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DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CORONAVÍRUS  
NO LABORATÓRIO CLÍNICO HPM 

 
 

Deliberações do dia 14/07, para aplicação imediata, após reunião envolvendo o Comando de Saúde e 
a Fundação Tiradentes.  

 
 

1) Exame RT-PCR para Covid-19  
- Policiais Militares (Ativo ou Veterano) com IPASGO poderão fazer um exame sem ônus. A Fundação 

Tiradentes subsidiará a coparticipação e a diferença não coberta pelo IPASGO. Haverá limite de um exame por 

militar.  

- Encaminhar o pedido médico físico indicando a realização de exame, obedecidos os critérios para assertividade 

do resultado.  

- Incluir o pedido no sistema do Ipasgo para gerar guia. 

- Se o militar não tiver Ipasgo e for interesse institucional, pelo risco de transmissão no local de trabalho ou pela 

condição de vulnerabilidade do veterano, e que apresente todo o quadro clínico compatível com a suspeita de 

infecção pelo coronavírus, poderá ser feito exame como doação, desde que seja expedido pedido pela equipe 

médica, de acordo com os critérios definidos no plano de contingência.  

- Militar sem IPASGO, dependentes legais e familiares, com o custo de R$ 200,00, poderão fazer o exame no 

Laboratório Clínico do HPM.  
 

2) Teste Rápido (IgG e IgM) para Covid-19 
- TESTES RÁPIDOS FORNECIDOS PELO ESTADO: sem custos, poderão ser aplicados a todos os militares 

(ativos ou veteranos) no Laboratório Clínico do HPM, enquanto tivermos a disponibilidade de testes. 

- Necessário procedimento de emissão do voucher junto a Secretaria de Saúde para a realização dos exames, por 

meio do site https://extranet.saude.go.gov.br/inqcovid .  

- Nesses casos específicos, o teste será feito pelo convênio SSP- exames e cadastrado apenas no Multilab, não 

sendo necessária cobrança pelo exame. 

- Não poderão ser aplicados em pacientes não militares (dependentes legais ou familiares). 

 

- TESTES RÁPIDOS ADQUIRIDOS PELA FUNDAÇÃO TIRADENTES: ao custo de R$ 95,00, poderão ser 

aplicados a todos os pacientes (militares, ativos ou veteranos, e familiares).  

- Não existe cobertura deste exame pelo Ipasgo até a presente data. 

 

 

Goiânia, 14 de julho de 2020. 
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Chefe do Laboratório Clínico do HPM 


