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ISOLAMENTO - definição
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O isolamento é a separação de

indivíduos infectados dos não inÍectados

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.lg
CDC/EUA

+
Center of Disease Control(CDClt - Estados Unidos

Possiblidade de terminar o isolarcnto apos 5 dias completos a contar do início dos sintomas se sem febre durante 24 horas e sem
o uso de medicamentosantitérmicos e os seus outros sintomastiverem melhorado.

Não obrigatoriedade da testagem para término do isolamento. No caso de acesso ao teste, recomenda -se a realiza$o de teste
rápido de ant§eno (TR-Ag) e coleta no 50 dia completo. Caso o teste der negativo, pode terminaro isolamento. Caso o teste seja
positivo, deverá continuaro isolamento até ao l0o dia.

Deve manteras seguintes medidasadicionaisduranteos 5 diasadicionais (60ao í0o dia):. Usar máscala bem ajustada ao Íosto em casa ou em púHitn.

' Evitar contato con pessoas imunocompmmetidas oü mm fatores de risco para agnavamento da covil-Í9, omotambém bcab com
aglomena@s de pes.soas.

' Não frequentar bcah onde não possa usar máscara durante todo o tempo, omomstaunantes e bares; e que evitar comerpróximas a
outlas pessoas, tanto em casa oomono tnabaho.

' Náo vbiar duÍantê o seu período de isolamento de 05 dias após o hício dos shtomas. Após esse ptcdio, odenla*e fazer teste para
deteoÉo do vírus SARS{oV-2, preÍerencialmente teste Épilo de antígeno, e só vb}ar se o resultado for negativo e que esteja sem
sintomas anles da vlajem. Caso nâo for possívelrcalizar o teste, orienta-se adiar a viagem pff peb menos l0 dias a contar do início
doa sintomaE

t hüpsí/$Iu'cdc.oovreoonavinÉ/2019fic0v/!orr+oatwouaranlineisolalion,hÍnl srf *ffiãmffi



RECOMENDAçOES PARA TSOLAMENTO DE CASOS POR COVID-íg +

National Health Service (NHSF - lnglaterra

. Tempo de autoisolamento 10 dias a contar do inft:io dos sintomas.

. É possÍvel encenaro auteisolamento após 7 dias do iníc'ro dos sintomas,

após realização de TR-Ag e resultado negaüvo.

Nesse caso, deve-se adotar as seguintes medidas até o í{P dia:
. Trabalhar em casa se puder.
. Usar máscanas em loias, transportes púUim e quando for difrcil ficar longe de

ouhas pessoas - principalmente em ambientes Íedtados, em locais aglomerdos.
. Evitar o mntato mrn pessoas com maior risco de doenp grave por coüd-19.

2 htbs:/ flrfiy.nt§.uk/conditions/coÍonavirus4ovídí9/selÍisolaüoÍt-ând-feúnentihowlong-b-sellqsola&/ ""{ "**ãffiffi



RECOMENDAçOES PARA TSOLAMENTO DE CASOS pOR COVTD-1g
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