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Departamento de Saúde 

 
Three Capitol Hill 

Providence, RI 02908-5097 

 
TTY: 711 

www.health.ri.gov 

 

Recomendações sobre exposição, quarentena e isolamento por 
população, relativas à COVID-19 

Atualizado: 20 de dezembro de 2022 
 
As recomendações abaixo destinam-se a todas as pessoas que necessitem fazer isolamento 
ou gerir a exposição à COVID-19, a menos que estejam incluídas nas populações específicas a 
seguir indicadas. 
 

A quarentena não é mais recomendada para o público em geral.  
 

Neste documento, consulte orientação específica para: 

• Pessoal de saúde (PS)  

• Abrigos para desalojados. Centros correcionais e de detenção 
 

Consulte informações complementares sobre a COVID-19 para:  

• Clínicas de repouso 

• Centros de habitação assistida 
 
O CDC recomenda que certos locais de residência coletiva considerem a utilização de 
precauções reforçadas [cdc.gov] na hipótese de existirem fatores de maior risco para 
consequências graves associadas à COVID-19 (ex.: proporção significativa da população 
residente com condições de saúde subjacentes, idade avançada, certas deficiências e/ou 
acesso insatisfatório aos cuidados; bem como instalações com características físicas, ou 
operacionais que possam acelerar a propagação). 

  

http://www.health.ri.gov/
https://health.ri.gov/publications/guidance/COVID-19-Guidance-Nursing-Homes.pdf
https://health.ri.gov/publications/guidance/COVID-19-Information-for-Assisted-Living-Residences.pdf
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Público em geral 

Precauções de isolamento e pós-isolamento para casos de COVID-19, 
independentemente do estado de vacinação 

Casos sintomáticos: O isolamento começa no primeiro dia de início dos sintomas (dia 0)  
   Casos assintomáticos: O isolamento começa no dia de um resultado positivo (dia 0) 

vIsolamento para casos de COVID-19 
(independentemente do estado de vacinação) 

Pessoa sintomática (que NÃO tenha um 
sistema imunitário comprometido de forma 
moderada a grave1) 
Mantenha-se isolado em casa e longe dos 
outros até: 

• Pelo menos 5 dias completos tenham 
se passado desde o surgimento dos 
sintomas E 

• Esteja sem febre por, pelo menos, 24 
horas, sem medicamentos que 
reduzam a febre E 

• Os sintomas tenham melhorado. 
 

Pessoa assintomática (que NÃO tenha um 
sistema imunitário comprometido de forma 
moderada a grave1) 

 
O isolamento pode cessar quando tiverem 
passado, pelo menos, 5 dias completos 
desde a data do primeiro resultado positivo.  
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Dias 6 a 10 (Precauções pós-isolamento) • Usar máscara de alta qualidade à volta 
dos outros, inclusive em casa. 

• Não frequentar locais onde não se possa 
usar máscara, tais como restaurantes. 

• Não viajar. 

• Não visitar pessoas que tenham sistemas 
imunitários comprometidos ou corram um 
risco elevado de doenças graves. 

• Pessoas que não possam usar uma 
máscara, incluindo crianças com menos 
de 2 anos e pessoas de qualquer idade 
com determinadas deficiências, devem 
fazer isolamento durante 10 dias. 

 
Retirar a máscara antes do 10.º dia: 

• Caso obtenha resultados negativos em 
dois testes antigénicos consecutivos 
com 48 horas de intervalo, a máscara 
pode ser retirada antes do 10.º dia. 

• Caso os resultados dos seus testes de 
antigénios sejam positivos, poderá ainda 
ser infecioso. Deve continuar a usar uma 
máscara e esperar pelo menos 48 horas 
antes de fazer outro teste. 

o Siga a realizar testes 
antigénicos com pelo menos 
48 horas de intervalo até obter 
resultados negativos em dois 
testes consecutivos. Isto pode 
significar a necessidade de 
continuar a usar máscara e 
testar após o 10.º dia. 

