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PROTOCOLO DE AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS  
POR ISOLAMENTO OU QUARENTENA EM FUNÇÃO DA COVID-19 

(Atualizado em 05/04/2022) 
 

O presente Protocolo de Afastamento das Atividades Presenciais, elaborado pelo Comitê de 
Monitoramento do Coronavírus da PUC Minas/SMC, reúne os  parâmetros e orientações para situações 
de afastamento das atividades presenciais de alunos(as), professores(as) e funcionários(as) que, após a 
devida avaliação pela Equipe de Vigilância Epidemiológica da PUC Minas, sejam considerados como 
casos confirmados, contatos ou sintomáticos para COVID-19. 

Sempre antes de se deslocar à Universidade ou ao campo de estágio, mas também a qualquer 
momento, sobretudo diante de diagnóstico positivo, contato ou sinais e sintomas de COVID-19, 
alunos(as), professores(as) e funcionários(as) devem relatar sua situação à Equipe de Vigilância 
Epidemiológica por meio do aplicativo “COVID-19 - Autoavaliação sobre seu estado de saúde atual”. O 
Sistema de Vigilância Epidemiológica (SVE) COVID-19 da PUC Minas é alimentado pelas informações 
fornecidas por esse aplicativo, que apresenta três perguntas que poderão ser respondidas a qualquer 
momento:  

• Pergunta 1) Nos últimos 10 dias você recebeu o diagnóstico positivo de COVID-19? 
• Pergunta 2) Você teve contato com alguma pessoa com diagnóstico positivo de COVID-

19 nos últimos 10 dias? 
• Pergunta 3) Você apresenta neste momento dois ou mais dos sinais ou sintomas 

listados a seguir? FEBRE, CALAFRIOS, DOR DE GARGANTA, DOR DE CABEÇA, TOSSE, 
CORIZA, DISTÚRBIOS OLFATIVOS (ALTERAÇÕES NO CHEIRO DAS COISAS), DISTÚRBIOS 
GUSTATIVOS (ALTERAÇÕES NO GOSTO DOS ALIMENTOS) OU DIARREIA.  
 

A resposta positiva a qualquer uma das três perguntas indica a vedação da entrada nas 
dependências da Universidade e nos campos de estágio, além da necessidade de contato pela Equipe de 
Vigilância Epidemiológica, para orientação. Neste momento, em caso de resposta positiva a qualquer 
uma das três perguntas, entra em ação a Equipe de Vigilância Epidemiológica, que entrará em contato 
com o respondente do questionário para dar seguimento ao atendimento e, caso necessário, 
determinar o afastamento das atividades presenciais por isolamento ou quarentena em função da 
COVID-19.    

A seguir, apresentamos uma descrição resumida do Sistema de Vigilância Epidemiológica e do 
seu fluxo de funcionamento, contendo um quadro (QUADRO 1) que apresenta as orientações referentes 
ao afastamento para cada situação, após a devida avaliação pela Equipe de Vigilância Epidemiológica.  
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SISTEMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (SVE) COVID-19 DA PUC MINAS 

Para dar sustentabilidade ao retorno das atividades presenciais, desde o segundo semestre de 
2020, a PUC Minas organizou um Sistema de Vigilância Epidemiológica com informações que nos 
permitem identificar, tempestivamente, casos suspeitos de COVID-19 para evitar que outras pessoas 
sejam contaminadas. Além disso, pelas próprias características da doença, é também necessário 
identificar rapidamente as pessoas que tiveram contato próximo com casos no período de 
transmissibilidade da doença, ou seja, entre 48 horas antes até os dez dias após a data de início dos 
sinais e/ou sintomas (caso confirmado em sintomático) ou entre 48 horas antes até os dez dias após a 
data da coleta do exame (caso confirmado em assintomático). 

O Sistema de Vigilância Epidemiológica (SVE) COVID-19 da PUC Minas, com dados centralizados 
em uma única base informatizada, é alimentado pelas informações fornecidas pelo aplicativo “COVID-19 
- Autoavaliação sobre seu estado de saúde atual”, com três perguntas que poderão ser respondidas a 
qualquer momento. A resposta positiva a qualquer uma das três perguntas indica a vedação da entrada 
nas dependências da Universidade e nos campos de estágio, além da necessidade de contato pela 
Equipe de Vigilância Epidemiológica, para orientação.  O aplicativo está disponível no PUC Mobile (para 
alunos e professores), no SGA (para alunos e professores) e na Intranet (para professores e funcionários 
técnico-administrativos).  

