SISTEMATIZAÇÃO DA TESTAGEM - COVID-19
CONDUTA NA TESTAGEM PARA SARS-CoV-2
O presente material produzido pela Coordenação do NUMESC, VES, ESF e Gestão da SMS/PMRG visa dispor a sistematização para a INDICAÇÃO E REALIZAÇÃO DA
TESTAGEM PARA A CONFIRMAÇÃO DE CASOS DE COVID-19, conforme NOTA INFORMATIVA 30 COE/SES/RS. Atualizado em: 28/04/2021 (5ª versão)

DEFINIÇÕES GERAIS DE ORIENTAÇÃO AO PROTOCOLO DE TESTAGEM
DEFINIÇÃO DE CONTATO PRÓXIMO
Contato próximo e continuado no mesmo ambiente fechado (sala, dormitório, veículo de trabalho, entre outros) com o
caso confirmado por RT-PCR ou Teste de Antígeno, por mais de 30 minutos, considerando o período correspondente a 2
dias antes do início dos sintomas do caso confirmado, sem manter o distanciamento interpessoal de no mínimo 1,5
metros e sem o uso de máscara facial de proteção ou uso INCORRETO desta.
DEFINIÇÃO DE SINTOMAS DE SÍNDROME GRIPAL (SG)
Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos
seguintes sintomas:
febre (mesmo que referida),
calafrios,
dor de garganta,
dor de cabeça,
tosse,
coriza,
distúrbios olfativos ou gustativos,
diarréia.

DEFINIÇÃO DE SÍNDROME RESPIRTÓRIA
AGUDA GRAVE (SRAG)
Indivíduo com SG que apresente:
dispneia/desconforto respiratório OU
pressão persistente no tórax OU
saturação de O2 menor 95% em ar
ambiente

MANTENHAM OS CUIDADOS DE DISTANCIAMENTO SEMPRE QUE POSSÍVEL E O USO DOS EPI's CONFORME AS RECOMENDAÇÕES
INSTITUCIONAIS

SISTEMATIZAÇÃO DA TESTAGEM - COVID-19
CONDUTA NA TESTAGEM PARA SARS-CoV-2
O presente material produzido pela Coordenação do NUMESC, VES, ESF e Gestão da SMS/PMRG visa dispor a sistematização para a INDICAÇÃO E REALIZAÇÃO DA
TESTAGEM PARA A CONFIRMAÇÃO DE CASOS DE COVID-19, conforme NOTA INFORMATIVA 30 COE/SES/RS. Atualizado em: 28/04/2021 (1ª versão)

COMO PROCEDER AO RECEBER USUÁRIOS COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS NA UNIDADE DE SAÚDE
Manter os cuidados quanto ao ambiente/isolamento e uso de EPIs durante todo o manejo do caso, conforme os protocolos vigentes
NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO

CASO DE SÍNDROME
RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE

CASO DE SÍNDROME GRIPAL

Avaliar SV + Oximetria digital
Anamnese
Manejo conforme protocolos
Transferência do usuário conforme
complexidade do caso e disponibilidades no
estabelecimento de saúde
(protocolo/fluxograma municipal)

Caso confirmado de
SRAG por Covid-19

Manter monitoramento e
isolamento dos contatos
domiciliares
RT-PCR
5º ao 10º dia dos
sintomas do caso
POSITIVO

OU

Teste Positivo
realizado
recentemente
em outro
serviço

Teste Positivo
realizado à
menos de 90
dias

SEM testagem
reconhecida ou
há 90 dias ou
mais

TR (anticorpo)
Se avaliação do caso
for tardia para a
coleta de RT-PCR

TR (anticorpo)

RT-PCR ou
Teste de
Antígeno

TR (anticorpo)

RT-PCR ou
Teste de
Antígeno

População GERAL

Trabalhadores da
Saúde da SMS

Notificação
e-SUS
SIVEP

Isolamento por 10 dias
Seguir protocolo de
manejo

Avaliar a temporalidade
dos sintomas

Com vacinação
preventiva
específica para
SARS-CoV-2

Desconsiderar se foi a
única fonte de avaliação

Infecção confirmada (Assintomática ou sintomática)
por estas testagens NÃO têm indicação para nova
testagem ou isolamento passados até 90 dias*