 

Isolamento para pessoas com doenças 
moderadas a graves decorrentes da 
COVID-19 ou que tenham 
sistemas imunitários comprometidos de 
forma moderada a grave 

Faça isolamento por, pelo menos, 10 dias E 
consulte um prestador de cuidados de saúde 
sobre quando pode cessar o isolamento. 

Recomendações para pessoas que 
estavam assintomáticas e desenvolveram 
sintomas durante o isolamento 

Mantenha-se isolado durante pelo menos 10 
dias completos E consulte um prestador de 
cuidados de saúde sobre o momento 
adequado para cessar o isolamento. 

Trabalhar durante o isolamento? Não 

 
 
  

https://covid.ri.gov/covid-19-prevention/wearing-masks
https://covid.ri.gov/covid-19-prevention/travel-tofrom-ri
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/overview/clinical-spectrum/
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/overview/clinical-spectrum/
https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/overview/clinical-spectrum/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-who-are-immunocompromised.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-who-are-immunocompromised.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-who-are-immunocompromised.html
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Pessoas expostas a alguém com COVID-19 

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) não recomendam mais a quarentena 
para o público em geral. As etapas a seguir são recomendadas para exposições de alto risco. 

Exposições de alto risco 
 

Todas as pessoas (independentemente do 
estado de vacinação ou infeção anterior) 

Por 10 dias completos: 

• Usar uma máscara ou respirador de alta 

qualidade (por exemplo, N95) perto de 

outras pessoas quando estiver em 

ambientes fechados, incluindo durante 

viagens e em locais de transporte 

público. 

o Não frequentar lugares onde 
não se possa usar máscara. 

•  Monitorar os sintomas de COVID-19 
 

•  Caso apresente sintomas de COVID-
19, faça o teste e isole-se 
imediatamente. Fique em casa até 
saber o resultado. 

•  Faça o teste, no mínimo, 5 dias 
completos após a sua última exposição 
(ou seja, no 6º dia), mesmo que não 
apresente sintomas. Caso tenha 
adquirido a COVID-19 nos últimos 90 
dias, consulte as recomendações 
específicas de testes. 

o Caso o resultado do teste seja 
positivo para COVID-19, isolar-
se de imediato. 

o Caso o resultado do teste seja 

negativo, continuar a usar uma 

máscara e monitorizar os 

sintomas por 10 dias completos. 

 
Tome precauções adicionais se estiver perto 
de pessoas com maior probabilidade de 
ficarem muito doentes com a COVID-19. 

 

Na impossibilidade de usar uma máscara Recorrer a outras ações preventivas (tais 
como a melhoria da ventilação) para evitar a 
transmissão por 10 dias completos após a 
exposição. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/risks-exposure.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/risks-exposure.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html#escolhendo-um-teste
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html#escolhendo-um-teste
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
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Profissionais de saúde (HCP) em hospitais e instalações com serviços de 
enfermagem especializada2 

Definição de pessoal de saúde pelo CDC: 
www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/hcp/guidance-risk- assesment-

hcp.html. 
 

(Nota: Os profissionais de residências geriátricas assistidas e de lares comunitários 
devem seguir recomendações para o público em geral, salvo indicação em contrário). 

 
No caso de escassez de pessoal, todo PS deve utilizar controlo de origem no regresso ao 
trabalho antes da duração completa de isolamento (ou seja, 10 dias completos para PS 

com doença assintomática ou leve a moderada). 
 

Estratégias para atenuar a escassez de pessoal: www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/hcp/mitigating-staff-shortages.html. 

 
Os centros podem implementar políticas de quarentena e isolamento mais restritivas. 

