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Caso suspeito de COVID-19 Caso provável de COVID-19

Observação: Deve-se usar o raciocínio clínico de saúde pública para determinar a necessidade de mais investigações nos pacientes que não atendem aos critérios clínicos ou epide-
miológicos, de uma forma estrita. Definições de casos de vigilância não devem ser usadas para orientar a conduta clínica.

Um paciente que atenda aos critérios clínicos anteriores E seja um contato 
de um caso provável ou confirmado, ou epidemiologicamente relacionado 
a um cluster, com pelo menos um caso confirmado.

Um caso suspeito com imagens de tórax mostrando achados sugestivos 
da doença causada pelo novo coronavírus - COVID-19*

Um indivíduo com início recente de anosmia (perda de olfato) ou ageusia 
(perda de paladar) na ausência de qualquer outra causa identificada.

Morte, sem outra explicação, em um adulto com desconforto respiratório 
antes da morte E que tenha sido um contato de um caso provável ou 
confirmado, ou epidemiologicamente relacionado a um cluster, com pelo 
menos um caso confirmado.

 

Um paciente com doença respiratória aguda grave (SRAG: síndrome respira-
tória aguda grave, com história de febre ou temperatura medida e febre ≥ 
38°C; e tosse; com início nos últimos 10 dias; e requer hospitalização).

Um indivíduo com confirmação laboratorial de infecção por COVID-19, independente-
mente de sinais e sintomas clínicos.

Ver Laboratory testing for coronavirus disease (COVID-19) in suspected human cases 
guidance [Exames laboratoriais para a doença causada pelo novo coronavírus em 
casos suspeitos em humanos: orientações], para mais detalhes.
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Um indivíduo que atenda aos critérios clínicos E epidemiológicos:

Critérios clínicos:
• Início agudo de febre E tosse;
OU
• Início agudo de QUAISQUER TRÊS OU MAIS dos seguintes sinais e sintomas: 

febre, tosse, fraqueza geral/fadiga, cefaleia, mialgia, dor de garganta, coriza, 
dispneia, anorexia/náusea/ vômitos, diarreia, estado mental alterado.

E
Critérios epidemiológicos:
• Residindo ou trabalhando em uma área com alto risco de transmissão do 

vírus: locais residenciais fechados, instalações humanitárias, como acampa-
mentos ou locais semelhantes a acampamentos para pessoas sem moradia; em 
qualquer momento, dentro do prazo de 14 dias antes do início dos sintomas;

OU

• Residindo em ou viajando para uma área com transmissão comunitária em 
qualquer momento, dentro do prazo de 14 dias antes do início dos sintomas;

OU
• Trabalhando em qualquer estabelecimento de saúde, incluindo dentro das 

unidades de saúde ou na comunidade; em qualquer momento, dentro do prazo 
de 14 dias antes do início dos sintomas.
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• Radiografia de tórax: opacidades, geralmente com morfologia arredondada, com distribui-
ção na periferia e bases dos pulmões.

* Os achados característicos de imagens torácicas sugestivos de COVID-19 incluem:

• TC de tórax: múltiplas opacidades em vidro fosco bilaterais, geralmente com morfolo-
gia arredondada, com distribuição na periferia e bases dos pulmões.

• Ultrassom de pulmão: linhas pleurais espessadas, linhas B (multifocais, discretas, ou 
confluentes), padrões de consolidação com ou sem broncogramas aéreos.

Caso confirmado de COVID-19
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