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DELIBERAÇÃO Nº. 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2022 
Aprova sugestão de protocolo regional sobre testagem, de 
isolamento de casos ativos e de eventos regionais no 
âmbito da atual fase da pandemia do Novo Coronavírus 
(Covid-19), no Médio Vale do Itajaí. 

 
A COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL (CIR) do Médio Vale do Itajaí, 
composta pelos municípios de Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, 
Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, 
Rodeio e Timbó, no uso de suas atribuições, em reunião extraordinária no dia 19 de 
janeiro de 2022, e: 
CONSIDERANDO a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a Portaria n. 454, de 20 
de março de 2020, expedida pelo Ministério da Saúde declarando em todo território 
nacional o estado de transmissão comunitária do Novo Coronavírus, enquanto perdurar o 
estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Covid-
19; 
CONSIDERANDO a Deliberação nº 49, de 14 de outubro de 2021, que dispõem sobre 
os critérios de análise Municipal para os pedidos de autorização para realização de 
eventos de grande porte ou de massa (acima de 500 participantes), no âmbito do Decreto 
Estadual nº 1.486, de 23 de setembro de 2021; 
CONSIDERANDO a situação epidemiológica apresentadas pelo Painel de Informações 
Novo Coronavírus Médio Vale do Itajaí -SC, que soma as informações sobre a pandemia 
nos municípios da região desta CIR; destacando o montante de 11 mil casos ativos de 
Covid-19, com uma média móvel de 1.730 casos confirmados por dia: 
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CONSIDERANDO a notificação recebida da empresa fornecedora do pregão realizado 
pelo CISAMVI para compra de testes antígenos para covid-19, de que a previsão de novas 
entregas será apenas na segunda quinzena de fevereiro de 2022;  
CONSIDERANDO a falta de testes para Covid-19 evidenciada no mercado nacional; 
CONSIDERANDO a variação do avanço da doença, principalmente nas questões de 
isolamento social e investigação/testagem e isolamento de casos; 
CONSIDERANDO o Ofício Circular nº 005/2022, de 17 de janeiro de 2022, subscrito 
pelo Superintendente de Vigilância em Saúde, Eduardo Marques Macario, com sugestões 
para a priorização de teste em determinados grupos da população, em virtude da eminente 
falta do insumo; 
CONSIDERANDO a reunião entre Prefeitos e Secretários Municipais de Saúde, no dia 
18/01/2022, em que se avaliou posicionamentos técnicos emitidos por profissionais e 
gestores da região, e se delegou à esta Comissão Intergestores a emissão de Deliberação 
organizando as pautas em questão para toda a região; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Recomendar no âmbito da Testagem de casos de Covid-19: 
§ 1º. Siga-se o disposto no Ofício Circular nº 005/2022 da Secretaria de Estado da Saúde 
de Santa Catarina, quanto ao uso racional dos testes, avalizado pela OPAS, de forma a 
priorizar o seu uso para as seguintes situações: 
I. Todos os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) que necessitem de 
hospitalização;  
II. Pacientes com sintomas respiratórios que estejam nos grupos de risco para 
agravamento da doença (idosos, gestantes, puérperas, portadores de comorbidades – de 
acordo com as definições utilizadas para a vacinação Covid-19); 
III. Trabalhadores de estabelecimentos de Saúde com sintomas respiratórios (para 
permitir orientação referente ao retorno ao trabalho);  
IV. Triagem de pacientes que precisam ser hospitalizados por outros motivos;  
V. Profissionais com sintomas respiratórios que fazem parte de serviços essenciais, e 
presenciais, como profissionais de segurança (para permitir orientação referente ao 
retorno ao trabalho). 
§ 2º. Quanto à realização de testagem não é recomendada para as seguintes situações, 
ainda de acordo com o referido ofício: 
I. Em indivíduos assintomáticos (inclusive contatos);  
II. Como requisito para sair do isolamento;  
III. Como pré-requisito para participação em eventos ou estabelecimentos que exijam. 
§ 3º. A aplicação desta recomendação pode variar de acordo com a disponibilidade de 
testes em cada município. 