Restrições de trabalho para HCP com infeção por COVID-19 por níveis de 
capacidade de pessoal  

Consulte as orientações completas aqui: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/hcp/guidance-risk- assesment-hcp.html 

Gravidade dos 
sintomas 

Convencional Contingência3 Crise4 

Leve a moderado Isolar-se por 10 
dias completos 

 
OU 
Isolar-se por, pelo 
menos, 7 dias 
completos com um 
teste viral* negativo 
dentro de 48 horas 
antes de regressar 
ao trabalho (no 5.º 
dia ou 
posteriormente) 

 
E 

• Sem febre por 
24 horas sem o 
uso de 
medicamentos 
para reduzir a 
febre. 

• Melhora nos 
sintomas. 

Isolar-se por, pelo 
menos, 5 dias 
completos 

 

E 

• Sem febre 
durante 24 
horas sem o 
uso de 
medicamentos 
para reduzir a 
febre. 

• Melhora nos 
sintomas. 

 
Nota: As instalações 
de cuidados de 
saúde podem optar 
por ter um teste de 
HCP* negativo antes 
de regressar ao 
trabalho. 

Notificar o Centro de 
Regulamentação de 
Instalações de Saúde 
do Departamento de 
Saúde de Rhode Island 
(RIDOH). 

 

E 
 
Rever as 
recomendações 
atualizadas do CDC 
para a priorização do 
pessoal, serviços 
realizados, pacientes 
atendidos e controle de 
origem para HCP e 
paciente. 

Assintomático Isolar-se por 10 
dias completos 

Isolar-se, no mínimo, 
por 5 dias completos 
desde a data do 
primeiro teste. 

 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-%20ncov/hcp/guidance-risk-%20assesment-hcp.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-%20ncov/hcp/guidance-risk-%20assesment-hcp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/mitigating-staff-shortages.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/mitigating-staff-shortages.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/mitigating-staff-shortages.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html#MildIllness
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/mitigating-staff-shortages.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/mitigating-staff-shortages.html
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 OU   

  

Isolar-se por, pelo 
menos, 7 dias 
completos com um 
teste viral negativo* 
dentro de 48 horas 
antes de regressar ao 
trabalho (no 5.º dia ou 
posteriormente). 

Nota: As instalações 
de cuidados de 
saúde podem optar 
por ter um teste de 
HCP* negativo antes 
de regressar ao 
trabalho. 

 

 

Grave a crítico Isolar-se por, pelo menos, 10 dias completos e até 20 dias desde que 
os sintomas apareceram pela primeira vez 

 

E 

•  Sem febre por 24 horas sem o uso de medicamentos para reduzir 
a febre 

•  Melhora nos sintomas. 
 

Nota: A estratégia de regresso ao trabalho baseada em testes pode 
ser utilizada para informar a duração da restrição ao trabalho. 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html#Gravidade
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Restrições de trabalho para profissionais de saúde que tenham sistemas 
imunitários comprometidos de forma moderada a grave 

Consulte a orientação completa aqui: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html 

As pessoas que têm o sistema imunitário comprometido de forma moderada a grave podem 
permanecer contagiosas por mais de 20 dias após o início dos sintomas ou a data do 
primeiro teste positivo para aqueles que foram assintomáticos durante toda a infeção. 

 
Use a estratégia de regresso ao trabalho baseada em testes e consulte um especialista em 
doenças infecciosas ou outro especialista. Um especialista em saúde ocupacional é 
recomendado para determinar quando o HCP pode regressar ao trabalho. 

Estratégia de 
regresso ao trabalho 
baseada em testes 
após doença grave a 
crítica ou aqueles 
que têm o sistema 
imunitário 
comprometido de 
forma moderada a 
grave 

Caso sintomático, o HCP pode regressar ao trabalho se 

• estiver sem febre por 24 horas sem o uso de medicamentos 
para a redução da febre; E 

• Os sintomas melhorarem; E 

• Após resultados negativos em pelo menos dois testes 
consecutivos com 48 horas de intervalo através de testes 
antigénicos ou testes de amplificação de ácido nucleico (NAAT). 

Caso assintomático, o PS pode regressar ao trabalho após 
resultado negativo em pelo menos dois testes consecutivos feitos com 
48 horas de intervalo através testes antigénicos ou NAATs. 