Comunicar Coordenação do serviço
para agendamento do teste
(Antígeno/RT-PCR) do 1º ao 8º dia de
início dos sintomas

*90 dias a contar da data de coleta do teste ou do início dos sintomas

Sintomas até
30 dias
após vacinação

Monitorar para
a remissão ou
evolução dos
sintomas

Sintomas
compatíveis
com SG

Considerar SEMPRE o tempo real
para o vírus entre os episódios
sintomáticos, levando em conta que
estes sejam de 90 dias ou mais após
testagem positiva

Isolamento (10 dias + 24h sem sintomas)
inclusive de contatos domiciliados
Avaliação das condições de saúde
Monitoramento pelas equipes de saúde

Agendar ou coletar RT-PCR
do 1º ao 8º dia de início dos
sintomas

Notificar como
Evento Adverso
Pós-vacinação

Coletar ou agendar coleta de
RT-PCR se oportuno

Alta após 10 dias e com
24 horas sem sintomas

Isolamento (10 dias + 24h sem sintomas)
Avaliação das condições de saúde

Os contatos laborais serão
agendados e terão suas testagens
realizadas em tempo oportuno.
ATER AO CONCEITO DE CONTATO
PROXIMAL

Isolamento por 14 dias a
contar da data do início dos
sintomas do contato
positivo para SARS-CoV-2

Nas UPAS o Teste
de Antígeno poderá
ser solicitado aos
pacientes em
observação no
serviço com quadro
moderado ou grave

Não recomendado para
diagnóstico de infecção
ativa pelo SARS-CoV-2

Teste NEGATIVO e
estabilidade clínica
com ausência de
sintomas à pelo
menos 24 horas

Avaliação médica na
UPA ou com seu
médico assistente

Teste de Antígeno NEGATIVO
deverá ter um RT-PCR
confirmatório coletado em tempo
oportuno (48 horas) nos casos
sintomáticos

ISOLAMENTO após 48
horas com os sintomas

Agendar ou
coletar RT-PCR se
sintomas
permanecerem
após às 48 horas
da vacina

POSITIVO

Notificar no e-SUS Notifica:
no campo "outros"
escrever: Vacina Covid-19
(laboratório e lote) e data
em que foi realizada

Manter o
monitoramento de
TODOS estes casos
de forma remota
e/ou presencial.
Com atenção
especial aos sinais
e sintomas de
agravamento,
verificando a
oximetria digital
em todos os casos
de avaliação
presencial

ENTENDENDO A TESTAGEM - COVID-19
CONDUTA NA TESTAGEM PARA SARS-CoV-2
O presente material produzido pela Coordenação do NUMESC, VES, ESF e Gestão da SMS/PMRG visa dispor a ação do novo coronavírus (Sars-Cov-2) e reação do
organismo relacionado com a orientação correta da Testagem para os casos suspeitos, potencializando as condutas para o enfrentamento à COVID-19. Atualizado em:
28/04/2021 (2ª versão)
Toque do aperto de mão;
Gotículas de saliva;
Espirro;
Tosse;
Catarro;
Objetos ou superfícies
contaminadas, como
celulares, mesas,
maçanetas, brinquedos,
teclados de computador etc.

SINTOMAS
SG***

INDICAÇÃO:
sintomatologia
compatível ou
necessidade de
confirmação da infecção

E

A partir do 1º do
início dos
sintomas

Teste RT-PCR**
e Teste de
Antígeno

Carga viral

(RT-PCR : Reação em
Cadeia da
Polimerase com
Transcrição Reversa)

Coleta do 1º até o 8º dia
dos sintomas

A primeira semana é o
período em que o indivíduo
possui grande quantidade do
vírus Sars-Cov-2. Diminuindo
após o 10º dia dos sintomas.

