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MEDIDAS DE SAÚDE PÚBLICA PARA CONTROLE COVID-19

● Isolamento de casos

● Rastreamento de contatos

● Monitoramento de contatos

● Isolamento de contatos



ORIENTAÇÕES PARA ISOLAMENTO DE CASOS

● Para indivíduos com quadro de Síndrome Gripal (SG) com confirmação por qualquer um dos critérios (clínico, 

clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o isolamento suspendendo-o após 

10 dias do início dos sintomas, desde que passe 24 horas de resolução de febre sem uso de medicamentos antitérmicos e 

remissão dos sintomas respiratórios.

● Para indivíduos com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com confirmação por qualquer um dos critérios 

(clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o isolamento, 

suspendendo-o após 20 dias do início dos sintomas OU após 10 dias com resultado RT-qPCR negativo,  desde que passe 24 horas 

de resolução de febre sem uso de medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios, mediante avaliação médica.

● Para indivíduos com quadro de SG para os quais não foi possível a confirmação pelos critérios clínico, clínico epidemiológico ou 

clínico imagem, que apresentem resultado de exame laboratorial não reagente ou não detectável pelo método RT-qPCR ou teste 

rápido para detecção de antígeno para SARS-CoV-2, o isolamento poderá ser suspenso, desde que passe 24 horas de resolução de 

febre sem uso de medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios.



ORIENTAÇÕES PARA ISOLAMENTO DE CASOS

● Para indivíduos hospitalizados com quadro de SRAG para os quais não foi possível a confirmação pelos critérios clínico, clínico 

epidemiológico ou clínico imagem, caso um primeiro teste de RT-qPCR venha com resultado negativo, um segundo teste na 

mesma metodologia, preferencialmente com material de via aérea baixa, deve ser realizado 48 horas após o primeiro. Sendo os 

dois negativos, o paciente poderá ser retirado da precaução para COVID-19 (atentar para o diagnóstico de outros vírus 

respiratórios, como influenza). Ao receber alta hospitalar antes do período de 20 dias, o paciente deve cumprir o restante do 

período em isolamento OU após 10 dias com dois resultados RT-qPCR negativo,  desde que passe 24 horas de resolução de febre 

sem uso de medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios, mediante avaliação médica.

● Para indivíduos assintomáticos confirmados laboratorialmente para COVID-19 (resultado detectável pelo método RT-qPCR ou teste 

rápido para detecção de antígeno para SARS-CoV-2), deve-se manter isolamento, suspendendo-o após 10 dias da data de coleta da 

amostra.



ORIENTAÇÕES PARA ISOLAMENTO DE CASOS

OBSERVAÇÕES: 

● Testes sorológicos (teste rápido, ELISA, ECLIA, CLIA) para COVID-19 não deverão ser utilizados, de forma isolada, para estabelecer a 

presença ou ausência da infecção pelo SARS-CoV-2, nem como critério para isolamento ou sua suspensão, independente do tipo de 

imunoglobulina (IgA, IgM ou IgG) identificada.

● Para casos confirmados de COVID-19 em indivíduos severamente imunocomprometidos, a estratégia baseada em testagem 

laboratorial (RT-qPCR) deve ser considerada, a critério médico, para descontinuidade do isolamento.



RASTREAMENTO DE CONTATOS

É uma medida de saúde pública que visa diminuir a propagação de doenças infectocontagiosas a partir da identificação de 

novas infecções resultantes da exposição a um caso conhecido. Dessa forma, é possível isolar novos casos e prevenir o 

surgimento de uma próxima geração de infecções a partir de um caso índice.

OBJETIVOS
● Identificar e monitorar os contatos próximos de casos confirmados de COVID-19;

● Identificar oportunamente possíveis casos em indivíduos assintomáticos;

● Interromper as cadeias de transmissão, diminuindo o número de casos novos de COVID-19.



RASTREAMENTO DE CONTATOS



DEFINIÇÃO DE CONTATO

É qualquer pessoa que esteve em contato próximo a um caso confirmado de COVID-19 durante o seu período 

de transmissibilidade, ou seja, entre 02 dias antes e 10 dias após a data de início dos sinais e/ou sintomas do 

caso confirmado. 

Para fins de vigilância, rastreamento e monitoramento de contatos, deve-se considerar contato próximo a 

pessoa que:

● Esteve a menos de um metro de distância, por um período mínimo de 15 minutos, com um caso 

confirmado;

● Teve um contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos) com um caso confirmado;

● É profissional de saúde que prestou assistência em saúde ao caso de COVID-19 sem utilizar 

equipamentos de proteção individual (EPI), conforme preconizado, ou com EPIs danificados; 

● Seja contato domiciliar ou residente na mesma casa/ambiente (dormitórios, creche, alojamento, dentre 

outros) de um caso confirmado. 