Os fluxos, definições e atividades do Sistema de Vigilância Epidemiológica (SVE) COVID-19 da 
PUC Minas são baseados no Guia de vigilância epidemiológica: emergência de saúde pública de 
importância nacional pela doença pelo coronavírus 2019 – COVID-19, publicado pelo Ministério da 
Saúde em agosto de 2020 e cuja Versão 4 foi publicada em janeiro de 2022. Foi também utilizada a 
Portaria Interministerial MTP/MS Nº 17, de 22 de março de 2022. 

 

FLUXO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (SVE) COVID-19 DA PUC MINAS 

Uma vez que o Sistema de Vigilância Epidemiológica (SVE) COVID-19 da PUC Minas receba a 
notificação de um possível caso ou contato (resposta SIM para pelo menos uma das três perguntas do 
aplicativo), inicia-se a investigação para definir a situação do informante. Após o devido contato 
telefônico realizado pela Equipe Vigilância Epidemiológica com o informante, o mesmo pode ser 
então classificado como: 

 

A) CASO CONFIRMADO (investigado a partir da resposta SIM à primeira pergunta do aplicativo): 
alguém que teve o teste Rt-PCR ou teste de antígeno positivo ou que teve diagnóstico médico 
de COVID-19 com base em dados clínicos e epidemiológicos ou dados clínicos mais exames de 
imagem. Após confirmar a situação do informante como “CASO CONFIRMADO”, a equipe de 
Vigilância Epidemiológica: 

I. Identifica se houve contato com potencial de transmissão associado às atividades 
vinculadas à Universidade; 

II. Orienta o isolamento, lembra os sinais de agravamento e a data e condições para 
o fim do isolamento (conforme o QUADRO 1). 
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B) CONTATO (investigado a partir da resposta SIM à segunda pergunta do aplicativo): alguém 
que esteve em contato próximo a um caso confirmado de COVID-19 durante o seu período 
de transmissibilidade, ou seja, entre 48 horas antes até os dez dias após a data de início 
dos sinais e/ou sintomas (caso confirmado em sintomático) ou entre 48 horas antes até os 
dez dias após a data da coleta do exame (caso confirmado em assintomático). 

 
Para fins de vigilância, rastreamento, isolamento, monitoramento de contatos e quarentena, 
deve-se considerar o contato próximo a pessoa que:  

• Esteve a menos de um metro de distância de um caso confirmado, por um período 
mínimo de 15 minutos, sem ambos utilizarem máscara facial ou as utilizarem de forma 
incorreta;  

• Teve um contato físico direto (por exemplo: apertando as mãos) com um caso 
confirmado; 

• É profissional de saúde que prestou assistência em saúde ao caso de COVID-19 sem 
utilizar equipamentos de proteção individual (EPI), conforme preconizado, ou com EPI 
danificado; 

• Seja contato domiciliar ou residente na mesma casa/ambiente (dormitórios, creche, 
alojamento, dentre outros) de um caso confirmado. 

Após confirmar a situação do informante como “CONTATO”, a equipe de Vigilância 
Epidemiológica: 

I. Identifica o caso e verifica se é membro da comunidade universitária da PUC 
Minas (se for, registra os dados disponíveis para verificar se o caso foi notificado); 

II. Orienta a identificação de sinais e sintomas e a busca de atenção à saúde caso eles 
surjam, bem como lembra os sinais de agravamento;  

III. Para indivíduos com vacinação completa contra COVID-191, comunica que não há 
necessidade de quarentena, desde que observadas as orientações a seguir 
(conforme o QUADRO 1): necessidade de usar máscara bem ajustada ao rosto, 
preferencialmente cirúrgica ou PFF2/N95, em casa ou em público, até o 14º 
(décimo quarto) dia após a data do último contato com o caso; necessidade de 
buscar atenção à saúde e de iniciar imediatamente o isolamento de até 10 (dez) 
dias, caso o contato desenvolva sinais ou sintomas. 

