
ServiÁo de Epidemiologia e Controle de InfecÁ„o Hospitalar

DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO

A definição de caso suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (COVID-19) foi atualizada em 8 de 
agosto de 2020, conforme publicação da NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 07/2020 COM 
ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS INFECÇÕES POR SARS-
CoV-2 (COVID-19) DENTRO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE:

A febre pode não estar presente em alguns casos, como: em pacientes imunossuprimidos ou que em algumas 
situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. 

Outras manifestações clínicas extrapulmonares podem estar associadas à infecção por SARS-CoV-2. Essas 
manifestações podem incluir: 
• tromboembolismo; 
• alterações cardíacas (arritmias cardíacas e isquemia miocárdica); 
• alterações renais (hematúria, proteinúria e insuficiência renal); 
• alterações gastrointestinais (diarreia, náuseas, vômitos, dor abdominal e anorexia); 
• alterações neurológicas (cefaleia, tontura, encefalopatia, ageusia, anosmia e acidente vascular encefálico); 
• alterações hepáticas (aumento de transaminases e bilirrubinas); 
• alterações endócrinas (hiperglicemia e cetoacidose diabética); ou 
• alterações dermatológicas (rash eritematoso, urticária, vesículas, petéquias e livedo reticular). 

Essas informações são importantes para garantir que os casos não deixem de ser reconhecidos devido à provável 
apresentação de sintomas atípicos ou mínimos nesses pacientes. 

Nem todos os casos terão necessidade de internação. Antes do procedimento de internação entrar em contato 
com a Coordenação de Infectologia e/ou SECIH.

Referência: https://coronavirus.saude.gov.br/definicao-de-caso-e-notificacao 

Curitiba, 21 de agosto de 2020.
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DEFINIÇÃO 1

SÍNDROME GRIPAL (SG):
Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por, pelo menos, dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: 
febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou 
distúrbios gustativos.
Observações:

• EM CRIANÇAS: além dos itens anteriores, considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro 
diagnóstico específico.

• Na suspeita de COVID-19, a febre pode estar ausente e sintomas gastrointestinais (diarreia) podem estar 
presentes.

DEFINIÇÃO 2 

SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG):
Indivíduo com Síndrome Gripal que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente no 
tórax OU saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto.
Observações: 

• EM CRIANÇAS: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem 
intercostal, desidratação e inapetência.
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