IDENTIFICAÇÃO E RASTREAMENTO DE CONTATOS

● Realizar investigação detalhada dos casos de COVID-19 captados pelos sistemas de informação

○ sintomáticos: 48 horas antes do início dos sintomas

○ assintomáticos: 48 horas antes da data da coleta do exame

● Acionar os contatos identificados, nas primeiras 48 horas após a notificação pelo meio mais adequado

● Repassar informações sobre:

○ Objetivos

○ Realização de triagem e coleta de material para exames laboratoriais (se for o caso)

○ Orientações sobre a doença e manifestações clínicas a serem observadas durante o 

monitoramento

○ O que fazer se apresentar sintomas

○ Orientações sobre o isolamento

○ Canais oficiais

○ Sigilo

○ Forma de acompanhamento



MONITORAMENTO DE CONTATOS

Estratégia que deve ser conduzida para todos os contatos próximos identificados de casos confirmados por qualquer 

um dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial) para COVID-19.

● Uma vez identificados, os contatos devem ser monitorados diariamente quanto ao aparecimento de sinais e 

sintomas compatíveis da COVID-19 por um período de até 14 dias após a data do último contato com o caso 

confirmado para COVID-19, permanecendo em isolamento durante todo o período.

● Os contatos que desenvolverem sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 (sintomáticos) durante o período de 

monitoramento, serão considerados como casos suspeitos de COVID-19, sendo orientados a procurar um 

serviço de saúde mais próximo, para avaliação clínica e realização de testagem. Deverá ser seguida as 

orientações para isolamento descritas no item “Orientações para isolamento de casos de COVID-19”. 



MONITORAMENTO DE CONTATOS

● Caso durante o monitoramento se identifique que o indivíduo apresente sinais de agravamento, como dispnéia 

ou dor torácica, deverá ser orientado a procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo, conforme 

fluxo estabelecido pelo território. 

● Se durante o monitoramento um caso assintomático tiver confirmação laboratorial para COVID-19 (resultado 

detectável pelo método RT-qPCR ou teste rápido para detecção de antígeno para SARS-CoV-2), deve-se manter 

o isolamento e monitoramento de sinais e sintomas, suspendendo-o após 10 dias da data de coleta da amostra 

caso, conforme descrito no item “Orientações para isolamento de casos de COVID-19”. 

● Para contatos próximos assintomáticos com resultado não detectável pelo método RT-qPCR ou teste rápido 

para detecção de antígeno para SARS-CoV-2, o isolamento pode ser suspenso, mantendo o automonitoramento 

de possíveis sinais e sintomas pelo período de 14 dias do último contato.



MONITORAMENTO DE CONTATOS



MONITORAMENTO DE CONTATOS



MONITORAMENTO DE CONTATOS





METODOLOGIA DO TRABALHO DE CAMPO

A primeira informação vai ser obtida pela  equipe responsável pelo atendimento. 

A equipe da Vigilância Epidemiológica do Município deve visualizar os casos novos com as informações dos contatos, diariamente, 

para acompanhar o monitoramento dos contatos a ser realizado pela Atenção Básica ou outra estratégia. 

1.A primeira abordagem deve ser por meio de ligação telefônica (acolhimento, estabelecimento de agenda para próximas ligações / 

contatos); 

2.Caso o número esteja errado, entrar novamente em contato com o paciente índice para verificar o número telefônico do contato 

a ser monitorado; 

3.Após 3 (três) tentativas em períodos diferentes, caso o contato não atenda, mandar mensagens via aplicativo (whatsapp) e SMS;

4.Caso não consiga executar as tarefas mencionadas acima, realizar visita domiciliar;

        Em casos de visitas domiciliares sem sucesso, caberá ao supervisor do município avaliar a perda.

Essas etapas devem ser concluídas em até 48 horas.



METODOLOGIA DO TRABALHO DE CAMPO

•Cada caso notificado apresenta uma cadeia de contato distinta. 

•Cada equipe de Atenção Básica / Epidemiologia consegue monitorar pelo menos 40 contatos diários de 

cadeias de transmissão, estimando em média 10 minutos por contato a ser monitorado diariamente.

• No primeiro contato, o profissional deve estabelecer um horário para comunicação com esse paciente e um 

meio para receber as informações do estado de saúde do paciente, que pode ser via ligação telefônica, SMS, 

WhatsApp ou Aplicativo.

•Sugere-se que os profissionais de saúde, educação e segurança façam adesão ao automonitoramento.

•Durante a abordagem com os contatos deve ser mantido o sigilo sobre o casos índice.



INDICADORES

● Número de contatos agendados para seguimento no dia

● Número de contatos não contatados no dia

● Número de contatos perdidos ao seguimento

● Percentual de casos confirmados de COVID-19 que se originaram da lista de contatos

● Percentual de casos confirmados de COVID-19 com contatos rastreados

● Percentual de contatos monitorados do total de contatos rastreados

● Percentual de contatos rastreados que entraram em isolamento 24 horas após confirmação da exposição

● Percentual de contatos rastreados que realizaram exames laboratoriais

● Percentual de contatos que se tornaram casos

● Percentual de contatos que desenvolveram sintomas clínicos

● Tempo de exposição ao início dos sintomas

● Tempo de início dos sintomas do caso até início de sintomas do contato

● Número médio de contatos por caso confirmado de COVID-19




