




O DIAGNÓSTICO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO - é realizado pelo médico atendente no qual considera-se:casos de paciente com a associação dos sinais e
sintomas supracitados ou SRAG MAIS histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 14 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso
confirmado laboratorialmente para COVID-19 e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO-IMAGEM - caso de sintomas respiratório mais febre ou SRAG ou óbito por SRAG que não foi possível confirmar ou descartar por
critério laboratorial E que apresente alterações tomográficas.

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL - Caso o paciente apresente os sintomas respiratórios mais febre ou SRAG. O profissional de saúde poderá solicitar os
seguintes exames laboratoriais:De biologia molecular, (RT-PCR em tempo real) que diagnostica tanto a COVID-19, a Influenza ou a presença de Vírus Sincicial
Respiratório (VSR) normalmente até o oitavo dia de início de sintomas.Imunológico, que detecta, ou não, a presença de anticorpos em amostras coletadas a
partir do oitavo dia de início dos sintomas. Sendo eles:Ensaio imunoenzimático (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay - ELISA);Imunocromatografia (teste
rápido) para detecção de anticorpos;Imunoensaio por Eletroquimioluminescência (ECLIA).Pesquisa de antígenos: resultado reagente para SARS-CoV-2 pelo
método de Imunocromatografia para detecção de antígeno.

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL EM INDIVÍDUO ASSINTOMÁTICO (pessoa sem sintomas) que realizou:Exame de Biologia Molecular com resultado DETECTÁVEL
para SARS-CoV-2 realizado pelo método RT-PCR em tempo real.Exame de Imunológico com resultado REAGENTE para IgM e/ou IgA realizado pelos seguintes
métodos:  Ensaio imunoenzimático (ELISA) e Imunocromatografia (teste rápido) para detecção de anticorpos.



Utilize máscara o tempo todo.

Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção, cobrindo boca e nariz todo o tempo.

Separe toalhas de banho, garfos, facas, colheres, copos e outros objetos apenas para seu uso.O lixo produzido precisa ser separado e descartado.

Evite compartilhar sofás e cadeiras e realize limpeza e desinfecção frequente com água sanitária ou álcool 70% ou outro produto recomendado pela Anvisa.

Mantenha a janela aberta para circulação de ar do ambiente usado para isolamento e a porta fechada, limpe a maçaneta frequentemente com álcool 70%, água sanitária, ou outro produto

recomendado pela Anvisa.

Se estiver doente, com sintomas compatíveis com a COVID-19, tais como febre, tosse, dor de garganta e/ou coriza, com ou sem falta de ar, evite contato físico com outras pessoas, incluindo os

familiares, principalmente, idosos e doentes crônicos, Procure imediatamente os postos de triagem nas Unidades Básicas de Saúde / UPAS ou outras unidades de saúde. Após encaminhamento

consulte-se com o médico. Uma vez diagnosticado pelo médico, receba as orientações e prescrição dos medicamentos que você deverá usar. O médico poderá solicitar exames complementares.

Inicie o tratamento prescrito imediatamente. Mantenha seu médico sempre informado da evolução dos sintomas durante o tratamento e siga suas recomendações.

Depois de usar o banheiro, nunca deixe de lavar as mãos com água e sabão e sempre limpe vaso mantendo a tampa fechada, pia e demais superfícies com álcool, água sanitária ou

outro produto recomendado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa -  para desinfecção do ambiente. 

Mantenha a distância mínima de 1 metro entre a pessoa infectada e os demais moradores.
Limpe os móveis da casa frequentemente com água sanitária, álcool 70% ou outro produto recomendado pela  Anvisa.
Se uma pessoa da casa tiver diagnóstico positivo, todos os moradores devem ficar em distanciamento conforme orientação médica.

Caso o paciente não more sozinho, recomenda-se que os demais moradores da residência durmam em outro cômodo, seguindo também as seguintes
recomendações:

SE EU FICAR DOENTE?
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Departamento Municipal de Saúde

E-mail: saude@maracaja.sc.gov.br
 

Fone: (48) 3523-1370

Cemasas: (48) 3523-1354 e 3523-1370

Endereço: Rua João Carradore, nº.450, Centro




