
VIXILANCIA E CONTROL FRONTE Á COVID-19 

(Segundo o documento do Ministerio de Sanidade “ESTRATEXIA DE VIXILANCIA E CONTROL FRONTE Á 
COVID-19 TRALA FASE AGUDA DA PANDEMIA”. Actualizado a 23 de marzo de 2022) 

A. DEFINICIÓNS 

Grupos vulnerables: persoas de 60 anos ou máis, inmunodeprimidos por causa intrínseca ou extrínseca e 
embarazadas. 

Inmunodeprimidos por causa intrínseca o extrínseca: 

− Receptores de transplante de proxenitores hematopoéticos ou CAR-T, nos dous anos tralo 
transplante/tratamento, en tratamento inmunosupresor ou que teñan unha enfermidade do 
enxerto contra o hóspede (EICH), independentemente do tempo desde o transplante. 

− Receptores de transplante de órgano sólido (menos de dous anos ou con tratamento 
inmunosupresor para eventos de rexeitamento). 

− Inmunodeficiencias primarias: combinadas e de células B nas que se demostrou ausencia de 
resposta vacinal. 

− Persoas que recibiron nos tres meses anteriores (seis meses en caso de rituximab) fármacos anti 
CD20 o belimumab. 

− Síndrome de Down de idade superior aos 40 anos. 

PDIA: proba diagnóstica de infección activa. Inclúe probas baseadas na detección de antíxenos e probas 
baseadas na detección de ARN viral mediante unha RT-PCR ou unha técnica molecular equivalente. 

Persoa con clínica compatible: persoa con síntomas respiratorios agudos consistentes en inicio súbito nos 
últimos 10 días de calquera dos seguintes síntomas: tose, dispnea, dor de garganta ou rinorrea, con ou 
sen febre. Outros síntomas como anosmia, axeusia, diarreas, dolor torácico ou cefalea, entre outros, 
poden ser considerados tamén síntomas de sospeita de infección por SARS-CoV-2 segundo criterio clínico. 

Caso grave: a efectos da vixilancia, neste procedemento, consideraranse casos graves aqueles que 
requiran ingreso hospitalario debido á infección por COVID-19. Caso confirmado: persoas con PDIA 
positiva. A efectos de vixilancia e notificación a nivel nacional non se terán en conta os resultados dos test 
de autodiagnóstico. 

Caso confirmado de reinfección: persoa que presenta unha nova PDIA positiva tras unha infección 
confirmada se transcorreron polo menos 90 días desde a infección previa. Poderán considerarse tamén 
casos de reinfección aqueles en que habendo transcorrido polo menos 30 días desde a infección previa, 
o resultado da PDIA sexa compatible cunha carga viral alta (detección de antíxeno positiva ou PCR 
compatible con carga viral elevada a xuízo do laboratorio que realiza a proba) ou nos que haxa evidencia 
de que se debe a unha variante diferente. 

Brote: a efectos de notificación a nivel nacional considérase un brote unha agrupación de 3 ou máis casos 
vinculados a ámbitos vulnerables. 
Considérase brote aberto aquel que tivo casos nos últimos 20 días, e pechado aquel sen casos nos últimos 
20 días. Considérase brote activo aquel que tivera casos nos últimos 10 días. 
 
Contacto estreito: calquera persoa que proporcionara coidados a un caso ou estivera en contacto coas 
súas secrecións e fluídos: coniventes ou persoas que teñan outro tipo de contacto físico similar ou 
calquera persoa que manipulara mostras biolóxicas sen as debidas medidas de protección. De forma xeral, 
a nivel comunitario, considerarase contacto estreito a calquera persoa que estivera no mesmo lugar que 
un caso, a unha distancia menor de 2 metros e durante un tempo total acumulado de máis de 15 minutos 



en 24 horas. Para definir contacto estreito terase en conta o último contacto cun caso confirmado 
incluíndo os dous días anteriores ao inicio de síntomas ou ao diagnóstico se o caso é asintomático. 

B. CONTROL 

Vixiaranse os casos confirmados en persoas con factores vulnerabilidade e os casos graves 

Na poboación xeral, os casos confirmados leves e asintomáticos non realizarán illamento e os contactos 
estreitos non realizarán corentena. Emitiranse recomendacións dirixidas ás medidas preventivas 
(utilización de máscara, evitar contacto con vulnerables). 

C. ACTUACIÓNS ANTE PERSOAS CON SÍNTOMAS COMPATIBLES 

Indicarase a realización dunha PDIA nas seguintes situacións: 

Persoa con clínica compatible e que cumpra algún dos seguintes criterios: 

− Teña criterios de vulnerabilidade: 60 anos ou máis, inmunodeprimidos por causa intrínseca ou 
extrínseca e embarazadas. 

