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ORIENTAÇÕES AOS EGRESSOS ASSINTOMÁTICOS DE PAÍSES COM
TRANSMISSÃO LOCAL DO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2)

Belo Horizonte, 06 de março de 2020.
Situação Epidemiológica no Mundo
A atualização sobre os dados acerca do número de casos confirmados de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19)
no mundo e no Brasil é realizada diariamente pelo Ministério da Saúde na Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde
(IVIS), disponível no endereço eletrônico http://plataforma.saude.gov.br/. Essa plataforma contém os dados
consolidados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), diariamente, incluindo a lista de países com transmissão
local.
Orientações para Egressos Assintomáticos de Países com Transmissão Local
Indivíduos que retornarem ao Brasil vindos de países com transmissão sustentada de SARS-CoV-2 devem manter e
reforçar hábitos de higiene:
●
●
●
●
●

Lavar frequentemente as mãos com água e sabão por 20 segundos ou usar álcool em gel a 70%;
Cobrir nariz e boca com o braço ou com lenço descartável ao espirrar ou tossir;
Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;
Manter os ambientes bem ventilados;
Não compartilhar objetos pessoais, como talheres, toalhas, pratos e copos.

Devem, ainda, estar atentos a início de sintomas como febre, tosse, dor de garganta, dificuldade para respirar, produção
de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para engolir, dentro do período de 14 dias após chegada ao
Brasil (período máximo de incubação do vírus).
Caso apresente algum dos sintomas acima, a orientação é procurar atendimento em serviço de saúde,
preferencialmente em uso de máscara cirúrgica. O indivíduo deve relatar seu histórico de viagem logo na primeira
abordagem no serviço.
Não há indicação de isolamento domiciliar de pessoas assintomáticas. Deste modo, egressos de países de
transmissão local podem frequentar escolas, repartições públicas, empresas privadas e todos os demais ambientes,
desde que assintomáticos.
Links relacionados:
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/04/2020-03-02-Boletim-Epidemiol--gico-04-corrigido.pdf
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46472-brasil-amplia-diagnostico-para-o-coronavirus

