
Segundo a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), os sinais/

sintomas iniciais da doença lem-

bram um quadro gripal comum, 

mas variam de pessoa para pes-

soa, podendo manifestar -se de 

forma branda, em forma de pneu-

monia, pneumonia grave e SRAG 

(Síndrome Respiratória Aguda 

Grave) . A maior parte das pesso-

as infetadas apresen-

ta a forma leve da 

doença, com alguns 

sintomas como mal-

estar, febre, fadiga, 

tosse, dispneia leve, 

anorexia, dor de gar-

ganta, dor no corpo, 

dor de cabeça ou 

congestão nasal, 

sendo que algumas também po-

dem apresentar diarreia, náusea e 

vômito. Idosos e imunossuprimidos 

podem ter uma apresentação atípi-

ca e agravamento rápido, o que 

pode causar a morte, principal-

mente dos idosos e indivíduos com 

comorbidades preexistentes.  

 

 

A COVID-19 é uma realidade mundial, e é imprescindível que seja enfrentada com 

base nas melhores evidências disponíveis. Devido às múltiplas apresentações em 

todas as faixas etárias, o conceito diagnóstico permanece muito amplo e sensível, 

de forma que não é possível definir nem ao menos um sinal/sintoma obrigatório 

para determinar a presença da infeção. Parece consenso, no entanto, que a popu-

lação com comorbidades prévias e com idade avançada está suscetível a um qua-

dro mais intenso e de pior evolução, devendo ser foco de ações preventivas.  

Considerando-se o alto percentual de assintomáticos e de pessoas com sintomas 

leves, as quais não serão captadas pelo sistema de vigilância de forma completa, 

por meio da investigação e confirmação laboratorial, cabe aos serviços de saúde 

estarem atentos à heterogeneidade de sintomas e apresentação clínica da doença. 

Nesta situação, as medidas não farmacológicas de prevenção devem ser adotadas 

por toda a população, incluindo o uso de máscaras, higienização constante das 

mãos e ambientes, além do distanciamento social. De qualquer forma, continua 

sendo imprescindível a ampliação do acesso aos testes diagnósticos, de forma a 

se conhecer a situação epidemiológica de cada local e melhor orientar as medidas 

de controle da disseminação do vírus.  

A pandemia do coronavírus relacionado à síndrome respiratória aguda grave 
(SARS-CoV-2), causador da doença do coronavírus 2019 (COVID-19), que 
emergiu no final de 2019 em Wuhan, Província de Hubei, China, rapidamente se 
disseminou por todos os continentes, aumentando exponencialmente o número 
de infetados e ocasionando milhares de mortes no mundo. 
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Objetivo: 

 O objetivo deste estudo 
foi descrever os sinais 
e sintomas mais fre-
quentes na infeção 
pelo SARS-Cov-2, de 
forma a se direcionar 
a suspeição de casos 
com base na manifes-
tação clínica e se 
caracterizar a gravi-
dade dos casos.  

Métodos: 

 As buscas basearam
-se na pergunta de 
pesquisa: Quais 
os sinais e sinto-
mas mais frequen-
tes na infeção pelo 
SARS-CoV-2?  

 Foram incluídos no 
estudo artigos 
originais, de revi-
são de literatura, 
artigos de opinião 
e documentos 
técnicos nos idio-
mas inglês e por-
tuguês.  

Considera-se um caso suspeito 

de SG ( Síndrome Gripal) ou 

SRAG quando há histórico de 

contacto próximo ou domiciliar 

com caso confirmado laboratorial-

mente para a COVID-19, nos 

últimos sete dias antes do apare-

cimento dos sintomas e quando 

não foi possível realizar a investi-

gação laboratorial específica. 

Assim, qualquer sintoma gripal 

tem sido considerado para sus-

peição de casos, objetivando-se 

especialmente o isolamento indi-

vidual, de forma a evitar-se a 

transmissão viral.  

Existem casos da COVID-19 que 

se complicam seriamente, levan-

do os indivíduos à unidade de 

terapia intensiva (UTI) e até mes-

mo ao óbito. Segundo o Ministério 

da Saúde, além do percentual de 

assintomáticos, entre os indiví-

duos com a COVID-19, cerca de 

80% apresentam doença leve, 

14% apresentam doença grave e 

5% são casos críticos.  

Os testes moleculares, como os de 
transcrição reversa seguida de rea-
ção em cadeia da polimerase (RT-
PCR), que fazem a identificação do 
RNA viral do SARS-CoV-2, devem 
ser empregados entre o 3º e o 7º 
dia de sintomas, a partir da coleta 
de secreções da nasofaringe, a fim 
de se garantir maior precisão do 
método e redução de resultados 
falso-negativos.  Devido ao alto 

custo e à escassez 
de laboratórios certi-
ficados para sua 
realização, os testes 
de RT-PCR são 
realizados em indiví-
duos sintomáticos 
que foram hospitali-
zados e nos profis-
sionais de saúde. Os 
testes sorológicos 
por imunocromato-

grafia, conhecidos como testes 
rápidos, têm-se tornado uma opção 
para pessoas com sintomas leves a 
moderados, sem necessidade de 
hospitalização; para a população 
em geral, no rastreamento de casos 
assintomáticos; e para se observar 
a imunidade/recuperação dos casos 
confirmados.  
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