
Informar Cirurgias agendadas 
(5 dias de antecedência) 

Enviar Listagem de pacientes 
que virão para a coleta. 

Coleta de exame 
(ambulatorial) 

Reagendar procedimento 
(para após 21 dias ) 

Solicitar comparecimento  
para coleta RT-PCR COVID 96h   

antes do procedimento 

Atendimento Laboratório 

Início 

Autorizações 

Fleury 

Agendamento 

Informar ao paciente o 
resultado e a decisão 

terapêutica 

Negativo 
Agendamento 

Agendamento 

Resultado  do 
exame 48h 

Compartilhar com 
SCIH lista de 

pacientes coletados 

Contatar paciente  
e aplicar questionário 

sobre sintomas e histórico de 
COVID-19 prévia 

Negativo 

Positivo 

Sintomas gripais nas 
últimas 72 horas ? 

 

Resultado 
do teste? 

Atendimento laboratório 

Ligar para paciente  
passando instruções de 

internação habituais 

Fim 

Orientar paciente a 
permanecer em casa, 

em isolamento, até 
o dia da cirurgia 

Acompanhar resultados 
dos testes 

Enfermagem C.C 

Positivo 
Avisar médico assistente 

Aplicar questionário de 
sintomas.  

Não é necessária coleta de  
RT-PCR  de controle para 

liberar cirurgia durante 03 
meses. 

Médico Cirurgião 

Médico Cirurgião 

1) Paciente admitido para cirurgia sem RT-PCR COVID-19: adiar procedimento até obtenção do resultado (aguardar resultado em domicílio ou 
internado, no 3º andar AP ou 3º andar TT). Se procedimento inadiável coletar PCR COVID, manter precaução para COVID antes, durante e após 
o procedimento cirúrgico, até resultado do exame. Realizar o pós-operatório no 3º andar AP / 3º andar TT ou UTI 4 AP / UTI TT (leitos de isolamento), 
não é necessário aguardar o resultado para alta.  
 

2) Se procedimento de urgência / emergência: considerar paciente suspeito - manter precaução para COVID antes, durante e após o procedimento 
cirúrgico. Realizar o pós-operatório no 3º andar AP / 3º andar TT ou UTI 4 AP / UTI TT (leitos de isolamento). Coletar PCR COVID no pós-operatório 
imediato, não é necessário aguardar o resultado para alta.  
 

3) Reoperação em paciente internado desde o primeiro procedimento: Se até 15 dias da primeira coleta, considerar o resultado do  RT-PCR já 
coletado. Caso tenha se passado mais de 15 dias, deve-se coletar novo RT-PCR.  
4) Reinternações de urgência: seguir fluxo conforme item 2. 
 

5) Reinternações eletivas: Se reoperação até 8 dias da primeira coleta RT-PCR, considerar o resultado já coletado. Caso tenha se passado mais de 8 
dias, seguir fluxo institucional de investigação pré-operatória de COVID (questionário + coleta de PCR-COVID). 
 

Obs.: 
Agendamento de  
20 pacientes/dia 
com intervalo de 
20 minutos entre 
os agendamentos. 

Se coleta durante a internação, alocar 
paciente no 3o andar AP e 3o andar TT. Manter 
normas de precauções e isolamento COVID-19. 

Se resultado negativo, realocar paciente para 
UI não destinada à COVID-19.  

                                   COVID-19: Coleta de exame Pré -Cirúrgico 

• Cirurgias elegíveis: todos 
os procedimentos a serem 
realizados no CCAP, CCTT e 
CCPM.  

• Objetivos: segurança do 
paciente; proteção de toda 
equipe durante a cirurgia 

Fim 


