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COMUNICADO Nº 016/2020 

 

 

Ref.: Alteração na coleta de secreção nasofaringe para COVID – 19 

 

Diante da falta de swab de rayon no mercado nacional, haverá necessidade de 

redução temporária para 1 (um) swab, realizando a coleta somente da nasofaringe. 

 

Para utilização de apenas um swab para coleta, devem ser observados 

criteriosamente os seguintes passos: 

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

secreções e a posição do corneto inferior e médio. 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. 

  Deslocar a ponta do nariz para cima com o dedo polegar e inclinar a 

cabeça do paciente.  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, fazer movimentos rotatórios delicados e 

permanecer, no mínimo 20 segundos em cada narina; 

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

inferior atingindo o meato médio; 

 Após a coleta, colocar o swab imediatamente dentro do tubo contendo o 

meio de transporte (MTV) 

 Manter refrigerado até o envio ao LACEN; 

 Em sintomáticos e/ou hospitalizados dar preferência por  coletar secreções 

do trato respiratório inferior como: escarro, lavado bronco alveolar, 

aspirado nasal com tubo bronquinho; 

 Swabs não utilizados devem ser devolvidos. 

 

Ref: www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/guidelines-clinical-pecimens.html 

 

 Assim que o fornecimento for restabelecido, voltaremos a fornecer dois swabs. 

 

Florianópolis, 21 de maio de 2020. 
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