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COVID-19: ATUALIZAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA INTERRUPÇÃO DE ISOLAMENTO DE PESSOAS 

COM A DOENÇA 

Atendendo à solicitação de entidades representativas de trabalhadoras(es), que vêm fazendo uso da Nota Técnica 

PREVENÇÃO DA COVID-19 EM LOCAIS DE TRABALHO: ORIENTAÇÕES PARA PROTEÇÃO DA 

SAÚDE DE TRABALHADORAS E TRABALHADORES ( http://www.fameb.ufba.br/content/nota-

t%C3%A9cnica-programa-de-preven%C3%A7%C3%A3o-da-covid-19-nos-locais-de-trabalho-ppcl), 

registramos nesta comunicação a atualização dos critérios de interrupção de isolamento pelas autoridades em saúde 

pública. 

A medida de isolamento preconizada pelas autoridades em Saúde Pública/Vigilância Epidemiológica se baseia na 

necessidade de impedir a transmissão da doença da pessoa contaminada para outras pessoas. Ao mesmo tempo, 

neste período, os cuidados com a pessoa doente, visando sua assistência, com monitoramento de sintomas, devem 

ser seguidos até sua plena recuperação. 

As primeiras orientações publicadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) previam a interrupção do 

isolamento após 14 dias, com o indivíduo recuperado da COVID-19, recomendando-se a realização de dois testes 

RT-PCR negativos, com intervalo de 24 horas.     

Em informe científico da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), de 17 de Junho de 2020, a entidade 

refere a atualização feita pela OMS, em publicação acerca do manejo clínico da COVID-19, de 27 de maio de 

2020, dos critérios de interrupção do isolamento de casos da doença, baseados nas evidências mais recentes e sem 

exigência de novo(s) teste(s). (https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52318/OPASWBRACOVID-

1920080_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y) 

A recomendação atual, preconiza, em caso de pessoas sintomáticas que o isolamento seja de: “10 dias após o início 

dos sintomas, mais, no mínimo, 3 dias adicionais sem sintomas (inclusive sem febre – sem uso de antitérmico - e 

sem sintomas respiratórios)”.  

A OPAS registra situações exemplificativas para deixar mais clara a orientação: “Se o paciente tiver sintomas por 

dois dias, pode ser liberado do isolamento após 10 dias + 3 = 13 dias a partir da data de início dos sintomas; se 

tiver sintomas por 14 dias, pode receber alta (14 dias + 3 dias =) 17 dias após a data do início dos sintomas; e se 

tiver sintomas por 30 dias, pode receber alta (30 + 3 =) 33 dias após o início dos sintomas.” 

Em casos de pessoas que tiveram o diagnóstico de COVID-19, mas permaneceram assintomáticas durante todo o 

período da doença, a entidade preconiza período de isolamento de 10 dias após teste positivo para a presença do 

vírus (SARS-CoV-2). 

Dentre as recomendações, informadas no mesmo documento da OPAS, está registrado que “os países podem optar 

por continuar usando um algoritmo de teste de laboratório como parte do critério de alta em (um subconjunto de) 

indivíduos infectados, se a avaliação de risco deles justificar essa decisão.” E ademais, consta que os países podem 

também optar por usar “a recomendação inicial de dois testes de PCR negativos com pelo menos 24 horas de 

intervalo.”  

A atualização dos critérios deve orientar as melhores práticas de vigilância e cuidados à saúde de trabalhadoras(es) 

em locais de trabalho, a menos que novas evidências das autoridades públicas indiquem sua adequação.  

Em decorrência desta atualização de critérios pela OMS, outras publicações de instituições de Estado foram 

revisadas, entre essas, na Bahia, pode ser consultada a Nota Técnica N° 67, atualizada em 10 de Junho de 2020 

(http://www.saude.ba.gov.br/wp-

content/uploads/2020/06/NT_n_67___Recomendacoes_Interrupcao_de_Medidas_de_Precaucao_Atualizada_em

_10.06.2020.pdf). 
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