Restrições de trabalho para HCP assintomático com exposição à COVID-19 

Consulte a orientação completa aqui: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-
risk-assesment- hcp.html 

Exposições que podem exigir testes e/ou restrição do trabalho podem ocorrer tanto 

no trabalho quanto na comunidade. 

Em geral, os profissionais de saúde que tiveram contacto próximo prolongado com 
alguém com COVID-19 na comunidade (por exemplo, contactos domiciliares) devem 
ser gerenciados conforme descrito para exposições ocupacionais de alto risco. O 

contacto próximo significa estar a menos de dois metros de alguém durante um total de 15 
minutos ou mais num período de 24 horas. 

 
As exposições de alto risco geralmente envolvem a exposição dos olhos, nariz ou boca do 

HCP a material potencialmente contendo COVID-19, principalmente se esses HCP 

estiveram presentes na sala para um procedimento gerador de aerossóis. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html#Imunocomprometido
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html#Imunocomprometido
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html#Imunocomprometido
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/faq.html
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Para efeitos desta orientação, as exposições de alto risco são classificadas como HCP que 

tiveram contacto próximo prolongado com um paciente, visitante ou HCP com infeção 

confirmada por COVID-19 e qualquer uma das seguintes situações é verdadeira: 

• O HCP não estava a usar um respirador.  

• O HCP estava a usar uma máscara facial, mas a pessoa com infeção por 

COVID-19 não estava a usar uma máscara de pano ou máscara facial. 

• O HCP não usava proteção para os olhos e a pessoa com infeção por COVID-19 

não usava máscara de pano ou máscara facial. 

• O HCP não estava a usar todos os EPI recomendados (ou seja, bata, luvas, 

proteção dos olhos, respirador) enquanto presente na sala para um procedimento 

gerador de aerossóis. 

Todas as exposições Exposição de alto 
risco 

Exposição de alto 
risco com 
restrições de 
trabalho 

Caso surjam 
sintomas de febre ou 
de COVID-19 

O PS deve seguir 
todas as práticas 
recomendadas de 
prevenção e 
controlo de infeções 
(IPC): 

• Usar um 
controle de 
origem bem 
ajustado 

• Monitorar febre 
ou sintomas de 
COVID-19 
 

• Não 
comparecer ao 
trabalho 
quando estiver 
doente 

O PS deve ser 
submetido a uma 
série de três testes 
virais com um 
intervalo de 48 
horas após a 
exposição – 
normalmente no 
1.º, 3.º e 5.º dia (o 
primeiro teste deve 
ser feito após 24 
horas da 
exposição). 

E 

Seguir todas as 
práticas de IPC 
recomendadas: 

• Usar um 
controle de 
origem bem 
ajustado 

• Monitorar febre 
ou sintomas de 
COVID-19 

• Não 
comparecer ao 
trabalho 
quando estiver 
doente 

O HCP pode 
regressar ao 
trabalho após 10 
dias completos 

OU 

Após 7 dias 
completos se o 
resultado for 
negativo numa 
série de três testes 
virais, conforme 
descrito para PS 
assintomático 
após uma 
exposição de alto 
risco. 

Isolar-se 
imediatamente e 
entrar em contacto 
com o seu programa 
de saúde ocupacional 
para providenciar 
avaliação e testes 
médicos 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
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Restrições de trabalho para HCP assintomático com viagens recentes 

O PS com exposições itinerantes ou comunitárias deve consultar o seu programa de saúde 
ocupacional, ou o manual do empregado, se relevante, para orientação sobre restrições de 
trabalho. 

*Nota sobre testes: Ao testar uma pessoa com sintomas de COVID-19, resultados negativos de pelo 
menos um teste viral indicam que a pessoa provavelmente não tem uma infeção ativa no momento em 
que a amostra foi recolhida. Na maioria das circunstâncias, um resultado negativo é suficiente se 
utilizar o NAAT. Caso se utilize um teste de antigénio, um resultado negativo deve ser confirmado ou 
por um NAAT negativo, ou por um segundo teste de antigénio negativo realizado 48 horas após o 
primeiro teste negativo. 

