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ATUALtzAÇÃo DAS REcoMENDAçors Do rEMpo
DE ISOLAMENTO PARA CASOS DE COVID.lg

Brasrlia, 10 de janeiro de2022
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ISOLAMENTO. definição

O isolamento é a separação de
indivíduos infectados dos não infectados

durante o período de transmissibilidade

da doença, quando é possível transmitir

o patógeno em condiçoes de infectar

outra pessoa.
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RECOMENDAçOES PARA TSOLAMENTO DE CASOS pOR COVTD-íg

CDC/EUA
+

Centerof Disease Gontrol(CDC[ - Eshdos Unidos

Possiblidadede terminaro isolanentoapós 5 dias completos a contardo início dos sintomas se sem febre durante24 horas e sem
o uso de medicamentosantitérmicos e os seus outros sintomastiverem melhorado.

Não obrigatoriedade da testagem para término do isolamento. flo caso de acesso ao teste, recomenda -se a realizaçâo de teste
rápidode ant§eno (TR-Ag) e coleta no 5o dia completo. Caso o teste der negativo, podeterminaro isolarnento. Caso o testeseja
posiüvo, deveÉ continuaro isolamento até ao l0o dia.

Deve manter as seguintes medidas adicionais durants os 5 dias adicionais (60 ao í0o dia):. Usar máscana bem ajustada ao Íosto em casa ou em púUico.
. Evitar contato com pessoas imunocompmmetidas oü com Íatores de risco para agravamento da covklí9, como também hcais com

aglomenaçoes de pessoas.
. Não frequentar bcais onde não possa usar máscana dunante todo o tempo, co,mo rsstaunantes e bares; e que evitrr comer póximas a

outras pessoâs, tanto em casa comono tnabaho.. Não vialar durentê o seu pedodo de isolamenlo de 05 dias após o hÍcio dos ' tomas. Após esse peíodo, oÍienta€e tazer t*te pan
det@o do vírus SARS{oV-2, prefercncblmente teste rápiJo de antígeno, e só vb[ar se o resultado for negativo e que esteja sem
sintomas antes da viajem. Caso não for possível realizar o teste, orienta-se adiar a viagem por pêb menos Í0 diar a ontar do início
doosiilomm.

'tr&sJl*w,cdc.gov/coronavinrsr/I1$mov/lour-trodúúqarânünêisolalion.hfnl sr"f "*m ãmHü



RECOMENDAçoES PARA TSOLAMENTO DE CASOS pOR COV!D.í9
. NHS/INGLATERRA

+
National Health Service (NHSF - lnglaterra

. Tempo de autoisolamento 10 dias a contar do inbio dos sintomas.. É possÍuel encenar o auteisdamento após 7 dias do inbio dos sintomas,

após realização de TR-Ag e resultado negaüvo.

Nesse caso, deve-se adotar as seguintes medidas até o í0o dh:
. Tnbalhar em câsa se puder.
. Usar máscaras em lojas, tansportes puUim e quando for dificil ficar longe de

oufas pessoas - principalmente em amtÍentes fechados, em locais aglonerados.
. Eütar o mnhto mrn pessoas com maior rism de doença grave por co,id-19.

hbs:/ MfiyntE.uk/corúilions/coronaviÍl.rs-covid-'1g/sdqsolaüortsand-tredneníhory.{ong-b-sêlíisolats/ *'f '** ãffi§il



RECOMENDAçOES PARA ISOLAMENTO DE CASOS POR COVID.íg
. BRASIL
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