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Key Points



Evidências sobre 

tempo de 

infectividade

A concentração de SARS-CoV-2 RNA medida em
amostras do trato respiratório diminui após o 
início dos sintomas (CDC, unpublished data, 
2020; Midgley et al., 2020; Young et al., 2020; 
Zou et al., 2020; Wölfel et al., 2020; van Kampen
et al., 2020).
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• O sheddding viral faríngeo é  maior na primeira semana de sintomas. 

• A detecção de RNA viral do escarro ultrapassa o final dos sintomas

• Seroconversão ocorreu após 7 dias em 50% dos pacientes mas não foi acompanhado

de rápido declínio na carga viral

• Após 8 dias do início de sintomas pacientes não excretaram mais virus viável

• Pacientes excretam virus viável ao mesmo tempo em que testes com anticorpos podem

ser positivos

• Virus viável é excretado apenas quando número de cópias > 6-log10 RNA



Análise do shedding viral em 129 pacientes com 

COVID severa ou crítica; 69% admitidos em UTI; 23% 

imunocomprometido

A duração do shedding viral foi de 0 a 20 dias pós

início dos sintomas (mediana 8 days; IQR 5-11)

A probabilidade de detector virus infectante cai

abaixo de 5% após 15.2 dias do início dos sintomas

A detecção de RNA subgenômico de RNA se 

correlacionou fracamente com shedding de virus  

infectivo.  



A infectividade de SARS-CoV-2 em células Vero foi

observada apenas para  CT RT-PCR < 24 e tempo a 

partir do primeiro sintoma < 8 dias .

A infectividade de pacientes com CT RT PCR > 24 e 

duração maior de 8 dias dos sintomas deve ser 

baixa. 
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2 • A probabilidade de recuperar vírus competente diminui a partir
do início dos sintomas.  

• Para pacientes com COVID-19 leve a moderada, a recuperação
de virus viavel não foi possível após 10 dias do início dos 
sintomas. (CDC, unpublished data, 2020; Wölfel et al., 2020; Arons et al., 2020; 

Bullard et al., 2020; Lu et al., 2020; personal communication with Young et al., 
2020; Korea CDC, 2020). 

• Recuperação de virus viável entre 10 e 20 dias do início dos 
sintomas foi documentda em algumas pessoas com COVID19 
severa, que em alguns casos foi complicada por um estado de 
imunossupressão. (van Kampen et al., 2020). 

• Entretanto, nesta séria de pacientes , foi estimado que 88% a 
95% das amostras não mais puderam recuperar virus viável
após 10 e 15 dias respectivamente , seguindo o dia do primeiro
sintoma.  
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• Um grande estudo de rastreamento de contados
demonstrou que contatos domiciliares de alto risco e 
contatos do serviço de saúde não desenvolveram
infecção se sua exposição ao caso confirmado ocorreu 6 
dias ou mais a partir do início dos sintomas do caso
confirmado. (Cheng et al., 2020).
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• Neste estudo de 100 casos de COVID-19 

confirmados e 2761 contatos próximos, a 

taxa geral de ataque clínico secundário foi 

de 0,7%. 

• A taxa de ataque foi maior entre os 

contatos cuja exposição ao caso índice 

começou dentro de 5 dias do início dos 

sintomas do que aqueles que foram 

expostos posteriormente.
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4 Embora a replicação de virus competente não tenha sido
obtida após 3 semanas do início dos sintomas, pacientes
recuperados podem continuar a apresentar RNA de SARS-CoV-
2 detectável em sua via aérea superior por até 12 semanas. 
(Korea CDC, 2020; Li et al., 2020; Xiao et al, 2020). 

Investigação de 285 pessoas “ persistententemente positivas”, 
que incluíram 126 pessoas que desenvolveram sintomas
recorrentes, não encontrou casos secundários de infecção em
790 contatos atribuídos ao contato com estes pacientes.  

