/vencidos; 

- saldo em estoque. 

 

O relatório, modelo em anexo, deve ser encaminhado para o email seloglacen@saude.sc.gov.br 

até o primeiro dia útil do mês subsequente. Esse levantamento deve ser iniciado a partir de 

abril/2020. 

A partir de maio/2020, o envio de novos kits só será realizado mediante a apresentação do 

relatório. 

 

O kit (vírus respiratórios) é composto por 3 swabs de rayon (kit seco) e 1 tubo com o meio de 

transporte viral que deve ser mantido refrigerado. Informamos que, eventualmente, se houver 

problema de desabastecimento de swabs, o número de swabs será reduzido para 2, sendo que 

um deles deve ser utilizado nas duas narinas e outro deve ser usado na orofaringe. 

 

Reforçamos que os swabs de rayon que fazem parte dos kits MTV, não utilizados ou vencidos, 

devem ser devolvidos ao LACEN/SC.  

 

Com o intuito de monitorar a distribuição e facilitar o acesso aos kits de coleta fornecidos pelo 

LACEN/SC,  foi descentralizada a distribuição para as seguintes Unidades de Saúde às quais os 

municípios devem se reportar:  

 

Macrorregião de Saúde Unidades de Distribuição de Kits 

Sul Laboratório Regional de Criciúma  

Supervisão de Tubarão (VE) 

Foz do Rio Itajaí Coordenação de Saúde de Itajaí (VE) 

Planalto Norte e Nordeste Laboratório Regional Joinville  

Supervisão de Mafra (VE) 

Agência de Saúde de Jaraguá do Sul (VE) 

Vale do Itajaí Coordenação de Saúde de Blumenau (VE)  

Supervisão de Rio do Sul (VE) 

Meio Oeste e Serra Catarinense Laboratório Regional de Joaçaba  

Supervisão de Lages (VE) 
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Grande Oeste Laboratório Regional de São Miguel do Oeste 

Laboratório Regional de Chapecó 

Agência de Saúde de Xanxerê (VE) 

Grande Florianópolis LACEN/SC  

Coordenação de Saúde de Florianópolis (VE) 

 

Para mais informações ligar para: (48) 3664. 7784 ou (48) 3664.7785. 

  

 

Florianópolis (SC), 30 de abril de 2020. 

 

 

 

Marlei Pickler Debiasi dos Anjos 

Diretora do LACEN/SUV/SES 

 

 

 


