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FUNDAÇÃO CASA SUPERINTENDÊNCIA DE SAUDE

COMUNICADO SUPSAU N» 01 /2022

Considerando que no Decreto ns 64.881, de 22/03/2020, do Governo do Estado de São Paulo, 

determina procedimentos de prevenção ao contágio pela COVID-19;

Considerando a necessidade de atualizações nas informações contidas no ORIENTADOR PARA A 

PREVENÇÃO, CONTROLE E MANEJO DE INFECÇÕES PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2) NAS 

DEPENDÊNCIAS DA FUNDAÇÃO CASA;

Considerando as informações trazidas pelo Guia de vigilância epidemiológica: emergência de 

saúde pública de importância nacional pela doença pelo coronavírus 2019 -covid-lS / Ministério da 

Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. - Brasília: Ministério da Saúde, 12/01/2022. (Versão 4);

Considerando, por fim, a necessidade de realizar as devidas adequações dos documentos 

reguladores à prevenção e controle da disseminação, bem como ao manejo da infecção pela COVID-19 e 

suas variantes, ao contexto da convivência coletiva de longa permanência;

Orienta:

Diferenciação de isolamento e Quarentena

O isolamento e a quarentena são estratégias de saúde pública que visam proteger a população e 

evitar a disseminação de doenças contagiosas, como a covid-19.0 isolamento é a separação de indivíduos 

infectados dos não Infectados durante o período de transmissibilidade da doença, quando é possível 

transmitir o patógeno em condições de infectar outra pessoa. A quarentena é uma medida preventiva 

recomendada para restringir a circulação de pessoas que foram expostas a uma doença contagiosa 

durante o período em que elas podem ficar doentes^.
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Estabelece que:

Para Isolamento:

• Os adolescentes com diagnóstico de Covid ou Síndrome Gripai deverão manter isolamento 

e precauções por 10 (dez) dias, contados a partir da data de início de sintomas.

• Os adolescentes com Síndrome Gripai, que apresentaram resultado de teste negativo para 

Covid 19 (realizado no período indicado, em conformidade com o tipo de teste utilizado) 

manter isolamento e precauções por 10 (dez) dias, contados a partir da data de início de 

sintomas.

Suspensão do Isolamento

• O isolamento poderá ser suspenso, após os 10 (dez) dias, desde que permaneça afebril, 

sem uso de medicamentos antitérmicos, há pelo menos 24 horas e com remissão dos 

sintomas respiratórios.

Quarentena

Os adolescentes que tiveram contato com casos positivos de Covid, Síndrome Gripai ou ainda, 

aqueles que são ingressantes aos CAEs, deverão permanecer em quarentena por 14 (quatorze) dias.

Suspensão da Quarentena

Apenas para adolescentes foram expostos ao contato nos Centro de Atendimento com casos, 

suspeito ou confirmado, a quarentena pode ser reduzida para 7 (sete) dias se o adolescente for testado 

a partir do 52 dia do último contato E tiver resultado negativo E não apresentar sintomas no período.

Cabe ressaltar que nessa situação, o monitoramento dos sinais e sintomas deve ser continuado 

até o 142 dia e as medidas gerais de prevenção e controle devem ser reforçadas^.

2 CENTERS FOR DISEASES CONTROL AND PREVENTION. Duration of Isolation and Precautions for Adults with Covid-19. 
Updated Set
14, 2021. Disponível em https://www.cdc.gov/coronaviru5/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html. Acesso em 08/01/2022.

SUPERINTENDÊNCIA DE SAUDE (SUPSAUDE) (11)2927-9000

https://www.cdc.gov/coronaviru5/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html


<A5A
fÜHDÃÇAOCASA

CSNflCeilfJIllliMiKNie
SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE

Vale ressaltar que, havendo conduta médica prescrita em contrário as orientações acima descritas, 

a conduta médica deverá prevalecer.

As demais recomendações referentes aos cuidados que visam prevenção à disseminação da 

COVID-19 e/ou Síndromes Gripais, deverão ser mantidas.

Este comunicado revoga o Comunicado SUPSAU ns 01/2021.

São Paulo, 14 de janeiro de 2022.

Cintia Magalhães Nela 

Resp. Gerência de Saúde

Maria Angélica Alves da Silva 

Superintendência de Saúde
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