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Vigilância Global para a doença COVID-19, causada 
pela infecção de seres humanos pelo novo coronavírus 
(COVID-19)
Orientação provisória 
27 de fevereiro de 2020 

Introdução
Este documento resume a orientação revisada da OMS relativa à vigilância global da doença COVID-19, causada por infecção pelo 
novo coronavírus (COVID-19). A OMS continuará atualizando esta orientação, à medida que novas informações sobre a COVID-19 
estiverem disponíveis.

Informações atualizadas sobre a COVID-19 estão disponíveis aqui, assim como outros documentos de orientação. < https://www.
who.int/health- topics/coronavirus > 

Objetivo deste documento
Este documento fornece orientações aos Estados Membros sobre a implementação da vigilância global para a COVID-19.

Objetivos da vigilância
Os objetivos dessa vigilância global são:

1. Monitorar tendências da doença em casos de transmissão inter-humanos.
2. Detectar rapidamente novos casos em países onde o vírus não está circulando.
3. Fornecer informações epidemiológicas para avaliações de risco em nível nacional, regional e mundial.
4. Fornecer informações epidemiológicas para orientar medidas de prontidão e resposta.

Definições de casos para vigilância
As definições de casos baseiam-se nas informações atualmente disponíveis e serão revisadas conforme surgirem novas informações. 
Os países talvez precisem adaptar as definições de caso, dependendo de sua própria situação epidemiológica.

Caso suspeito

A. Paciente com doença respiratória aguda (febre e pelo menos um sinal/sintoma de doença respiratória como, por exemplo,  
tosse, falta de ar) E sem nenhuma outra etiologia que explique o quadro clínico, E com histórico de viagem ou residência 
em país/área ou território que tenha reportado transmissão local (ver relatório de situação) da doença COVID-19 nos 14 dias 
anteriores ao início dos sintomas.

OU

B. Paciente com qualquer doença respiratória aguda E que tenha tido contato com um caso confirmado ou provável de CO-
VID-19 (ver definição de contato) nos 14 dias anteriores ao início dos sintomas.

OU

C. Paciente com infecção respiratória aguda grave (febre e pelo menos um sinal/sintoma de doença respiratória (ex. tosse, falta 
de ar) E com necessidade de internação, E sem nenhuma outra etiologia que explique completamente o quadro clínico.
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Caso provável

Caso suspeito com resultado laboratorial inconclusivo1 para COVID-19.

Caso confirmado

Indivíduo com infecção pela COVID-19 confirmada por exame laboratorial, independentemente de sinais clínicos e sintomas.

Link para a página sobre exames laboratoriais: < https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-gui-
dance/laboratory-guidance >

Recomendações para acompanhamento de contatos
Definição de contato

Contatos são pessoas em qualquer uma das situações a seguir:

 – Que tenham prestado atendimento sem equipamentos de proteção individual (EPI) adequados2 a pacientes infectados pela 
COVID-19.

 – Que tenham ficado em ambiente fechado com um paciente infectado pela COVID-19 (incluindo local de trabalho, sala de 
aula, residências, confraternizações).

 – Que tenham viajado muito próximos (1 metro) a um paciente infectado pela COVID-19 em qualquer meio de transporte,nos 
14 dias posteriores ao início dos sintomas do caso em questão.

Recomendações de exames laboratoriais
Todos os casos suspeitos devem ser testados para infecção pela COVID-19 usando-se os métodos moleculares disponíveis. No en-
tanto, dependendo da intensidade da transmissão, do número de casos e da capacidade dos laboratórios, é possível que apenas um 
subgrupo dos casos suspeitos seja efetivamente testado.

Caso haja recursos para isso, pode-se realizar exames mais abrangentes (por exemplo, por meio da vigilância sentinela) para melhor 
avaliar a extensão da circulação do vírus.

