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1. Nome da Unidade de Saúde:       

2. Município:                                                    3. Regional:       

4. E-mail:                                                          5. Telefone:       

6. Número de caixas:                                      7. Total de amostras:       

8. Tipo de Envio 
Envio exclusivo de Covid:              SIM     NÃO    

Envio de Covid e outros agravos:  SIM     NÃO  
(Enviar em caixas separadas) 

9. Nome na identificação da amostra está de acordo com a ficha?  SIM  

10. Foi realizado o Cadastro das Requisições e a Triagem no GAL?    SIM  

11. Foi feita a impressão da lista “Consultar Encaminhados”?  SIM  

12. As amostras estão organizadas na mesma sequência que as fichas e a 
lista “Consultar Encaminhados”?  

 SIM  

13. Responsável:______________________________________________________ 

14. Data da entrega das amostras: ____/____/____ 

Motorista/ Portador: _____________________ Telefone:________________________ 

Observações/ Ocorrências: ________________________________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

COMPROVANTE DE ENTREGA DAS AMOSTRAS NA FUNED 

Data: ____/____/____               Entrada: ____:_____hs          Saída: ____:_____hs 

Motorista/Portador:___________________ Município:__________________________ 

Número de caixas: ____________        

Ocorrências: 

 1. Devolução de amostra NÃO CONFORME: _________________________________ 

 2. Devolução de documentação NÃO CONFORME: ____________________________ 

 3. Entrega de amostra e documentação CONFORME. 

Orientações: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Instruções de preenchimento do checklist 

1 Nome da unidade que está enviando as amostras. 

2 Município da unidade que está enviando as amostras. 

3 Regional a qual o município pertence. 

4 E-mail para contato. 

5 Telefone para contato. 

6 Número de caixas enviadas no transporte. 

7 Número total de amostras enviadas. 

8 Responder se o envio é exclusivamente de amostras de Covid ou Covid juntamente 
com outros agravos, neste caso as amostras deverão vir em caixas separadas. 

9 Antes de preencher este campo, o responsável pelo envio deverá conferir se a 
etiqueta na amostra está idêntica ao descrito na ficha. Caso seja necessário fazer 
correções, deve ser feito neste momento e sinalizado nos formulários enviados. 

10  Verificar se foi realizado Cadastro das Requisições e a triagem no GAL. Anexar a 
requisição de cadastro no GAL à ficha epidemiológica 

11 A lista de consulta encaminhados (gerada na aba triagem) deve ser impressa 
selecionando a impressão por pesquisa e ordenando por requisição. 

12 As amostras deverão ser organizadas em grades na mesma ordem das fichas e lista 
de consultar encaminhados. Na ausência da grade, a amostra deve ser enviada de 
pé e numerada na tampa com o mesmo número da ficha. 

13 Assinatura do responsável pelo envio, execução das etapas do checklist e 
organização das amostras enviadas a Funed. 

14 Preencher com os dados do motorista que virá trazer as amostras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


