CUIDADOS DOMICILIARES
AOS PACIENTES COM COVID-19
O coronavírus faz parte de uma
grande família viral que causa
infecções respiratórias em seres
humanos e em animais.

CONDUTAS
PARA A PESSOA
CONTAMINADA

- Utilização de máscara cirúrgica todo o
tempo. Trocar máscara cirúrgica sempre que
esta estiver úmida ou danificada. Caso o
paciente não tolere ficar por muito tempo,
realizar medidas de higiene respiratória com
mais frequência;

- Depois de usar o banheiro, nunca deixe de
lavar as mãos com água e sabão e sempre
limpe vaso, pia e demais superfícies com
álcool ou água sanitária para desinfecção do
ambiente;
- A pessoa infectada ou com suspeita de
infecção tem de trocar a própria roupa de
cama. Se houver secreções na roupa de
cama, ela deve embalar em um saco plástico
antes de levar à máquina de lavar ou ao
tanque. As roupas devem ser lavadas
separadas das do restante da casa;
- Também é importante manter uma lixeira
ao lado da cama, com saco plástico, para
jogar o lixo. Quando o recipiente estiver
cheio, a pessoa deve fechar a sacola e só
depois despejar em lixeiras comuns, seja da
casa, da rua ou do prédio;

- Permanecer em quarto isolado e bem
ventilado, mas, caso não seja possível,
manter pelo menos 1 metro de distância do
paciente. Nos casos de salas compartilhadas
ou casas com apenas um cômodo pessoas
infectadas e pessoas sem a doença não
podem compartilhar o mesmo sofá ou
colchão;

- Sem visitas ao doente;
- O paciente só poderá sair de casa em casos
de emergência, nesse caso sair com máscara
e evitar multidões, preferindo transportes
individuais ou a pé, sempre que possível.

- Dormir em cama separada;

CONDUTA DE TODOS
OS MORADORES

- Mães que estão amamentando devem
continuar amamentando com o uso de
máscara e medidas de higiene, como a
lavagem constante de mãos;
- Realizar higiene frequente das mãos, com
água e sabão ou álcool em gel,
especialmente antes de comer ou cozinhar.

- Se uma pessoa da casa tiver diagnóstico
positivo, todos os moradores ficam em
isolamento por 14 dias também.
- O cuidador deve utilizar uma máscara
(descartável) quando estiver perto do
paciente.

- Caso a máscara fique úmida ou com
secreções, deve ser trocada imediatamente;
- Nunca tocar ou mexer na máscara
enquanto estiver perto do paciente. Após
retirar a máscara, descarta-la e lave as
mãos;
- Deve ser realizada higiene das mãos toda
vez que elas parecerem sujas, antes/depois
do contato com o paciente, antes/ depois de
ir ao banheiro, antes/ depois de cozinhar e
comer ou toda vez que julgar necessário;
- Pode ser utilizado álcool em gel quando as
mãos estiverem secas e água e sabão
quando as mãos parecerem oleosas ou
sujas;
- Toda vez que lavar as mãos com água e
sabão, dar preferência ao papel-toalha.
Caso não seja possível, utilizar toalha de
tecido e trocá-la toda vez que ficar úmida;
- Caso alguém do domicílio apresentar
sintomas de Síndrome Gripal, iniciar com os
mesmos cuidados de precaução para
pacientes contaminados e solicitar
atendimento ou pela própria EMAD ou na
sua UBS;
- Realizar atendimento domiciliar dos
contactantes sempre que possível;
- Caso outro familiar da casa iniciar os
sintomas graves, como dificuldade para
respirar, ele deve procurar um serviço de
saúde URGENTE.

O QUE PRECISA
SER SEPARADO?
O lixo produzido e descartado;

Toalhas de banho, garfos, facas, colheres,
copos, travesseiro, lençol, cobertas e
outros objetos usados pelo paciente;
Sofás e cadeiras também não podem
ser compartilhados. Na impossibilidade
promover limpeza com álcool 70% ou
hipoclorito.

Durante o isolamento domiciliar é necessário estar
atento ao surgimento e agravamento de sintomas:
Sintomas leves, como coriza, espirros, pouca tosse:
aguarde em casa, em isolamento, hidrate-se e
alimente-se bem. Comunicar a EMAD ao primeiro
apararecimento desses sintomas, não espere agravar!

Febre e tosse: avise a EMAD, na impossibilidade de

contato com a EMAD procure ajuda numa unidade
de saúde;

Falta de ar, dificuldade para respirar, cansaço, lábios ou
dedos arroxeados: vá imediatamente ao serviço de
emergência mais próximo OU chame o SAMU 192.

A limpeza de alguns móveis e objetos precisará ser feita
diversas vezes ao dia e seguindo cuidados específicos:
A pessoa que for limpar a casa precisa estar com máscara,
luva, óculos e avental; todas as superfícies de contatos
constantes devem ser limpas: pia, maçanetas, mesas,
interruptores, assentos de sofá, cadeiras e vaso sanitário,
torneiras, etc; sabão, álcool acima de 70 e desinfetantes
são eficientes para a limpeza; manter as lixeiras com
tampas fechadas e usar saco hermeticamente fechado;
O hipoclorito de sódio 12% deve ser diluído em água, na
proporção de 200ml de água sanitária para 5 litros de
água: para objetos mergulha-los por ao menos 10 a 15
minutos na solução. Já para as superfícies deve ser
passado com pano em único sentido sem repassar o
mesmo lado para não recolocar o vírus.
Outras informações importantes podem ser consultadas
no site: https://www.prefeitura.sp.gov.br/saude