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Art. 2º. Recomendar no âmbito do Afastamento de casos ativos de Covid-19: 
I. INDIVÍDUOS COM QUADRO DE SÍNDROME GRIPAL ( LEVE A MODERADA) 
com confirmação para Covid-19 por qualquer um dos critérios (clínico, clínico-
epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial) as medidas de isolamento e 
precaução devem ser iniciadas imediatamente após a suspeita clínica e só podem ser 
suspensas após 07 dias da data de início dos sintomas, desde que o paciente permaneça 
afebril sem o uso de medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 horas e com sintomas 
respiratórios em remissão. 
II. INDIVÍDUOS ASSINTOMÁTICOS CONFIRMADOS LABORATORIALMENTE 
PARA Covid-19 (resultado detectável pelo método RT-qPCR ou RT-LAMP ou teste 
rápido para detecção de antígeno para SARS-CoV-2):  deve-se manter isolamento, 
suspendendo-o após 05 dias da data de coleta da amostra. 
III. INDIVÍDUOS COM QUADRO GRAVE OU SÍNDROME RESPIRATÓRIA 
AGUDA GRAVE (SRAG): com confirmação para Covid-19 por qualquer um dos 
critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-laboratorial), as 
medidas de isolamento e precaução devem ser iniciadas imediatamente após a suspeita 
clínica e só podem ser suspensas após 20 dias do início dos sintomas, desde que 
permaneça afebril sem o uso de medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 horas e 
com sintomas respiratórios em remissão. O mesmo tempo de isolamento se aplica a 
pacientes imunossuprimidos. 
IV. Para os contatos próximos assintomáticos de caso suspeito/confirmado de Covid-19 
deverão permanecer 05 dias em isolamento domiciliar a contar do último contato com o 
caso suspeito / confirmado, sem a necessidade de realizar o teste ao final do período 
devido a carência de exames conforme Ofício Circular n° 005/2022, de 17 de janeiro de 
2022, da Secretaria Estadual de Saúde. 
V. Para Trabalhadores de estabelecimentos de Saúde considerados contatos próximos 
assintomáticos de caso suspeito/confirmado de Covid-19 deverão seguir Nota Técnica 
GVIMS/GGTES/ ANVISA nº 07/2020 ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO E 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS INFECÇÕES POR SARS-CoV-2 (Covid-19) 
DENTRO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE que orienta:  
a. Não afastamento dos Trabalhadores de estabelecimentos de Saúde sem sintomas 
sugestivos de Covid-19, mesmo com exposições de alto risco, quando forem totalmente 
vacinados (com esquema vacinal completo conforme recomendação do fabricante, 
aprovado pela ANVISA) ou que já tenham tido Covid-19 nos últimos 90 dias.  
b.  Recomenda-se que os Trabalhadores de estabelecimentos de Saúde que tiveram 
exposições de alto risco (dentro ou fora dos serviços de saúde) sejam testados 
imediatamente e de 5 a 7dias após a exposição.  
Art. 3º. Para fins desta Deliberação, recomenda-se que considere indivíduos 
sintomáticos, como tendo, pelo menos, dois sintomas, a exemplo de febre e algum outro 
sintoma que não possa ser explicado por outra doença. 
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Art. 4º. Recomendar no âmbito dos Eventos que os municípios se atentem à deliberação 
vigente desta CIR nº 49, de 14 de outubro 2021, que dispõem sobre os critérios de análise 
Municipal para os pedidos de autorização para realização de eventos de grande porte ou 
de massa (acima de 500 participantes), e aplique durante a vigência desta Deliberação os 
mesmos critérios para eventos de qualquer porte. 
Art. 5º. Esta deliberação entra em vigor em 20 de janeiro de 2022, retroagindo seus 
efeitos para os trabalhadores de estabelecimentos de saúde, considerando a situação e as 
necessidades emergenciais dos serviços de saúde, em atendimento ao Manual de 
Orientação da Covid-19 – Versão 30/12/2021, publicado pelo Estado de Santa Catarina, 
alinhado a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 07/2020. 
Blumenau - SC, 19 de janeiro de 2021. 
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Documento elaborado em reunião por videoconferência, com início às 10h e término às 11h no dia 19 de 
janeiro de 2021. 
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