 
  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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Abrigos para desalojados, Centros correcionais e de detenção 

Os centros devem implementar estratégias de prevenção para operações diárias a 
qualquer momento, e introduzir estratégias otimizadas de prevenção quando os 
níveis comunitários da COVID-19 estiverem elevados, sempre que tenha havido 

transmissão dentro do próprio centro, ou quando outros fatores de risco específicos 
do centro existirem.   

Os profissionais de saúde que prestam cuidados nestes contextos devem cumprir as 
mesmas orientações do pessoal de saúde. 

Duração do isolamento 
para residentes 
 
E 
 
Requisitos para o 
encerramento do 
isolamento de 
residentes 

O isolamento começa no primeiro dia de sintomas (dia 0) ou 
no dia de um teste positivo se não houver sintomas (dia 0). 

 

Pessoa sintomática (que NÃO tem um sistema imunitário 
comprometido de forma moderada a grave1) 
Deve isolar-se até que: 

• Pelo menos 10 dias tenham se passado desde que os 
sintomas apareceram pela primeira vez* 

E 
• Pelo menos 24 horas tenham se passado após a última febre 

sem medicamentos para reduzir a febre E 
• Os sintomas tenham melhorado. 

 
Pessoa assintomática (que NÃO tem um sistema imunitário 
comprometido de forma moderada a grave1) 

• O isolamento pode cessar quando tiverem passado pelo 
menos 10 dias desde a data do primeiro resultado positivo do 
teste.* 

 
Os residentes com sistemas imunitários comprometidos de 
forma moderada a severa devem isolar-se durante pelo menos 10 
dias completos E consultar um prestador de cuidados de saúde 
sobre quando podem cessar o isolamento. 
 
*O isolamento pode ser encurtado para 7 dias completos 
(contados a partir do primeiro dia de sintomas ou a partir do dia de 
um teste positivo se não houver sintomas) se: 

• O residente testa negativo num teste viral** E 
• No mínimo 24 horas após a última febre, sem medicamentos 

para reduzir a febre E 
• Melhora nos sintomas E 
• Não foi necessário o internamento E 
• O residente não apresenta um sistema imunitário 

comprometido de forma moderada ou severa. 
 
**Testes NAAT ou antigénios podem ser usados para determinar 
se o isolamento pode ser reduzido para 7 dias completos: 

• Em caso de utilização de um NAAT: obtenha um único 
resultado negativo a partir do 5.º dia.  

• Ao utilizar um teste antigénico: obtenha dois resultados 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-correctional-settings.html#prevention-strategies
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-correctional-settings.html#prevention-strategies
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-correctional-settings.html#assessing-facility-risk
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-correctional-settings.html#assessing-facility-risk
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
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negativos, o primeiro no 5.º dia, e o segundo no 7.º dia. 

Considerações ao 
implementar o 
isolamento para os 
residentes 

• Na eventualidade de múltiplos residentes apresentarem 
resultados positivos, podem ser isolados juntos na mesma 
área (coorte). Todavia, os residentes portadores de COVID-19 
confirmada não devem ser alojados juntamente com 
residentes com sintomas de COVID-19 que ainda não tenham 
tido resultados positivos no teste. 

• Assegurar a continuação de quaisquer serviços de apoio 
oferecidos, incluindo saúde comportamental e cuidados 
médicos, aos residentes enquanto estes se encontram em 
isolamento. 

• Durante as operações em nível de crise, tais como a grave 
escassez de espaço, os centros podem precisar de considerar 
reduções a curto prazo para o período de isolamento 
recomendado para os residentes. Os centros devem consultar 
o RIDOH para discutir abordagens que satisfaçam as suas 
necessidades enquanto maximizam o controlo das infeções. 