Os médicos, com base em seu julgamento clínico, podem decidir realizar exame para COVID-19 em pacientes que não atendam 
totalmente à definição de caso, por exemplo, pacientes envolvidos em um grupo de casos de doença respiratória aguda entre traba-
lhadores da saúde, ou casos de infecção respiratória aguda grave (SARI) ou pneumonia em uma mesma família, local de trabalho 
ou rede social.

Recomendações para envio de dados de vigilância para a OMS
Notificação caso a caso:

A OMS solicita que as autoridades nacionais notifiquem casos prováveis e confirmados de infecção pelo novo coronavírus CO-
VID-19 até no máximo 48 horas após a identificação, fornecendo os dados mínimos estipulados no “Formulário revisado de 
notificação de casos para casos confirmados e prováveis do novo coronavírus 2019”, por meio do Ponto Focal Nacional e Ponto de 
Contato Regional para Normas Sanitárias Internacionais, para o escritório da OMS na região em questão. Há disponível um modelo 
da lista revisada em formato Excel com o dicionário de dados, que apresenta o nome das variáveis e suas especificações. Caso o 
desfecho do paciente não esteja disponível inicialmente, deve-se atualizar a notificação assim que possível com o desfecho corres-
pondente, até no máximo 30 dias após a primeira notificação.

A notificação caso a caso é solicitada a todos os países onde essa modalidade for viável. Quando não for possível enviar dados caso 

a caso, solicita-se aos países que forneçam dados diários e semanais agregados.

1 Sendo declarados inconclusivos os resultados de exames realizados pelo laboratório. 
2 < https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-%28ncov%29-infec-

tion-is-suspected-20200125 >
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Dados diários agregados:

A OMS solicita que sejam notificados o número de novos casos confirmados pela menor unidade administrativa do país (ex. região, 
província, estado, municípios) e o número de óbitos.

Dados semanais agregados:

• Número semanal de novos casos confirmados: pacientes com resultado positivo para infecção pela COVID-19.
• Número semanal de novos casos prováveis: pacientes com resultados laboratoriais inconclusivos.
• Número semanal de novos óbitos por infecção pela COVID-19.
• Número semanal de novos casos hospitalizados por infecção pela COVID-19.
• Número semanal de novos casos de COVID-19 tratados com ventilação mecânica, ou ECMO ou internados em uma unidade 

de terapia intensiva (UTI).
• Número semanal de novos casos e novos óbitos, por faixa etária em anos (usando: 0<2, 2<5, 5<15, 15<50, 50<65 e 65 ou 

mais; ou semelhante).
• Proporção cumulativa de casos confirmados e óbitos por sexo.
• Número total de exames laboratoriais realizados.
• Número total de exames positivos para COVID-19.
• Se possível, número de contatos em acompanhamento e o número de novos contatos identificados.

Os procedimentos de notificação para a OMS são semelhantes aos implementados para notificação caso a caso.

Recomendações para coleta de amostras
É provável que amostras do trato respiratório inferior tenham valor diagnóstico mais alto que amostras do trato respiratório superior 
para detecção de infecção pela COVID-19. A OMS recomenda que, se possível, sejam coletadas amostras do trato inferior, como 
escarro, aspirado endotraqueal ou lavado bronco alveolar para investigação da COVID-19. Caso os pacientes não tenham sinais e 
sintomas de infecção do trato respiratório inferior, ou caso a coleta de amostra do trato inferior tenha indicação clínica, mas não 
seja possível, deve-se colher amostras do trato respiratório superior, como aspirado nasofaríngeo, ou uma combinação de swabs 
nasofaríngeo e orofaríngeo.

Se o teste inicial de um paciente com forte suspeita de infecção pela COVID-19 for negativo, deve-se repetir o exame com diversas 
amostras colhidas de diferentes locais no trato respiratório (nariz, escarro, aspirado endotraqueal). Amostras adicionais podem ser 
coletadas, como sangue, urina e fezes, para monitorar a presença do vírus e excreção viral a partir de diferentes espaços corporais.

A orientação laboratorial detalhada para a COVID-19 está disponível aqui: < https://www.who.int/emergencies/diseases/novel- co-
ronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance > 
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