
ServiÁo de Epidemiologia e Controle de InfecÁ„o Hospitalar

DIRETRIZES PARA CONFIRMAÇÃO DE CASOS 

Conforme orientações do Ministério da Saúde, seguem os parâmetros de casos confirmados de COVID-19.

POR CRITÉRIO CLÍNICO:
Caso de SG ou SRAG 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).

POR CRITÉRIO LABORATORIAL

Curitiba, 19 de janeiro de 2022

Serviço de Epidemiologia e Controle de Infecção Hospitalar – HPP

Ao corpo médico:

NÃO VACINADOS PARA COVID-19
Caso de SG ou SRAG com teste de:

BIOLOGIA MOLECULAR: resultado DETECTÁVEL para SARS-CoV-2 realizado pelo método RT-PCR em 
tempo real e RT-LAMP.

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);
imunoensaio por quimioluminescência (CLIA).

PESQUISA DE ANTÍGENO: resultado REAGENTE para SARS-CoV-2 pelo método de imunocromatografia 
para detecção de antígeno.

VACINADOS PARA COVID-19
Caso de SG ou SRAG com teste de:

BIOLOGIA MOLECULAR: resultado DETECTÁVEL para SARS-CoV-2 realizado pelo método RT-PCR em 
tempo real e RT-LAMP.

PESQUISA DE ANTÍGENO: resultado REAGENTE para SARS-CoV-2 pelo método de imunocromatografia 
para detecção de antígeno.

Referência: GUIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – Emergência de Saúde de Importância Nacional 
pela Doença pelo Coronavírus 2019. Versão 4. 2022.


