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Ministério da Saúde reduz o tempo de isolamento de pacientes com 

Covid-19 sem sintoma e com teste negativo 

 
 

O Ministério da Saúde reduziu o tempo  de isolamento para pessoas infectadas por Covid-19 que estão 

sem sintomas respiratórios, sem febre há 24 horas (e sem o uso de antitérmico) e que tenham resultado 

negativo para teste PCR ou de antígeno. A contagem deve ser feita a partir do início dos sintomas. 

 

Em caso de teste negativo no quinto dia, desde que nas 24h anteriores não tenha sintomas, o paciente 

estará liberado do isolamento, mas para o paciente que optar pelo teste no quinto dia e tiver resultado 

positivo, deverá permanecer em isolamento até o décimo dia. 

 

O Ministério da Saúde ratifica que todas as medidas de proteção devem ser mantidas, como o uso de 

máscaras, evitar aglomerações, higienização das mãos, além de evitar contato com pessoas com 

comorbidades até o décimo dia. 

 

A nova recomendação do tempo de isolamento ficou da seguinte forma: 

 

Cinco dias: Se ao 5º dia o paciente não apresentar sintomas respiratórios e febre por um período de 

24 horas, sem uso de antitérmico, ele pode fazer o teste (antígeno ou PCR). Se for negativo, ele pode 

sair do isolamento. Caso o paciente assintomático apresente teste positivo no 5º dia deverá manter-se 

em isolamento até o 10º dia. 

 

Sete dias: Se ao 7º dia o paciente estiver assintomático, ele está liberado do isolamento, sem 

necessidade de fazer o teste. Se o paciente continuar com sintomas respiratórios ou febre deve fazer 

o teste (PCR ou antígeno). Caso dê negativo, pode sair do isolamento. Se der positivo, deve permanecer 

resguardado até 10 dias e só sair quando não tiver mais sintomas. 

 

 



  

 

 

 

Após 10 dias: se o paciente estiver sem sintomas respiratórios não precisa fazer o teste e pode sair do 

isolamento. 

 

 

 

 

As novas diretrizes do MS estão na nova versão do “Guia de Recomendações – Isolamento Domiciliar". 

O documento pode ser encontrado no site do Ministério da Saúde. 
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