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DIRETRIZES PARA CONFIRMAÇÃO DE CASOS 

Conforme as orientações do Ministério da Saúde, seguem as diretrizes para os casos confirmados de 
coronavírus (COVID-19):

POR CRITÉRIO CLÍNICO:
Caso de SG (Síndrome Gripal) ou SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) com confirmação clínica 
associado a anosmia (disfunção olfativa) ou ageusia (disfunção gustatória) aguda sem outra causa pregressa.

POR CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO:
Caso de SG ou SRAG com histórico de contato próximo ou domiciliar, nos 14 dias anteriores ao aparecimento 
dos sinais e sintomas com caso confirmado para COVID-19.

POR CRITÉRIO CLÍNICO-IMAGEM:
Caso de SG ou SRAG ou óbito por SRAG que não foi possível confirmar por critério laboratorial e que 
apresente pelo menos uma das seguintes alterações tomográficas:
• OPACIDADE EM VIDRO FOSCO PERIFÉRICO, bilateral, com ou sem consolidação ou linhas 

intralobulares visíveis (“pavimentação”); ou
• OPACIDADE EM VIDRO FOSCO MULTIFOCAL de morfologia arredondada com ou sem consolidação 

ou linhas intralobulares visíveis (“pavimentação”); ou
• SINAL DE HALO REVERSO ou outros achados de pneumonia em organização (observados 

posteriormente na doença).

Observação: segundo o Colégio Brasileiro de Radiologia, quando houver indicação de tomografia, o 
protocolo é de uma Tomografia Computadorizada de Alta Resolução (TCAR), se possível com protocolo 
de baixa dose. O uso de meio de contraste endovenoso, em geral, não está indicado, sendo reservado para 
situações específicas a serem determinadas pelo radiologista.

POR CRITÉRIO LABORATORIAL
Caso de SG (Síndrome Gripal) ou SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) com teste de:
• BIOLOGIA MOLECULAR: resultado DETECTÁVEL para SARS-CoV-2 realizado pelo método RT-PCR 

em tempo real.
• IMUNOLÓGICO: resultado REAGENTE para IgM, IgA e/ou IgG realizado pelos seguintes métodos:
- Ensaio imunoenzimático (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay – ELISA);
- Imunocromatografia (teste rápido) para detecção de anticorpos;
- Imunoensaio por Eletroquimioluminescência (ECLIA).
• PESQUISA DE ANTÍGENO: resultado REAGENTE para SARS-CoV-2 pelo método de 

Imunocromatografia para detecção de antígeno.

POR CRITÉRIO LABORATORIAL EM INDIVÍDUO ASSINTOMÁTICO
Indivíduo ASSINTOMÁTICO com resultado de exame:
• BIOLOGIA MOLECULAR: resultado DETECTÁVEL para SARS-CoV-2 realizado pelo método RT-PCR 

em tempo real.
• IMUNOLÓGICO: resultado REAGENTE para IgM e/ou IgA realizado pelos seguintes métodos:
- Ensaio imunoenzimático (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay – ELISA);
- Imunocromatografia (teste rápido) para detecção de anticorpos.
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