Verifica a presença de
material genético do vírus,
CONFIRMANDO se a pessoa
se encontra com Covid-19
Diagnóstico

*TR: Teste Rápido
** RT-PCR: Não detecta contágio passado.
***SG: Sìndrome Gripal

10º dia
do início dos
sintomas

Carga viral

Anticorpos

INDICAÇÃO:
Para auxílio no
diagnóstico tardio da
doença Covid-19.
Quando não realizado
anteriormente o RT-PCR
ou Teste de Antígeno

Amostra de
sangue/plasma.
Imunicromatográfico.
Resultado entre
10 e 30 minutos

14º dia
do início dos
sintomas

soropositividade
para IgG maior
que 90%

TR*

Período de realização
do TR*
a partir do 14º dia
O período
estabelecido procura
evitar o falso
negativo.

TR
Teste indicado neste
período
principalmente para
os contatos
domiciliares de casos
positivos devido ao
período da resposta
imunológica, que NÃO
foram previamente
testados por RT-PCR

Detecta a presença de
IgM e IgG.
NÃO destecta a presença
do vírus Sars-CoV-2
NÃO
diagnóstico

NÃO É RECOMENDADO o uso de testes
de anticorpos após a vacinação ou
infecção prévia, para avaliação de
resposta imune, uma vez que ainda NÃO
há correlação de imunidade definida
para SARS-CoV-2

SISTEMATIZAÇÃO DA TESTAGEM - COVID-19
CONDUTA NA TESTAGEM PARA SARS-CoV-2
O presente material produzido pela Coordenação do NUMESC, VES, ESF e Gestão da SMS/PMRG visa dispor a sistematização para a INDICAÇÃO E REALIZAÇÃO DA
TESTAGEM PARA A CONFIRMAÇÃO DE CASOS DE COVID-19, conforme NOTA INFORMATIVA 30 COE/SES/RS. Atualizado em: 28/04/2021 (1ª versão)

CASOS COM INDICAÇÃO DE TESTAGEM
SINTOMÁTICOS PARA SG ou SRAG

Coleta do RT-PCR ou Teste de Antígeno do
1º ao 8º dia de início dos sintomas

Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI)

ASSINTOMÁTICOS PARA SG

Trabalhadores de estabelecimentos de saúde *
Gestantes (contatos de casos suspeitos ou confirmados)

Quando
coletar?

Indivíduos que tenham tido
infecção
confirmada
(assintomática ou sintomática) por
RT-PCR ou Teste de Antígeno NÃO
têm
indicação
para
nova
testagem
ou
isolamento
passados até 90 dias** desse
episódio,
se
permanecerem
assintomáticos
durante
esse
período, mesmo que venham a ter
contato com casos confirmados.

Entre 5º e o 10º dia
do último contato
conhecido com o
caso positivo

CONTACTANTES
DE TRABALHO

OU
Entre 5º e o 10º
dia do início dos
sintomas do caso
positivo

Teste de Anticorpos (TR)
Apenas para o
diagnóstico tardio ou de
contactantes
domiciliares, em casos
em que não foi possível
a confirmação anterior
por RT-PCR ou Teste de
Antígeno

DEFINIÇÃO DE
CONTATO PRÓXIMO

Coletar
RT-PCR ou
Teste de Antígeno

CONTACTANTES
RESIDENTES DE
ILPI

Coletar até
no máximo
o 22º dia!
A partir do 14º dia
após o início dos
sintomas ou no
caso dos
contactantes
domiciliares, a
partir do 14º dia do
início dos sintomas
do caso
confirmado.

NÃO utilizar o TR após
vacinação ou infecção
prévia, para avaliação de
resposta imune.

*Considerar somente os estabelecimentos de saúde que prestam atendimento a casos de SG e/ou de SRAG, bem como os de Vigilância em Saúde (Nota Informativa 30 COE/SES-RS).
**90 dias a contar da data de coleta do teste ou do início dos sintomas

Contato próximo e continuado
no mesmo ambiente fechado
(sala, dormitório, veículo de
trabalho, entre outros) com o
caso confirmado por RT-PCR
ou Teste de Antígeno, por mais
de 30 minutos, considerando o
período correspondente a 2
dias antes do início dos
sintomas do caso confirmado,
sem manter o distanciamento
interpessoal de no mínimo 1,5
metros e sem o uso de
máscara facial de proteção ou
uso INCORRETO desta.