− Presentar un cadro de infección respiratoria aguda de vías baixas que requira ingreso hospitalario 
(preferiblemente diagnosticado por PCR). 

− Que se teña constancia de que estivera nos últimos 14 días nunha rexión na que estea circulando 
unha variante de interese ou de preocupación que non mostrara circulación comunitaria no noso 
territorio e colectivos de poboación migrante de recente chegada a España. 

• As persoas que presente síntomas leves e que non cumpra criterios de indicación de realización 
dunha proba diagnóstica deben extremar as precaucións e reducir todo o posible as interaccións 
sociais utilizando de forma constante a máscara e mantendo unha adecuada hixiene de mans durante 
os 10 días posteriores ao comezo de síntomas. Evitarase especialmente o contacto con persoas 
vulnerables e a participación en eventos multitudinarios. Sempre que sexa posible e no caso de que 
non sexa susceptible dunha incapacidade temporal pola súa sintomatoloxía, recoméndase o 
teletraballo. 

• Recoméndase que a persoa que presente síntomas leves e que cumpra criterios de indicación de 
realización dunha proba diagnóstica, póñase en contacto co sistema sanitario da súa comunidade ou 
cidade autónoma e permaneza no seu domicilio ata que obteña o resultado da PDIA. 
o Se este fose positivo, será considerado caso confirmado e precederíase como se indica no 

apartado D. 
o Se o resultado fose negativo, considérase que os síntomas non se deben á COVID-19 e debe seguir 

as instrucións que lle indiquen desde os servicios sanitarios asistenciais. 
• No caso de presentar criterios de gravidade ou mala evolución (dispnea, febre > 38ºC mantida máis 

de tres días...) deberá contactar co seu médico ou co sistema sanitario do modo establecido na 
comunidade autónoma observando en todo caso todas as medidas persoais de control da transmisión 
e utilizando, se é posible, un medio de transporte privado no suposto de desprazamento. 

Non está indicado realizar unha PDIA ás persoas que teñen un resultado positivo nun test de 
autodiagnóstico se non cumpren algún dos criterios indicados ao comezo deste apartado. 

D. ACTUACIÓNS ANTE CASOS CONFIRMADOS 

• Os casos confirmados deben extremar as precaucións e reducir todo o posible as interaccións sociais 
utilizando de forma constante a máscara e mantendo unha adecuada hixiene de mans durante os 10 
días posteriores ao comezo de síntomas ou ao diagnóstico no caso das persoas asintomáticas. 
Evitarase especialmente o contacto con persoas vulnerables e a participación en eventos 
multitudinarios. Sempre que sexa posible e no caso de que non sexa susceptible dunha incapacidade 
temporal, recoméndase o teletraballo. 



• Os casos confirmados deberán informar aos seus contactos estreitos do seu diagnóstico positivo para 
que estes observen as medidas de prevención recomendadas no apartado E. 

• En caso de presentar criterios de gravidade ou mala evolución (dispnea, febre > 38ºC mantida máis 
de tres días...) deberá contactar co seu sistema sanitario segundo establézase en cada Comunidade 
ou Cidade Autónoma, onde se lle indicará a conduta a seguir. 

E. ESTUDO E ACTUACIÓNS ANTE CONTACTOS ESTREITOS 

Unicamente realizarase a identificación de contactos estreitos nos ámbitos considerados vulnerables de 
acordo coa definición establecida no apartado A. 

Os contactos estreitos non realizarán corentena. Con todo, durante os 10 días posteriores á última 
exposición deben extremar as precaucións e reducir todo o posible as interaccións sociais utilizando de 
forma constante a máscara e mantendo unha adecuada hixiene de mans. Especialmente débese evitar o 
contacto con persoas vulnerables. En caso de aparición de síntomas actuará segundo indícase no apartado 
C. 

 

 

 

 



MANEXO DE CASOS LEVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenta síntomas respiratorios agudos leves: 
(Inicio súbito nos últimos 10 días dos seguintes 
síntomas: tose, dispnea, dolor de garganta o rinorrea, 
con o sen febre) 

¿Pertence a un grupo de maior vulnerabilidade?: 
(60 anos o máis, inmunodeprimidos por causa 
intrínseca ou extrínseca, e mulleres embarazadas) 

SI NON 

Nos 10 días seguintes ao inicio de síntomas: 
− Reducir todo o posible as interaccións Sociais 
− Utilizar mascara para interactuar con outras 

persoas 
− Evitar o contacto con persoas vulnerables 

Contactar co sistema sanitario 
para a realización da PDIA 

Resultado 
negativo 

Resultado 
positivo 

Avisar aos contactos 

Contactar co sistema sanitario se os síntomas empeoran ou persisten durante moito tempo 