IV. Para indivíduos não vacinados ou indivíduos com vacinação incompleta contra 
COVID-192, orienta a quarentena e a data e condições para o fim da quarentena 
(conforme o QUADRO 1). 

 
1 INDIVÍDUO COM VACINAÇÃO COMPLETA CONTRA COVID-19 é o indivíduo que está em dia com o esquema vacinal 
contra a COVID-19 recomendado pelo Ministério da Saúde, tendo recebido todas as doses recomendadas até o 
momento para o público-alvo ao qual pertence, incluindo a dose de reforço. 

2 INDIVÍDUO COM VACINAÇÃO INCOMPLETA CONTRA COVID-19 é o indivíduo que não está em dia com o esquema 
vacinal contra a COVID-19 recomendado pelo Ministério da Saúde, não tendo recebido todas as doses 
recomendadas até o momento para o público-alvo ao qual pertence, incluindo a dose de reforço. 
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C) SINTOMÁTICO (investigado a partir da resposta SIM à terceira pergunta do aplicativo): alguém 
que apresentou dois ou mais dos sinais ou sintomas listados a seguir:   FEBRE, CALAFRIOS, DOR 
DE GARGANTA, DOR DE CABEÇA, TOSSE, CORIZA, DISTÚRBIOS OLFATIVOS (ALTERAÇÕES NO 
CHEIRO DAS COISAS), DISTÚRBIOS GUSTATIVOS (ALTERAÇÕES NO GOSTO DOS ALIMENTOS) OU 
DIARREIA. Após confirmar a situação do informante como “SINTOMÁTICO”, a equipe de 
Vigilância Epidemiológica: 

I. Orienta o informante a buscar atenção à saúde para confirmar o diagnóstico; 
II. Identifica se houve contato com potencial de transmissão associado às atividades 

vinculadas à Universidade; 
III. Orienta o isolamento, lembra os sinais de agravamento e a data e condições para 

o fim do isolamento (conforme o QUADRO 1). 
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QUADRO 1 – ORIENTAÇÕES PARA ISOLAMENTO E QUARENTENA  
 

CLASSIFICAÇÃO ORIENTAÇÕES 

CASO 
CONFIRMADO 

Isolamento até 10 (dez) dias após o aparecimento do primeiro sinal ou sintoma (ou, nos casos 
assintomáticos, da data da coleta da amostra do exame). Ao 10º (décimo) dia completo 
encerrar o isolamento, se o caso estiver SEM sintomas respiratórios E SEM febre E SEM uso de 
medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 horas. 

O isolamento poderá ser encerado no 7º (sétimo) dia completo, considerando que o dia de 
início dos sintomas ou da coleta da amostra do exame é o dia 0 (zero) e o dia seguinte é o dia 1 
(um), se o caso estiver SEM sintomas respiratórios E SEM febre E SEM uso de medicamentos 
antitérmicos há pelo menos 24 horas. 

Medidas gerais de prevenção e controle* devem ser reforçadas até o 10º (décimo) dia. 

CONTATO 

 

Indivíduo com vacinação 
completa contra COVID-19 1 

1 Indivíduo com vacinação 
completa contra COVID-19 é o 
indivíduo que está em dia com o 
esquema vacinal contra a COVID-
19 recomendado pelo Ministério 
da Saúde, tendo recebido todas 
as doses recomendadas até o 
momento para o público-alvo ao 
qual pertence, incluindo a dose de 
reforço. 

Não há necessidade de quarentena, desde que observadas 
as orientações a seguir. 

Orientação sobre a necessidade de usar máscara bem 
ajustada ao rosto, preferencialmente cirúrgica ou 
PFF2/N95, em casa ou em público, até o 14º (décimo 
quarto) dia após a data do último contato com o caso. 

Orientação sobre sinais e sintomas e sobre a necessidade 
de buscar atenção à saúde e de iniciar imediatamente o 
isolamento de até 10 (dez) dias caso eles surjam. 

O monitoramento dos sinais e sintomas deve ser 
continuado até o 14º (décimo quarto) dia e as medidas 
gerais de prevenção e controle* devem ser reforçadas até 
o 14º (décimo quarto) dia. 

