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27 | IDENTIFICAÇÃO, MONITORAMENTO E PROVIDÊNCIAS 

PARA PESSOAS COM CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 APÓS 

RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Âmbito de aplicação: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco 

Beneficiários: Comunidade acadêmica 

Referências técnico -

científica (Citar documento 
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https://www.gov.br/saude/pt�br/assuntos/noticias/2022/janeiro/ministerio-da-
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Funcionamento durante a Pandemia do Covid-19. Governo do Estado  
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Ômicron do SARS-CoV-2. Fiocruz, 2022. 
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Objetivos / Propósitos do 

Protocolo: 

Instituir, diante do retorno das atividades presenciais no âmbito  

institucional, ações a serem executadas quando da confirmação de  

casos de Covid-19, auxiliando os gestores nas tomadas de decisões. 

Responsáveis pela 

elaboração/revisão 

(Nome/Siape):  

Ana Carla Silva Alexandre /2982780 

Daniela Bezerra de Melo /3065256 

Ivanise Brito da Silva /1209882 

Josicleide Montenegro da Silva Guedes Alcoforado /1621401 

Nelson Miguel Galindo Neto /1034899 

Robervam de Moura Pedroza/1804300 

Responsável pela revisão 

linguística (Nome/Siape): 
Ricardo Manoel Chaves Germano dos Santos/1187040 

Local de aplicação/ 

Responsável pela 

Aplicação:  

Todos os campi do IFPE / Servidores que serão designados como responsáveis 

pela execução do protocolo. 
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Descrição das Ações e Tarefas (Passo a Passo para Aplicação) 

 Etapa Inicial Após identificação da confirmação do 

diagnóstico de Covid-19 na instituição: orientar 

isolamento domiciliar do caso confirmado e 

solicitar a procura do serviço de saúde local para 

as medidas de afastamento legal e para 

acompanhamento do estado de saúde. 

Executado pelo 

servidor designado 

 Etapa Subsequente Identificar os contactantes no ambiente 

institucional. 

 Etapa Subsequente Orientar realização de testagem (RT-PCR ou TR-

Ag) dos contactantes. 

 Cenário 1 Pessoa com resultado de teste negativo e 

sintomático: deve permanecer em isolamento 

domiciliar por 7 dias, desde que não tenha 

apresentado febre nas últimas 24h. Caso a febre 

persista, o prazo de isolamento será estendido, 

devendo a pessoa ser reavaliada a cada dia. 

 Cenário 2 Pessoa com resultado de teste positivo e 

sintomático: deve permanecer em isolamento 

domiciliar por 7 dias, a partir do 1º dia de 

sintoma, desde que tenha sido assintomático nas 

últimas 24h. Caso os sintomas persistam, o prazo 

de isolamento será estendido, devendo a pessoa 

ser reavaliada a cada dia. 

 Cenário 3 Pessoa com resultado de teste positivo e 

assintomático: deve permanecer em isolamento 

domiciliar por 7 dias, a partir do resultado do 

exame. 

 Cenário 4 Pessoa com resultado de teste negativo e 

assintomático: não é necessário cumprir 

isolamento. 

 Cenário 5 Ocorrência de pessoa com testagem positiva e 

contactantes no mesmo ambiente 

institucional:  1. Orientar a testagem dos 

contactantes. 2. Recomenda-se suspender por 7 

dias as aulas presencias para a turma que 

apresente 3 (três) ou mais casos simultâneos 

confirmados de Covid-19, informar às 

autoridades sanitárias e acompanhar 

sintomáticos e contactantes. 

Executado pela 

autoridade 

institucional local  

 Cenário 6 Impossibilidade de testagem em contactante 

de caso confirmado: realizar isolamento 

domiciliar por 7 dias, mesmo se estiver 

assintomático. 

Executado pela 

autoridade 

institucional local 
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 Recomendações 

adicionais 
Solicitar isolamento e sanitização do local e do 

veículo oficial que realizou o transporte, 

conforme os Protocolos nº 09 e nº 19. 

 

 

Normas de Segurança e 

EPCS / EPIs Obrigatórios na 

aplicação: 

 Observar Protocolo 09 - Procedimentos de isolamento e de 

sanitização de ambientes das instalações internas do IFPE com 

suspeita de contaminação 

 Observar Protocolo 19 - Frota oficial e transporte escolar 

Periodicidade de aplicação 

das ações do protocolo 

Início: 

Retorno das atividades 

acadêmicas 

Término: 

Indeterminado 

Aspectos relevantes 

na aplicação 

Todos os campi devem ter servidores treinados, para todos os turnos 

nos quais ocorram atividades, com registro em ata de treinamento 

quanto à aplicação deste protocolo. 

Atenção 

Considerando os cenários para suspensão de atividades nos setores 

administrativos, nos quais há uma menor quantidade de pessoas no 

mesmo ambiente em relação à sala de aula, o comitê de 

enfrentamento local decidirá em consonância com as devidas 

autoridades sanitárias locais.  

 

As ações estabelecidas neste protocolo, fundamentadas 

cientificamente, têm caráter preventivo e mitigatório e objetivam 

minimizar os riscos de contaminação pelo novo coronavírus, não 

excluindo ou desconsiderando outras medidas adicionais de 

prevenção, mitigação e enfrentamento da pandemia de Covid -19.  

 

As medidas de isolamento podem ser modificadas pelas autoridades 

sanitárias a qualquer momento, cabendo à gestão fazer o 

acompanhamento e cumprir as novas recomendações. 

 

Recomenda-se, no ambiente institucional, o uso de máscaras de 

melhor capacidade de filtração  para gotículas e/ou aerossóis: 

máscara cirúrgica ou PFF2/N95. 

 

Os casos omissos serão discutidos nas comissões locais de 

enfrentamento da pandemia de Covid�19, as quais deliberarão e 

emitirão parecer conclusivo sobre a matéria. 
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Glossário 

Contactante: alguém que esteve a menos de 2 metros de uma pessoa confirmadamente infectada por um 

tempo cumulativo de 15 minutos ou mais, em um período de 24h. 

Fonte: Fiocruz, 2021 

Isolamento: afastar o indivíduo doente que testou positivo ou que aguarda resultado do exame. 

Fonte: Ministério da Saúde, 2021 

Quarentena: medida de vigilância daqueles que se expuseram a alguém infectado. Manter-se alerta para a 

possibilidade de início dos sintomas ou realizar teste após 5 dias do contato. 

Fonte: Ministério da Saúde, 2021 

Recomendações adicionais 

Usar máscara bem ajustada ao rosto em casa ou em público; evitar contato 

com pessoas imunocomprometidas ou com fatores de risco para agravamento 

da Covid-19, como também locais com aglomerações de pessoas; não 

frequentar locais onde não possa usar máscara durante todo o tempo, como 

restaurantes e bares, assim como evitar comer próximo a outras pessoas, 

tanto em casa como no trabalho.   

 

Fontes: Ministério da Saúde, 2022 | CDC, 2022. 

 

 


