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PORTARIA Nº 007/2020 – SMS/PMRP 
DE 27 DE ABRIL DE 2020. 

 
 

DISPÕE SOBRE FLUXOGRAMA 
PARA USO DOS TESTES RÁPIDOS 
PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS 
CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS 
(SARS-CoV-2) NO  MUNICÍPIO DE 
RONDON DO PARÁ E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 

EILLA RAMALHO DE DEUS, Secretária Municipal de Saúde do Município de 

Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 2º, inciso I, do 

Decreto nº 050/2001 c/c o artigo 77, incisos IV da Lei Orgânica Municipal; 

 

CONSIDERANDO a nota técnica nº11/2020-DESF/SAPS/MS, que esclarece o 

método de distribuição adotado pelo Ministério da Saúde em relação à 

disponibilização de testes rápidos para detecção de anticorpos contra o novo 

coronavírus (SARS-CoV-2) para os estados, bem como as recomendações de grupos 

prioritários para realização do teste; 

 

CONSIDERANDO a nota técnica de teste rápido para COVID-19 de 09/04/2020 

emitida pela SESPA/DVS/ Departamento de Epidemiologia do Estado do Pará, que 

esclarece o uso dos testes rápidos para detecção de anticorpos contra o novo 

coronavírus (SARS-CoV-2) no Estado do Pará; 

 

CONSIDERANDO o guia para testagem rápida – COVID-19 emitido pela 

SESPA através da diretoria de Vigilância em Saúde do 11º CRS Marabá, que instrui 

o uso dos testes rápidos para detecção de anticorpos contra o novo coronavírus 

(SARS-CoV-2) nos municípios que faz abrangência ao 11º CRS Marabá; 

 

R E S O L V E: 

 

 

Art. 1º Definir o fluxograma para diagnóstico laboratorial de COVID-19 em 

trabalhadores ativos da área da saúde, da área da segurança e contactantes 

sintomáticos de trabalhadores de saúde e segurança em atividade com teste rápido 
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para detecção de anticorpos contra SARS-CoV-2, de forma a estabelecer o seguinte 

fluxo: 

1. O trabalhador ativo da área da saúde, da área da segurança e contactante 

sintomático de trabalhador de saúde e segurança em atividade, necessita ter 

apresentado quadro de síndrome gripal (definida abaixo) e ter informado a um 

serviço de saúde pública o quanto antes.  

2. Deve estar em devido isolamento domiciliar atestado por profissional médico. 

3. De acordo nota técnica do governo do estado do Pará em 09/04/2020, somente 

será coletado material após o 8º dia do aparecimento dos sintomas e com 72 

horas assintomáticos, assim a equipe da saúde através da atenção básica e 

vigilância epidemiológica fará o monitoramento dos casos para posterior 

agendamento ao teste rápido no tempo oportuno. 

4. O teste será realizado no Hospital Municipal pelo laboratorista de plantão, 

mediante agendamento da vigilância epidemiológica. 

5. O laudo será emitido ao trabalhador em 30 (trinta) minutos. 

6. Após a emissão do resultado, o profissional médico responsável pelo 

isolamento deste trabalhador será informado e tomará as decisões cabíveis 

tanto para continuar ou encerrar o mesmo.   

É caracterizada como síndrome gripal: febre alta (acima de 37,8ºC) acompanhada 

de tosse ou dor de garganta e com início dos sintomas nos últimos 7 (sete) dias. 

 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Dê ciência, publique-se e cumpra-se. 
 
Gabinete da Secretária, em 27 de abril de 2020. 
 
 
 
 
 

 
 

EILLA RAMALHO DE DEUS  
Secretária Municipal de Saúde 

Decreto Nº 0009/2017 


