
Orientações
para pacientes com suspeita ou 

confirmação de infecção pelo COVID-19 
sem indicação de internação

TRATAMENTO DOMICILIAR

Roupas sujas, roupas de cama, toalhas de banho e de 
mão do paciente devem ser lavadas com água e sabão 
comum. Evitar sacudir a roupa suja.

Retorne para atendimento médico se apresentar sinto-
mas de gravidade, como falta de ar e piora intensa do 
cansaço.

Indivíduos que podem ter sido expostos a casos suspei-
tos de infecção por COVID-19 (incluindo cuidadores e 
trabalhadores de saúde) são aconselhados a monitorar 
sua saúde por 14 dias, a partir do último dia do possível 
contato. Devem procurar atendimento médico imediato, 
caso desenvolvam quaisquer sintomas, particularmente 
febre, tosse ou falta de ar.

Em caso de contatos sintomáticos, devem contatar o 
serviço de saúde informando sua chegada. Durante o 
transporte até a unidade de saúde, usar máscara cirúr-
gica e evitar utilizar transporte público. É aconselhado 
chamar uma ambulância ou utilizar veículo privado com 
boa ventilação.
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Permaneça em isolamento domiciliar até o término dos 
sintomas ou quando seu médico ou a Vigilância Sanitária 
autorizar.

Permaneça sozinho em um quarto e o mantenha ventila-
do, com as janelas abertas. O ideal é que tenha um quarto 
e um banheiro para seu uso exclusivo. Os demais familiares 
devem ocupar um cômodo diferente da casa (sala ou outro 
quarto). Caso não seja possível, mantenha a distância de 
pelo menos 1 metro das outras pessoas. 

Saia de casa apenas em situações emergenciais e fazendo 
uso da máscara cirúrgica, mantendo pelo menos 1 metro 
de distância de outros indivíduos. 

Evite receber visitas ou entrar em contato com animais 
enquanto os sintomas persistirem. 

Se houver necessidade de cuidador, ele deve usar máscara 
cirúrgica bem ajustada ao rosto quando estiver na mesma 
sala e durante a manipulação da pessoa doente. As másca-
ras não devem ser tocadas ou manuseadas durante o uso. 
Se a máscara ficar molhada ou suja com secreções, deve 
ser trocada imediatamente.

Lave as mãos frequentemente com água e sabão por, no 
mínimo, 20 segundos. Se não houver sabão e água, use 
uma fricção para as mãos à base de álcool gel a 70%. Tam-
bém faça a higiene das mãos após descartar a máscara 
cirúrgica.

Ao realizar a higiene das mãos com água e sabão, utilizar, pre-
ferencialmente, papel descartável para secá-las. Caso papéis 
descartáveis não estejam disponíveis, usar toalhas de pano e 
trocar quando ficarem molhadas.

Etiqueta respiratória deve ser praticada por todos. Deve-se co-
brir a boca e o nariz durante a tosse e espirros usando máscara 
cirúrgica, lenços de papel ou cotovelo flexionado, seguido de 
higiene das mãos. Descartar os materiais usados para cobrir a 
boca e o nariz, imediatamente após o uso.

Luvas, máscaras e outros resíduos gerados pelo paciente 
devem ser colocados em lixeira forrada com saco de lixo, no 
quarto da pessoa doente, antes do descarte com outros resídu-
os domésticos.

Não compartilhe objetos de uso pessoal (talheres, copos, pratos, 
toalhas, sabonete de pia). Talheres e pratos devem ser limpos 
com água e sabão ou detergente comum, após o uso.

Para garantir a segurança dos demais familiares em casa, a 
limpeza doméstica deve ser feita diariamente com sabão, álcool 
a 70% ou desinfetante comum. A pessoa que limpar a casa deve 
usar máscara, luvas, óculos e avental.  É necessário limpar e 
desinfetar as superfícies frequentemente tocadas, como mesas 
de cabeceira e outros móveis do quarto do paciente.

Caso compartilhe o banheiro com outros residentes, desinfete 
todas as superfícies após o uso (maçanetas, vaso sanitário, pia, 
torneira, descarga, etc). Os resíduos devem ser descartados em 
lixeira diferente, forrada com saco plástico. 
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