SISTEMATIZAÇÃO DA TESTAGEM - COVID-19
CONDUTA NA TESTAGEM GERAL PARA SARS-CoV-2
O presente material produzido pela Coordenação do NUMESC, VES, ESF e Gestão da SMS/PMRG visa dispor a sistematização para a INDICAÇÃO E REALIZAÇÃO DA
TESTAGEM PARA A CONFIRMAÇÃO DE CASOS DE COVID-19, conforme NOTA INFORMATIVA 30 COE/SES/RS. Atualizado em: 28/04/2021 (5ª versão)

SG

CONDUTA DE ISOLAMENTO DOMICILIAR E AFASTAMENTO LABORAL

CASOS
SINTOMÁTICOS
DURANTE
A INVESTIGAÇÃO
LABORATORIAL OU
AGUARDANDO
RESULTADO
LABORATORIAL

Isolamento domiciliar por 14 dias a
contar da data de início de sintomas
do contato ou da coleta do PCR em
caso de contato assintomático

APÓS CONFIRMAÇÃO
LABORATORIAL***

RT-PCR + OU TESTE DE
ANTÍGENO SARS-CoV-2 +

Sintomático

Isolamento por PELO
MENOS 10 dias após o
início dos sintomas e
24h* SEM sintomas

Em descarte do caso
suspeito, TODOS na
residência estarão
liberados do isolamento
Após esquema vacinal
completo (D1+D2), NÃO está
recomendado o isolamento de
contactantes assintomáticos

IgM+/IgG+ OU IgM+/IgG- OU
TR anticorpo NÃO discriminatório +

RT-PCR - OU TESTE DE
ANTÍGENO SARS-CoV-2 -

Sintomático

ASSINTOMÁTICOS COM CONTATO
LABORAL COM CASO CONFIRMADO**

ASSINTOMÁTICOS COM CONTATO
DOMICILIAR DE CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO**

Isolamento por pelo menos
10 dias após o início dos
sintomas e 24h* sem
sintomas

Isolamento deve ser
interrompido, se coleta
oportuna e se estiver
24h* SEM sintomas

Sintomático

NOTIFICAR

Isolamento por PELO
MENOS 10 dias após o
início dos sintomas e
24h* SEM sintomas

Isolamento NÃO
preconizado, com
reforço de medidas
protetivas

Considerar
estritamente a
definição de contato
próximo e as condições
do local de trabalho!

IgM-/IgG- OU IgM-/IgG+ OU
TR anticorpo NÃO discriminatório -

Sintomático

Isolamento por PELO
MENOS 10 dias após o
início dos sintomas e
24h* SEM sintomas

Teste de Antígeno
NEGATIVO indica-se
RT-PCR em 48h

ASSINTOMÁTICO

Isolamento por 10 dias
após a coleta do teste
se NÃO DESENVOLVER
sintomas

ASSINTOMÁTICO

NÃO indicado
isolamento

*SEM uso de medicamentos para redução da febre ou melhora dos sintomas respiratórios. A
perda do paladar e olfato pode persistir e NÃO deve ser considerado para liberação do
isolamento.
**Confirmados por RT-PCR ou por Teste de Antígeno SARS-CoV-2. Para contatos de casos
confirmados por outros testes laboratoriais NÃO há indicação de isolamento.
*** A conduta frente a resultados de pacientes imunocomprometidos ou que tenham sido
acometidos por um quadro grave da doença deve ser avaliada individualmente.

ASSINTOMÁTICO

Não utilizar o teste
sorológico de forma
isolada como critério
para isolamento

ASSINTOMÁTICO

NÃO indicado
isolamento

Obs 1: Após cumprido o período de isolamento e com remissão dos sintomas, o
profissional de saúde pode retornar ao trabalho sem necessidade de novo teste.
Obs 2: Indivíduos assintomáticos que vierem a desenvolver sintomas devem seguir as
orientações descritas na coluna "Sintomático".
Obs 3: Indivíduos confirmados para Covid-19, que já cumpriram isolamento e estão
aptos a retornar às atividades laborais, devem sair do isolamento mesmo que um
contactante domiciliar comece a desenvolver sintomas.