Indivíduo não vacinado ou 
indivíduo com vacinação 

incompleta contra COVID-19 2 

2 Indivíduo com vacinação 
incompleta contra COVID-19 é o 
indivíduo que não está em dia 
com o esquema vacinal contra a 
COVID-19 recomendado pelo 
Ministério da Saúde, não tendo 
recebido todas as doses 
recomendadas até o momento 
para o público-alvo ao qual 
pertence, incluindo a dose de 
reforço. 

Quarentena domiciliar por 10 (dez) dias, a partir do último 
contato com o caso (a quarentena pode ser encerrada no 
décimo dia completo, sem testagem, desde que o contato 
não desenvolva sinais ou sintomas durante o período). 
Orientação sobre sinais e sintomas e sobre a necessidade 
de buscar atenção à saúde caso eles surjam. Orientação 
para não sair de casa e evitar contato com as pessoas que 
vivem na mesma casa, durante a quarentena. 

A quarentena pode ser reduzida para 7 (sete) dias se o 
indivíduo for testado a partir do 5º (quinto) dia do último 
contato E tiver resultado negativo E não apresentar sinais 
ou sintomas no período, considerando que o dia do último 
contato é o dia 0 (zero) e o dia seguinte é o dia 1 (um). 

O monitoramento dos sinais e sintomas deve ser 
continuado até o 14º (décimo quarto) dia e as medidas 
gerais de prevenção e controle* devem ser reforçadas até 
o 14º (décimo quarto) dia. 
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SINTOMÁTICO 

Buscar atenção à saúde para confirmar o diagnóstico.  Caso o diagnóstico de COVID-19 seja 
confirmado OU caso não tenha sido possível buscar atenção à saúde para confirmar o 
diagnóstico, manter-se isolado até 10 (dez) dias após o aparecimento do primeiro sinal ou 
sintoma. Ao 10º (décimo) dia completo encerrar o isolamento, se o caso estiver SEM sintomas 
respiratórios E SEM febre E SEM uso de medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 horas. O 
isolamento poderá ser encerado no 7º (sétimo) dia completo, considerando que o dia de início 
dos sintomas é o dia 0 (zero) e o dia seguinte é o dia 1 (um), se o caso estiver SEM sintomas 
respiratórios E SEM febre E SEM uso de medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 horas. 
Medidas gerais de prevenção e controle* devem ser reforçadas até o 10º (décimo) dia. 

Para indivíduos com quadro de síndrome gripal (SG) – leve a moderada –  para os quais não foi 
possível a confirmação do diagnóstico de COVID-19 por testagem, isto é, indivíduos com teste 
RtPCR negativo ou teste de antígeno negativo, as medidas de isolamento e as medidas gerais 
de prevenção e controle* podem ser suspensas, desde que o indivíduo permaneça SEM febre E 
SEM uso de medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 horas E com remissão dos sintomas 
respiratórios E que a coleta de material para o exame tenha sido realizada no período indicado 
(até o 8º dia após o início dos sintomas), para evitar resultado falso negativo. 
 

* MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO E CONTROLE 
• Usar máscara bem ajustada ao rosto, preferencialmente cirúrgica ou PFF2/N95, em casa ou em público. 
• Evitar contato com pessoas imunocomprometidas ou que possuam fatores de risco para agravamento da 

COVID-19, como também locais com aglomerações de pessoas, como transporte público, ou onde não seja 
possível manter o distanciamento físico. 

• Não frequentar locais onde não possa usar máscara durante todo o tempo, como restaurantes e bares; e 
evitar comer próximo a outras pessoas, tanto em casa como no trabalho, por pelo menos 10 (dez) dias 
completos após o inicio dos sintomas. 

• Não viajar durante o seu período de isolamento. No caso de interromper o isolamento antes do 10º 
(décimo) dia do início, orienta-se fazer o teste RT-PCR ou TR-Ag e só́ viajar se o resultado for não 
detectado/reagente e que esteja sem sintomas antes da viagem. Caso não seja possível realizar o teste, 
orienta-se adiar a viagem por pelo menos 10 (dez) dias a contar do início dos sintomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