Esforços para isolar virus competente de 108 destes casos não
teve sucesso.    (Korea CDC, 2020).
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Amostras de pacientes que se recuperaram de um quadro inicial
de COVID-19 e, subsequentemente, desenvolveram sintomas
novamente, e foram retestados positivos por RT-PCR , não tiveram
virus viável detectado. (Korea CDC, 2020; Lu et al., 2020). 

O risco de re-infecção deve ser baixo nos primeiros três meses
após a infecção inicial, baseando-se nas evidências limitadas de 
outro betacoronavírus (HCoV-OC43), gênero ao qual SARS-CoV-2 
pertence (Kiyuka et al, 2018).



Orientações Atualizadas sobre Isolamento –

Referência CDC

• A decisão para descontinuar isolamento deve utilizer uma estratégia
baseada em sintomas

• O período de tempo depende da severidade da doença e se o 
paciente apresenta alguma imunossupressão severa.   



Pacientes com 

doençadoençadoençadoença leveleveleveleve a a a a 

moderadamoderadamoderadamoderada e e e e 

que não

estejam

severamente

imunocompro

metidos

Pelo menos 10 dias se passaram
desde o início dos sintomas E  

Pelo menos 24 horas se passaram
desde a última febre sem o uso de 
antitérmicos, E  

Sintomas melhoraram (ex tosse, 
falta de ar)



Para pacientes
ASSINTOMÁTICOS e 
não severamente
imunocomprometidos

As medidas de isolamento podem ser 
descontinuadas quando pelo menos 10 
dias se passaram desde a data do primeiro
exame diagnóstico viral positivo



Pacientes com doençadoençadoençadoença

severaseveraseverasevera a a a a críticacríticacríticacrítica ouououou que 

estejam severamenteseveramenteseveramenteseveramente

imunossuprimidosimunossuprimidosimunossuprimidosimunossuprimidos

Pelo menos 20 dias se passaram desde o 
início dos sintomas E 

Pelo menos 24 horas se passaram desde a 
última febre sem o uso de antitérmicos, E 

Sintomas melhoraram (ex tosse, falta de 
ar)

Considerar consulta com especialista



Infecção Assintomática em pacientes 

severamente  imunossuprimidos  severamente  imunossuprimidos  severamente  imunossuprimidos  severamente  imunossuprimidos  

Para pacientes severamente
imunocomprometidos que apresentem infecção
assintomática, as precauções podem ser 
descontinuadas desde que pelo menos entre 10 a 
20 dias tenham passado desde a data do primeiro
teste diagnóstico viral.



EstratégiaEstratégiaEstratégiaEstratégia

baseadabaseadabaseadabaseada emememem

teste para teste para teste para teste para 

descontinuardescontinuardescontinuardescontinuar

precauçõesprecauçõesprecauçõesprecauções

Em algumas situações uma estratégia baseada
em teste pode ser considerada :

Para sintomáticos:

• Resolução da febre sem antitérmico E

• Sintomas melhoraram ( tosse, falta de ar) E

• 2 RTPCR-s negativos com intervalo de pelo
menos 24 horas

Para assintomáticos:

• 2 RTPCR-s negativos com intervalo de pelo
menos 24 horas



DescontinuaçãoDescontinuaçãoDescontinuaçãoDescontinuação da da da da 

precauçãoprecauçãoprecauçãoprecaução empíricaempíricaempíricaempírica

para para para para casoscasoscasoscasos suspeitossuspeitossuspeitossuspeitos

de de de de infecçãoinfecçãoinfecçãoinfecção por por por por 

SARSSARSSARSSARS----CoVCoVCoVCoV----2  2  2  2  

Pelo menos um teste molecular negativo coletado em
momento oportuno

Se houver um alto nível de suspeita, considerer manter
precauções e realizer um segundo teste

Se um paciente suspeito de infecção por SARS-CoV-2, 
não puder ser testado, a decisão de descontinuar o 
isolamento pode ser feita basendo-se na estratégia
baseada em sintomas

Julgamento clínico e nível de suspeita devem
direcionar a continuidade ou não das precauções
empíricas.  
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