
Guia de orientações 
sobre o isolamento 
domiciliar



Junte-se a nós no
combate ao coronavírus.
 
Pensando no seu bem-estar e no da sua família, elaboramos um guia de 

orientações sobre os cuidados que você deve ter durante o isolamento 

domiciliar. Aqui você encontrará as informações necessárias para cuidar de 

você e de quem você ama.

 

São considerados casos suspeitos de infecção pelo coronavírus (Covid-19) 

todas as pessoas que apresentarem os seguintes sintomas:

• Febre (temperatura axilar ≥ 37,8ºC);

• Tosse;

• Fadiga inexplicada, mal estar e mialgia (dor no corpo);

• Dispneia/falta de ar;

Entre em contato com nossa central de atendimento em caso de dúvida 

sobre a presença dos sintomas, por meio do número 0800 541 3574. Procure 

nosso pronto atendimento em caso de dificuldade ou dor para respirar e 

febre alta que não cede com Dipirona ou Paracetamol.



Quem deve ficar 
em isolamento 
domiciliar e por 
quanto tempo?
 
Todos os pacientes com suspeita ou diagnóstico 

de infecção pelo coronavírus (Covid-19) devem 

permanecer em isolamento domiciliar por 14 

dias, a contar do início dos sintomas.

Caso haja 
agravamento dos 
sintomas iniciais, o 
que deve ser feito?
 
Se houver agravamento dos sintomas, especialmente 

falta de ar ou dificuldade para respirar, o paciente 

deve procurar atendimento médico nos nossos pronto 

atendimentos.



Se necessário, quais 
cuidados o paciente 
deve ter ao procurar 
atendimento médico?
 
O paciente deve se dirigir ao pronto atendimento Doctor 

Clin mais próximo, usando máscara cirúrgica durante todo o 

deslocamento, e evitar tocar em superfícies como maçanetas, 

balcões, botões de elevador, etc. Durante o trajeto, o 
paciente deve utilizar lenços de papel e álcool gel 
antes e após tocar em qualquer superfície.



Como deve ser o isolamento 
dentro do domicílio?
 
A pessoa deve ficar em cômodo isolado, arejado, preferencialmente com ventilação natural. Outros moradores 

da residência não devem adentrar neste cômodo, exceto se estritamente necessário. Evite visitas, utilize meios de 

comunicação como celular e vídeo-chamadas.

Se possível, um banheiro deve ser reservado para uso exclusivo da pessoa em isolamento, com utensílios 

próprios e que não sejam compartilhados pelos demais moradores. Caso isso não possa ser feito, os utensílios, tais 

como creme dental, toalhas, escova de cabelo, entre outros, devem ser separados para uso exclusivo e guardados 

junto ao paciente, para que não sejam utilizados pelos demais moradores. 

O banheiro deve ser limpo pelo próprio paciente, mantendo todos os utensílios necessários dentro do local. 

Caso seja necessário que outra pessoa efetue a limpeza, ela deve utilizar máscaras e luvas durante todo o 

procedimento, usando os utensílios apenas para a limpeza daquele cômodo, lavando-os com água e detergente, 

e enxaguando-os com alvejante sanitário a base de hipoclorito de sódio (água sanitária). Maçanetas devem 

receber atenção especial e serem limpas com frequência.

A distância mínima de dois metros deve ser observada entre o paciente isolado e os demais habitantes da 

residência. Também é essencial o cuidado com as pessoas isoladas dentro da residência para que 
elas não se sintam sozinhas durante este período. Devem ser disponibilizados passatempos, como 
a leitura, e a comunicação deve ser estimulada, respeitando o distanciamento físico e o uso de 
máscaras, quando indicadas.



Como deve ser a circulação de 
pessoas isoladas dentro do domicílio?
 