Considerações de 
exclusão de trabalho 
para o pessoal de 
Centros correcionais e 
de detenção***  

 
***Não aplicável ao 
pessoal de abrigo para 
desalojados.  Estes 
funcionários devem 
recorrer apenas a 
orientações para o 
público em geral. 

• O pessoal de Centros correcionais com sintomas de COVID-
19 devem ser afastados do trabalho e aconselhados a 
submeterem-se a testes.  

• O pessoal com um resultado positivo no teste (com ou sem 
sintomas) devem ser afastados do trabalho durante 10 dias 
ou 7 com teste (ver abaixo) a partir da data em que os 
sintomas começaram, ou a partir da data do teste positivo se 
não apresentarem sintomas (sendo o dia 0 a data em que).  

• O pessoal pode voltar ao trabalho após o afastamento por 7 
dias completos, caso: 

o Um único NAAT/PCR negativo seja obtido a partir do 
5.º dia, ou dois testes antigénicos negativos sejam 
obtidos no 5.º e 7.º dia, E 

o Passaram pelo menos 24 horas desde a última febre 
sem medicamentos para reduzir a febre, E 

o Não foi necessário o internamento, E 
o Os sintomas apresentaram melhora, E 
o Não possuem sistemas imunitários com 

comprometimento moderado ou severo. 
• O pessoal pode usar a orientação do CDC para o público em 

geral durante o isolamento, quando não estiver a trabalhar. 

Durante as operações em nível de crise, tais como a grave 
escassez de pessoal, os centros podem ter de considerar 
reduções a curto prazo do período de afastamento de trabalho 
recomendado para o pessoal positivo. Os centros devem 
consultar o RIDOH para discutir abordagens que satisfaçam as 
suas necessidades enquanto maximizam o controlo das 
infeções. 
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Todos os residentes e 
o pessoal de Centros 
correcionais/detenção 
e Abrigo para 
desalojados com 
exposições de alto 
risco 
(independentemente 
do estado de 
vacinação ou infeção 
anterior): 

Siga as precauções durante 10 dias completos após a última 
exposição: 

• Utilizar máscara de alta qualidade à volta dos outros quando 

estiver em interiores. 

• Fique atento a febre (38 °C ou superior), tosse, falta de ar ou 

outros sintomas de COVID-19. 

• Teste pelo menos 5 dias completos após a exposição ou 
imediatamente se os sintomas evoluírem. 

 
O pessoal que tenha sido exposto deve também consultar a 
Orientação pública geral para pessoas expostas à COVID-19. 

Considerações 
adicionais para 
gerenciamento de 
exposição: 

A quarentena deixou de ser recomendada como rotina em abrigos 
para desalojados ou centros correcionais/detenção para residentes 
expostos à COVID-19.  No entanto, o CDC oferece sugestões para 
centros que optem por continuar a implementar protocolos de 
quarentena para residentes que tenham sido expostos a alguém 
com COVID-19. 

Procedimentos de 
teste 

• Teste todos os novos residentes que ingressam nos centros 
correcionais e de detenção no momento da admissão. Como 
alternativa ao teste na admissão, os centros podem adotar 
um período de observação de rotina na admissão, durante o 
qual os residentes são alojados separadamente do resto da 
população do centro. A duração do período de observação 
deve ser de pelo menos 5 dias se os residentes testarem 
negativo no final do período de observação, ou 7 dias 
(mínimo) a 10 dias (ideal) se os residentes não forem 
testados. 

• Testar os residentes e o pessoal nos abrigos, nos centros 
correcionais e de detenção que tenham sido expostos ou que 
sejam sintomáticos, de acordo com as orientações de teste 
do CDC. 

o Caso não seja possível testar o pessoal no local (por 
exemplo, devido à política laboral ou à disponibilidade 
de materiais de teste), recomende ao pessoal que 
tenha sido exposto ou que seja sintomático a buscar 
testes fora do local. 

o Se aplicável, considere suspender os copagamentos 
para residentes que buscam avaliação médica e 
testes para uma possível infeção por COVID-19. 

