
 

COVID-19: 
Como é o
isolamento
domiciliar do
paciente suspeito
ou positivo ?

 

 
 

GUIA  DE
ISOLAMENTO
DOMICILIAR



O isolamento domiciliar para pessoas com diagnóstico ou suspeita de
COVID-19 é de 14 dias a partir do início dos sintomas.
Para essas pessoas devem ser tomados cuidados específicos:
1) Isolamento da pessoa com a doença ou suspeita em um cômodo da casa,
caso não tenha mais de um quarto na sala, é indicado que as pessoas não
infectadas pelo vírus utilizem a sala para dormir e realizar suas atividades
diárias;
2) Os objetos desta pessoa devem ser SEPARADOS e de uso EXCLUSIVO da
mesma;
3) O banheiro e demais cômodos que necessitem ser utilizados em comum
devem ser desinfetados frequentemente;
4) Cuide de sua saúde mental e emocional em tempos de pandemia

Fonte: Ministério da Saúde 

 
 

COMO PREPARAR A CASA PARA CONVIVER COM
CASOS SUSPEITOS OU POSITIVOS  DE COVID-19?



Janela:
Que cuidados devo ter no quarto?

Deve permanecer aberta o maior tempo possível
para ter ventilação e entrada de luz solar.

 O compartilhamento de  
objetos e equipamentos
deve ser evitado, e estes
devem ser higienizados
periodicamente.

Fonte: https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-servico/manual-do-isolamento-que-cuidados-ter-com-um-infectado-pelo-coronavirus-em-casa-1-
24331178

Tenha uma lixeira com um saco
plástico para jogar o lixo. Quando  o
recipiente estiver cheio, a pessoa
deve fechar a sacola e higienizar
por fora com álcool 70.

 
Roupas e Roupa de cama:

Deve ser trocada pela pessoa
infectada ou com suspeita da
doença. Deve ser colocada em um
balde com água e sabão e, logo
após, levada para máquina de
lavar ou   tanque para 
 higienização.

O quarto deve
permanecer todo tempo
com a porta fechada.



 
 

CUIDADOS EM CASA

 Quando não for possível permanecer em cômodo isolado, a  pessoa
com COVID-19 deve manter distância de pelo menos 2 metros de
indivíduos sem sintomas. É importante ressaltar que se possível,  a
pessoa DEVE permanecer ISOLADA em um cômodo sem acesso dos
demais moradores.

Se permanecerem no mesmo cômodo, todos devem usar máscara, que
deve cobrir o nariz e a boca, evite tocá-la durante a utilização.
SOMENTE em casos de extrema necessidade conviver no mesmo
cômodo. Caso contrário, deve-se utilizá-los em horários diferentes e
desinfetá-los para entrada de outra pessoa.

Fonte: Ministério da Saúde 

Limpe e desinfete objetos e superfícies tocados com frequência.



Preciso frequentar a
cozinha e agora, que
cuidados devo ter?

Fonte: Ministério da Saúde

EVITE ao máximo frequentar a
cozinha, MAS se necessário, nunca
prepare o alimento de outras pessoas
e USE máscara enquanto estiver
neste ambiente. 
Não compartilhe objetos de uso
pessoal como talheres, pratos, copos,
deve-se  mantê-los em uma caixa
separada.
Realize as refeições em ambiente
separado ou em horário diferente dos
demais familiares.



E se preciso ir à sala?
Só existe esse cômodo e agora?

Use máscara o tempo todo.
Deve-se manter distância de 2 metros das
outras pessoas .
Separe uma cadeira, de fácil higienização,
para que apenas você possa utilizar.
Deve-se evitar compartilhar sofás ou
cadeiras.
 

https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-servico/manual-do-isolamento-que-cuidados-ter-com-um-infectado-pelo-coronavirus-em-
casa-1-24331178



Que cuidados devo ter no banheiro?

 
Após o uso, desinfetar

registro de água e o box. 

Quando compartilhado, indica-se
que o paciente com suspeita ou
infectado use por último e
desinfete todas superfícies usadas
por ele. 

 
Após o uso desinfetar o vaso

sanitário e a descarga.

Se houver mais de um banheiro
na casa, reserve para uso
exclusivo da pessoa infectada ou
com suspeita de infecção.

Fonte: http://www.coronavirus.pr.gov.br/Campanha/Pagina/GUIA-DO-ISOLAMENTO-DOMICILIAR

Com o que limpar o banheiro? Água e
sabão, água sanitária e desinfetantes
para limpeza em geral são eficientes.

Não compartilhe sabonetes, creme
dental, toalha de rosto, entre outros  e
use preferencialmente, sabonete líquido.



Fonte: <https://veja.abril.com.br/educacao/educacao-na-quarentena-a-sala-de-aula-agora-e-na-cozinha/>

CUIDADOS COM
SAÚDE MENTAL:

Tudo bem não ser produtivo na
quarentena. Cuide-se, tudo isso vai
passar! 



 

QUANDO POSSO SAIR DO
ISOLAMENTO
DOMICILIAR?
Após 14 dias, se não apresentar
mais os sintomas e o exames
laboratoriais estiverem
normalizados, sempre com
instruções e acompanhamento
médico.

Fonte: Ministério da Saúde

DISQUE SAÚDE 136
Canal direto entre usuários do SUS e gestão do
Sistema. De qualquer lugar do Brasil e ainda
gratuito!



Realização:

Programa de Residência
Integrada em Medicina

Veterinária

Dúvidas sobre coronavírus e
os animais?

@alocoronavet

(55) 999450762
Atendimentos
via whatsapp

terças, quintas
e sábados.