SISTEMATIZAÇÃO DA TESTAGEM - COVID-19
CONDUTA NA TESTAGEM PARA SARS-CoV-2
O presente material produzido pela Coordenação do NUMESC, VES, ESF e Gestão da SMS/PMRG visa dispor a sistematização para a INDICAÇÃO E REALIZAÇÃO DA
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QUANDO E COMO TESTAR OS USUÁRIOS ASSINTOMÁTICOS?
Testagem de
assintomáticos
será realizada nos
seguintes casos:

Contatos de casos positivos
em ILPIs

Trabalhadores dos
estabelecimentos de saúde*
contatos de casos positivados

Contatos domiciliares de caso
POSITIVO

RT-PCR (5º ao 10º dia dos sintomas do caso positivado)

RT-PCR (5º ao 10º dia dos sintomas do caso positivado)

RT-PCR (5º ao 10º dia dos sintomas do caso positivado)

Contactante próxima
de um caso
confirmado para
Covid-19 por RT-PCR

Gestantes e puérperas
(até 45 dias após o parto)

OU

TR anticorpo se coleta de RT-PCR
não poder ocorrer devido tempo
inoportuno (avaliação tardia)

RT-PCR (5º ao 10º dia após o contato com o caso positivado)

RT-PCR entre a 37ª e 39ª semana gestacional
Nunca testada ou com
teste NEGATIVO para
Covid-19 durante
gestação

Cesareana ou outro procedimento eletivo agendado,
realizar RT-PCR 3 dias antes do procedimento
Intercorrências clínicas ou obstétricas anteriores à 37ª e
39ª semana gestacional, realizar o RT-PCR no momento da
internação ou teste de antígeno

A partir de 05/05/21
NOTIFICAR e
agendar na agenda
LAMAC, através do
G-mus e encaminhar
a gestante para a
coleta no Centro de
Testagem no PAM,
sito Rua Marechal
Floriano, 05.
Não devendo
encaminhar
NENHUMA gestante
às Tendas de
Testagem e/ou UPAs
para esta finalidade.

*Considerar somente os estabelecimentos de saúde que prestam atendimento a casos de SG e/ou de SRAG, bem como os de Vigilância em Saúde (Nota Informativa COE/SES-RS).

SISTEMATIZAÇÃO DA TESTAGEM - COVID-19
CONDUTA NA TESTAGEM PARA SARS-CoV-2
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DISPOSITIVOS PARA TESTAGEM NO MUNICÍPIO DO RIO GRANDE
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS/UBSF)

UNIDADE SENTINELA PARQUE MARINHA

Horário: 07 às 19 horas
Todos os dias
UNIDADE TENDA DA JUNÇÃO

Horário: 07 às 19 horas
De segunda à sábado
UNIDADE SENTINELA CENTRO

Horário: 07 às 19 horas
Todos os dias
UPA CASSINO
Horário: 07 às 19 horas
Todos os dias

UPA JUNÇÃO
Horário: 07 às 23 horas
Todos os dias

TR (Teste Rápido Anticorpo para SARS-CoV-2)
TR (Teste Rápido Anticorpo para SARS-CoV-2)
RT-PCR (solicitado pelo plantão + VES)
RT-PCR (agendado pelas UBS/UBSF)

RT-PCR (Solicitado pelo plantão e agendado pelas UBS/UBSF)
RT-PCR (solicitado pelo plantão e agendado pelas UBS/UBSF)

TR Antígeno para SARS-CoV-2 (solicitado pelo plantão, destinado para pacientes moderados a graves)
RT-PCR (solicitado pelo plantão)
TR Antígeno para SARS-CoV-2 (solicitado pelo plantão, destinado para pacientes moderados a graves)
RT-PCR (agendado pelas UBS/UBSF)

CENTRO DE TESTAGEM NO PAM

Horário: 08 às 17 horas
De segunda à sexta-feira

A PARTIR DE 05/05/21

POPULAÇÃO GERAL/PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SMS
GESTANTES ASSINTOMÁTICAS

TR Antígeno para SARS-CoV-2

PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SMS

