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 Em 31 de dezembro de 2019, o Escritório da OMS na China foi informado so-

bre casos de pneumonia de etiologia desconhecida ( causa desconhecida )  

detectada na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. 

 7 de janeiro de 2020 , As autoridades chinesas identificaram um novo tipo de 

coronavírus. 

 Em 12 de janeiro de 2020, a China compartilhou a sequência genética do novo 

coronavírus para os países usarem no desenvolvimento de kits de diagnóstico 

específicos.  

 Em 13 de janeiro de 2020, o Ministério da Saúde Pública da Tailândia relatou o 

primeiro caso importado de novo coronavírus, confirmado em laboratório 

( 2 019-nCoV )  de Wuhan, província de Hubei, China.  

 Em 31 de Janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou o surto 

do novo Coronavírus uma Emergência em Saúde Pública de Importância Inter-

nacional (ESPII )   

 Em 3 de Fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência de 

Saúde Pública de Importância Nacional ( ESPIN )   

 Em 24 de Fevereiro de 2020 foi ampliada a lista de países e consequentemen-

te, redefinido o critério de definição de caso suspeito para COVID-19  

 Em 26 de Fevereiro de 2020, o Brasil confirma o primeiro caso de COVID-19 

de residente da cidade de São Paulo com história de viagem para Itália  

 Até 3 de março de 2020 foram notificados no mundo, 93,025 casos confirma-

dos. Destes, 80,270 foram na China (86,3% ) , dos quais 2,981 óbitos ( taxa 

Coronavírus é o nome de uma grande família de 

vírus que têm formato de coroa. Ele é conhecido 

desde 1960. Eles causam infecções respiratórias e 

já provocaram outras doenças, como a Síndrome 

Respiratória Aguda Grave ( Sars )  e a Síndrome 

Respiratória do Oriente Médio ( Mers ) .  

SARS-CoV-2: novo tipo de vírus do agente corona-

vírus, chamado de coronavírus, que surgiu na China 

em 31 de dezembro de 2019. 

QUAIS SÃO OS TIPOS DE          

CORONAVÍRUS? 

Os tipos de coronavírus conhecidos até o momento 

são: 

 Alpha coronavírus 229E e NL63. 

 Beta coronavírus OC43 e HKU1. 

 SARS-CoV . 

 MERS-CoV . 

 SARS-CoV-2: novo tipo de vírus do agente coro-

navírus, chamado de coronavírus, que surgiu na 

China 12/2019. 

Ó

 O novo coronavírus é 
uma nova cepa do vírus 
(SARSCoV-2)  e atualmente 
a OMS denominou a 
doença como           
COVID-19.  

 Devido a ocorrência de 
novos casos no mundo, 
a OMS e MS ampliaram 
a lista  dos países e 
consequentemente os 
critérios de definição de 
caso suspeitos para 
COVID-19  

 Dados atuais            
disponIveis em:      
http://
platafor-
ma.saude.gov.br/ nov-
ocoronavirus/  
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Fig ur a  No .  1 :  S i tuação  dos  cas os  de  

C or ona ví r us  no  Br as i l  

DEFINIÇÃO DE CASOS PARA COVID 19 

 

CASO PROVÁVEL 
DE DOENÇA PELO 

CORONAVÍRUS 2019 
(COVID-19)  

CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO  

BRASIL: 

 

CASO SUSPEITO DE DO-
ENÇA PELO CORONAVÍ-

RUS 2019 (COVID-19)  

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO 

AL: 1 

BA: 2 MG: 1 

SP: 16 
ES: 1 RJ: 3 

DF: 1 



 

Notificar APENAS co-

mo caso suspeito de 

COVID-19 os indiví-

duos que atendem a 

definição de caso 

( q uadro1 )   
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NOTIFIC AÇÕES  

!!! Notificar APENAS 

como caso suspeito 

de COVID-19 os 

indivíduos que 

atendem a definição 

de caso !!! 

Notificar e Preencher      

TODOS os dados da ficha 

de notificação no link:    

http://bit.ly/2019-ncov  

Esta ficha deve ser utilizada para envio 

das informações padronizadas sobre 

casos suspeitos do novo coronavírus 

pelos serviços públicos e privados e 

para o envio das               amostras ao 

LACEN-AP.  

CASO CONFIRMADO DE DOENÇA PELO  

CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)  

LABORATORIAL: 
Caso suspeito ou pro-

vável com resultado 

positivo em RT-PCR 

em tempo real, pelo 

protocolo Charité.  

CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: Caso 

suspeito ou provável com histórico de con-

tato próximo ou domiciliar com caso con-

firmado laboratorialmente por COVID-19, 

que apresente febre OU pelo menos um 

dos sinais ou sintomas respiratórios, nos 

últimos 14 dias após o contato, e para o 

qual não foi possível realizar a investiga-

O aplicativo Coronavírus-SUS está disponível para celulares com sistema operacional              

ANDROID (No seguinte link da Google Play: http://bit.ly/AndroidAppCoronavirus-SUS) e              

iOS (No seguinte link na App Store: http://bit.ly/IOSAppCoronavirus-SUS).  



 

Pacientes confirmados de COVID-19 tem apresentado sintomas leves gripais a graves com-

plicações respiratórias, necessitando de mais estudos e tempo para caracterização desse 

espectro.  

Os principais sinais e sintomas apresentados são: febre, tosse e dificuldade de respirar.  

Período de transmissibilidade: Média de 7 dias após o início dos sintomas. A transmissão 

pode ocorrer, mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas.  

Período médio de incubação: 5 dias, podendo chegar até 12 dias.  

Não há tratamento específico, no entanto, medidas de suporte devem ser implementadas  

sintoma independente de febre, devem ser alertados para a possibilidade de piora tardia do 

quadro clínico e sinais de alerta de complicações  

São sinais de alerta de complicações: aparecimento de febre ( podendo haver casos iniciais 

afebris ) , elevação ou recrudescência de febre ou sinais respiratórios, taquicardia, dor pleuríti-

ca, fadiga, dispnéia.  

Casos suspeitos ou confirmados para COVID-19 que não necessitem de hospitalização e o 

serviço de saúde opte pelo isolamento domiciliar, o médico poderá solicitar RX de tórax, he-

mograma e provas bioquímicas antes de serem dispensados para o domicílio a depender da 

avaliação clínica do paciente.  

Pacientes que ficarão em isolamento domiciliar receber orientações de controle de infecção, 

prevenção de transmissão para contatos e sinais de alerta para possíveis complicações e um 

acesso por meio de comunicação rápida deve ser providenciado para eventuais dúvidas ou 

comunicados.  
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Pie de imagen o gráfico. 

Principa is  condutas frente aos  casos  suspeitos   

Características clínicas e tratamento:  

O Ministério da Saúde publicou o Protocolo de Manejo Clínico para o COVID-19 disponível no Link:  

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/11/protocolo-manejo-coronavirus.pdf  
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Pie de imagen o gráfico. 

São sinais de alerta 

de complicações: 

aparecimento de febre 

( p odendo haver 

casos iniciais 

afebris ) , elevação ou 

recrudescência de 

febre ou sinais 

respiratórios, 

taquicardia, dor 

pleurítica, fadiga, 

dispnéia.  

Principais condutas frente ao isolamento domiciliar  
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