• Os testes aos residentes durante a transferência e libertação 
podem ser utilizados como uma estratégia adicional de 
prevenção reforçada.  

 
Centros com maior risco associado ao local, podem implementar 
precauções reforçadas: Avalie a possibilidade de realizar testes de 
rastreio de rotina aos residentes e/ou pessoal se houver 
preocupações sobre o risco especialmente elevado de doenças 
graves por causa da COVID-19. Os testes de rotina podem ajudar a 
identificar infeções precocemente, o que é especialmente 
importante para as pessoas que são elegíveis para tratamento. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/risks-exposure.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/risks-exposure.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-correctional-settings.html
bookmark://GPExp/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-correctional-settings.html#quarantine
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-correctional-settings.html#quarantine
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/testing-overview.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/testing-overview.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/testing-overview.html#:~:text=Interim%20Guidance.-,Screening%20Testing,-Testing%20asymptomatic%20persons
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/testing-overview.html#:~:text=Interim%20Guidance.-,Screening%20Testing,-Testing%20asymptomatic%20persons
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Gerenciamento de 
surto 

O CDC recomenda a adição de estratégias de prevenção 
reforçadas quando há transmissão ativa de COVID-19 dentro de 
um centro. Consulte o RIDOH para obter assistência no 
gerenciamento de surtos, incluindo recomendações sobre a 
implementação de estratégias adicionais de prevenção, pelo 
telefone 401-222-8022. 

 
1 O CDC define imunocomprometido como: 
A receber quimioterapia para o cancro 
Estar dentro de um ano de receber uma célula-tronco hematopoiética ou transplante de órgão sólido 
Infeção por HIV não tratada com contagem de linfócitos T CD4 inferior a 200 
Imunodeficiência primária (IP) 
Tomar medicamentos imunossupressores (por exemplo, medicamentos para suprimir a rejeição de órgãos 
transplantados ou para tratar condições reumatológicas, como micofenolato e rituximabe 
Tomar mais de 20 mg por dia de prednisona, por mais de 14 dias 
Outra(s) condição(ões) determinada(s) pelo prestador de cuidados de saúde 
2O RIDOH define um profissional de saúde como: qualquer pessoa que esteja temporária ou 
permanentemente empregada por um 
centro de saúde, ou que seja voluntário em um centro de saúde, ou qualquer pessoa que seja remunerada 
por um terceiro que tenha um contrato com um centro de saúde para fornecer serviços de pessoal e tenha 
ou possa ter contato direto com um paciente nesse centro de saúde. Isto pode incluir, mas não está 
limitado a médicos, enfermeiros, assistentes sociais, técnicos, terapeutas ocupacionais da fala, pessoal de 
laboratório, pessoal dentário, farmacêuticos, estudantes e estagiários, pessoal contratado não empregado 
pelo centro de saúde, e pessoas não diretamente envolvidas no tratamento de doentes, mas que possam 
estar expostas a agentes infeciosos (por exemplo, escriturários, pessoal de limpeza, lavandaria, segurança, 
manutenção, administrativos, financeiro e voluntários). 
Centros de saúde: Um centro de saúde é um centro tal como definido em R.I. Gen. Law § 23-17-2(9) e 
inclui Centros de Habitação Assistida, bem como programas de cuidados diários para adultos, conforme 
definido em R.I. Gen. Law § 23-1-52 e postos, conforme definido em R.I. Gen. Laws § 23-16.2-2. 
3A contratação de pessoal para as contingências significa que a escassez de pessoal é antecipada nos 
centros de saúde. Tais centros, em 
colaboração com os recursos humanos e serviços de saúde ocupacional, devem utilizar estratégias de 
capacidade de contingência para planear e preparar-se para mitigar este problema. 
4 A contratação de pessoal em caso de crise significa que já não há pessoal suficiente para prestar 
cuidados seguros aos pacientes/residentes. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-hospitalized-patients.html
https://www.cdc.gov/genomics/disease/primary_immunodeficiency.htm

