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NÃO SIM NÃOSIM

EXCLUÍDO EXCLUÍDOCASO SUSPEITO

DESCARTADO COVID-19
Doença pelo coronavírus 2019

CONFIRMADO COVID-19
Doença pelo coronavírus 2019

CASO PROVÁVEL

CONTATO DOMICILIAR4 COM CASO 
CONFIRMADO NOS ÚLTIMOS 14 DIAS 

E FEBRE1 OU SINTOMA RESPIRATÓRIO2

Importante observar outros sinais e sintomas:
mialgia/artralgia, dor de cabeça, calafrios, manchas 

vermelhas pelo corpo, gânglios linfáticos aumentados, 
diarreia, náusea, vômito, desidratação e inapetência

Coletar amostra
respiratória para 

pesquisa de SARS-CoV-2
por RT-PCR em tempo 

real e outros vírus 
respiratórios

NEGATIVO
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Situação 1 Situação 2 Situação 3

Teve contato próximo3

de caso confirmado
ou suspeito
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POSITIVO PARA
OUTRO VÍRUS
RESPIRATÓRIO

Definições de casos operacionais para COVID-19

Fonte: Boletim Epidemiológico nº5 – COE COVID-19 – 14/03/2020 



Fonte: Boletim Epidemiológico nº5 – COE COVID-19 – 14/03/2020 

¹FEBRE
• Febre é considerada a partir de ≥37,8ºC

• Febre pode não estar presente em alguns casos, como: pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos
   ou que em algumas situações possam ter utilizado medicamento antitérmico

4CONTATO DOMICILIAR
• Contato íntimo

• Contato prolongado na residência de CASO CONFIRMADO, incluindo morar ou cuidar

• Nestas situações, a avaliação clínica deve ser considerada e a decisão deve ser registrada na ficha de
   notificação, caso decida notificar como CASO SUSPEITO

³CONTATO PRÓXIMO
• Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos)

•  Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções infecciosas (por exemplo, gotículas
    de tosse, contato sem proteção com tecido ou lenços de papel usados e que contenham secreções)

• Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior a 2 metros

• Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de aula, sala de reunião, sala de espera
   do hospital etc.) por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior a 2 metros

• Um profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso de COVID-19 ou trabalhadores
   de laboratório que manipulam amostras de um caso de COVID-19 sem Equipamento de Proteção Individual
   (EPI) recomendado, ou com uma possível violação do EPI

• Um passageiro de uma aeronave sentado no raio de dois assentos de distância (em qualquer direção) de um 
   caso confirmado de COVID-19; seus acompanhantes ou cuidadores e os tripulantes que trabalharam na seção
   da aeronave em que o caso estava sentado

²SINTOMAS RESPIRATÓRIOS
• Tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para 
   deglutir, dor de garganta, coriza, saturação O2<95%, sinais de cianose, batimento de asa do nariz, 
   tiragem intercostal e dispnéia


