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Nota sobre a transmissão de COVID-19 por pacientes 
assintomáticos  

Observatório COVID-19 BR 

Resumo 

● A transmissão de COVID-19 pode ocorrer por pacientes que não apresentam sintomas, e 
esse parece ser um fator importante na disseminação da doença. 

● Não apresentar sintomas não garante que um indivíduo não é transmissor. 
● Existe uma diferença importante entre indivíduos: (1) pré-sintomáticos, que não 

apresentam sintomas no momento, transmitem a doença, e vão apresentar sintomas no 
futuro; e (2) assintomáticos, que nunca vão apresentar sintomas, e podem ou não transmitir 
pouco a doença.  

● Não está claro que assintomáticos transmitem menos a doença que pré-sintomáticos. 
● O uso de máscaras e distanciamento social de pessoas sem sintomas continua sendo 

recomendado e é importante para o controle da epidemia. 
 
Uma entrevista recente com representantes da OMS deu a entender que a transmissão de COVID-19               
por indivíduos sem sintomas é rara. Essa interpretação se deve a uma confusão relativa ao termo                
assintomático. Existem dois tipos de pessoas infectadas e sem sintomas de COVID-19: (1) pessoas              
sem sintomas hoje, mas que vão apresentar sintomas no futuro, chamadas aqui de pré-sintomáticas,              
(2) pessoas infectadas, sem sintomas hoje, e que nunca vão apresentar sintomas, chamadas aqui de               
assintomáticas. Já está bem estabelecido que indivíduos pré-sintomáticos podem ter cargas virais            
altas e são potenciais transmissores da COVID-191,2. Não está bem estabelecido que indivíduos             
assintomáticos não transmitem a doença; existem evidências nos dois sentidos3,4. Por um lado,             
alterações pulmonares5 e carga viral6 sugerem que mesmo indivíduos assintomáticos sofrem com a             
doença e podem ser transmissores. Contudo, estabelecer se um caso foi devido à transmissão a               
partir de indivíduo assintomático é extremamente difícil, por conta de limitações nas técnicas de              
testagem e da dificuldade em se rastrear contágios. Pacientes também podem ter sintomas leves ou               
outros sintomas atípicos, como acidentes vasculares, que nem sempre são corretamente atribuídos            
à COVID-19. Apesar disso, reunindo diversas linhas de evidência, existem estimativas de que até              
40% das transmissões podem ser atribuídas a indivíduos sem sintomas7. Com isso, fica claro que,               
neste momento, o uso de máscaras e distanciamento social de indivíduos sem sintomas é um               
elemento fundamental do controle da epidemia de COVID-198.  
 
O Observatório COVID-19 BR é uma iniciativa independente, fruto da colaboração entre pesquisadores com o 

desejo de contribuir para a disseminação de informação de qualidade baseada em dados atualizados e 
análises cientificamente embasadas.  

Mais informações sobre o Observatório em https://covid19br.github.io/ 
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