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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

GERÊNCIA DA SECRETARIA-GERAL
 
 

Memorando Circular nº: 63/2020 - GESG- 02896
Goiânia, 27 de abril de 2020.

Da (o):  GERÊNCIA DA SECRETARIA-GERAL
Para:                     

Comando-Geral da Polícia Militar;
Delegacia-Geral da Polícia Civil;
Comando-Geral Corpo de Bombeiro Militar;
Diretoria-Geral de Administração Penitenciária;
Superintendência de Gestão Integrada/SSP;
Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor.

 

 
Assunto: Testes Rápidos – COVID-19.

Senhores,
 
Informo que a Superintendência de Polícia Técnico-Científica realizará testes rápidos

para detecção de SARS-CoV-2, tanto para servidores desta Secretaria, quanto para seus familiares.
Assim sendo, encaminho para conhecimento e ampla divulgação as seguintes

informações e orientações sobre os protocolo de testagem rápida para COVID-19, à saber:
1º – Avaliação Clínica: após apresentar sinais e/ou sintomas, o servidor deverá procurar

um profissional médico para avaliação clínica;
2º – Afastamento/Triagem para o Exame: caso haja suspeita de COVID-19, o médico

assistente irá afastar o servidor de suas atividades. Registrando que não serão testados servidores sem
sinais e sintomas e/ou que estejam trabalhando normalmente.

3º – Agendamento do teste: depois de passar pela avaliação médica, o servidor (já
afastado) deverá contatar a Equipe Técnica – via Telefone/WhatsApp 62 98342-2393. Um membro da
referida Equipe irá retornar o contato, agendando (dia e horário marcados) a coleta domiciliar.

4º – Quando o Exame Será Realizado: o teste será realizado tão somente após o 7º dia,
contado do surgimento dos sinais e/ou sintomas. Pela sensibilidade (capacidade de detecção) do kit, o
exame não é efetivo quando realizado antes deste período. Logo, resultados negativos podem ser, na
verdade, falsos-negativos decorrentes da limitação da técnica. Casos que extrapolem 14 dias de sinais e/ou
sintomas, poderão ser testados mediante avaliação médica.

5º – Familiares/Residentes: poderão ser testados familiares que residam juntamente com
o servidor Administrativo, Policial ou Bombeiro Militar, desde que apresentem sinais e/ou sintomas
gripais. Exemplo: febre, acompanhada de tosse e/ou dor de garganta e/ou coriza e/ou dificuldade
respiratória.
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Neste caso, o servidor deverá entrar em contato com a Equipe Técnica, que irá
encaminhar o paciente à consulta por Telemedicina ou diretamente para o exame, caso a pessoa já tenha
passado por avaliação médica.

Importante ressaltar que, caso o servidor tenha sinais e/ou sintomas, e já tenha sido
testado (qualquer que tenha sido o resultado), não haverá necessidade de testar os familiares/residentes. Da
mesma forma, o próprio servidor não será testado após o familiar/residente ter sido submetido ao exame
rápido.

As dúvidas podem ser esclarecidas diretamente com a SPTC.
Atenciosamente,
 
 

Rodney Rocha Miranda
SECRETÁRIO

 
 

Documento assinado eletronicamente por GERALDO ANDRE SCARPELLINI VIEIRA,
Subsecretário (a), em 29/04/2020, às 15:28, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art.
3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.
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