
 

Procedimento operacional Nº                         Data:             /           / 
Tarefa: Coleta de secreção Orofaríngea para H1N1 
Executante: Enfermeiro 

Revisão nº 
Data da revisão:       /       / 
 

Resultados esperados: garantir a coleta e refrigeração adequada de material para análise. 
 
Materiais Necessários: 

1. Kit Swuab (03 cotonetes de Rayon); 
2. Gorro descartável; 
3. Óculos de proteção individual; 
4. Avental de mangas longas; 
5. Luvas estéreis; 
6. Máscara N95; 
7. Isopor refrigerado de 2 a 8º C (com termômetro digital). 

 
Principais atividades: 

1. Realizar a degermação das mãos; 
2. Reunir o material e encaminhar ao leito do usuário; 
3. Paramentar-se com o gorro descartável, máscara N95, óculos de proteção individual, avental de mangas 

longas; 
4. Orientar ao paciente/acompanhante o procedimento a ser realizado; 
5. Realizar a coleta de secreção nasal – 01 cotonete cada narina e oral – 01 cotonete, depositando no frasco 

próprio e identificado; 
6. Colocar o frasco com o material num saco plástico e grampear o formulário do SINAN, devidamente 

preenchido do lado externo; 
7. Acionar o transporte para que o mesmo encaminhe para o Laboratório Adolpho Lutz, conforme o horário 

de atendimento: das 08h00 às 16h00 de segunda a sexta-feira. No caso, da coleta no período noturno, em 
final de semana e feriado, conservar sob refrigeração (no congelador da geladeira) até 24 horas para 
posterior encaminhamento ao Laboratório Adolpho Lutz. 

 
Cuidados: 

• A coleta será realizada na unidade de internação, após a admissão do paciente; 
• É de responsabilidade do enfermeiro da unidade de internação, o preenchimento correto e encaminhamento 

dos formulários como Nº do SINAN; 
• É imprescindível o auxílio de outro profissional para a coleta segura do material; 
• Esse procedimento deverá ser realizado por enfermeiro devidamente treinado; 
• Telefone do Laboratório Adolpho Lutz: (14) 3433 1152 
 

Ações em caso de não conformidade: 
1. Comunicar a Equipe da Vigilância Epidemiológica. 
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