O paciente isolado deve evitar ao máximo a circulação nos ambientes do domicílio, especialmente se a 

residência for compartilhada com mais pessoas. Se for necessário, utilizar máscara cirúrgica, mantendo no 

mínimo dois metros de distância, e evitar tocar em qualquer objeto que possa ser manipulado por outras 

pessoas, tais como corrimões, aparelhos de controle remoto, mesas, bancadas, aparadores, etc. Caso o 

paciente toque nestas superfícies, elas precisam ser limpas com água sanitária na proporção de uma parte 

de hipoclorito para 9 partes de água (o que equivale a 0,5% hipoclorito sódico) ou álcool 70%.

Quando for necessário entrar no quarto do paciente, todos devem utilizar máscara cirúrgica, cobrindo nariz 

e boca. A permanência no local deve ser pelo mínimo tempo possível. Sempre que a máscara utilizada ficar 

úmida ou apresentar estar visivelmente suja, ela deve ser substituída.



Como deve ser realizada a limpeza 
do quarto e das roupas do paciente?
 
A limpeza do cômodo isolado deve ser feita ao menos uma vez ao dia, mantendo-se o local arejado e com 

iluminação natural a maior parte do tempo. Caso o paciente não possa limpá-lo pessoalmente, a pessoa 

que realizar essa tarefa deve usar máscara e luva.

Objetos e utensílios como lençóis, toalhas e roupas devem ser recolhidos em uma sacola plástica, que deve 

ser descartada ao final. Tais itens não devem ser sacudidos antes de serem lavados separadamente das 

roupas de outros moradores. A limpeza deve ser feita, de preferência, em máquina de lavar e secas ao sol 

(ou em secadora de roupas) e passadas a ferro. A sacola utilizada no recolhimento das roupas sujas deve 

ser descartada e as mãos higienizadas logo após a manipulação.

Os pacientes em isolamento devem ter uma lixeira própria, onde devem descartar todos os resíduos, tais 

como lenços, papéis, embalagens e outros objetos descartáveis. Estes materiais não devem ter contato com 

o restante da casa e devem ser retirados em saco fechado do ambiente até o destino para coleta de lixo.



Quais as rotinas em 
relação ao fornecimento 
de alimentos ao paciente 
isolado?
 
Os alimentos devem ser preparados e deixados na porta do quarto, para que o 

paciente posteriormente os retire sem contato com os demais.  Os itens utilizados, 

como talheres, louças e bandeja, devem ser recolhidos sem necessidade de luvas, 

mas imediatamente lavados com água e detergente (ou sabão) e guardados. 

Após higienizar os utensílios, as mãos devem ser higienizadas por 40 segundos, 

com água e sabão.



Orientações
específicas

MÁSCARAS
As máscaras devem ser utilizadas nas situações descritas anteriormente e 

removidas tocando-se apenas na sua parte posterior, junto a amarração, ou 

pelo elástico, quando houver. Nunca remova a máscara ou toque em sua 

superfície. Lembre-se de não retirar a máscara para falar ao celular e permaneça 

com ela todo o tempo cobrindo boca e nariz. Sempre que a máscara estiver suja 

ou úmida, deve ser substituída por uma máscara limpa. Higienize sempre as 

mãos ao manipular a máscara, mesmo que seja para tocá-la nos locais indicados.



LUVAS
Utilize as luvas apenas para manipular superfícies ou roupas contaminadas. 

Nas demais situações, como sair à rua ou fazer compras, procure higienizar as 

mãos com água e sabão frequentemente ou usar álcool gel. Quando estiver 

usando luvas, mantenha-se atento para não tocar no rosto ou em superfícies 

como o celular, bolsa ou carteira. Para retirar as luvas de forma segura, retire-as 

puxando pelo punho e invertendo, sem tocar na superfície. Coloque-as no lixo 

imediatamente e higienize as mãos com água e sabão logo após.

 

A higiene das mãos é indicada:

- Após tocar no paciente;

- Antes e após o uso de luvas de procedimento;

- Após tocar no ambiente do paciente;

- Antes e após o preparo de alimentos;

- Antes das refeições;

- Após utilizar o banheiro;

- Sempre que as mãos estiverem sujas.

Orientações
específicas



Proteja você e a quem você ama. 
Juntos vamos passar por isso.

E lembre-se: #todoscontraocorona.




