
Não sair de casa. Permanecer em isolamento domiciliar conforme recomendação da equipe de saúde. 

O paciente só poderá sair de casa em casos de emergência. Caso necessário sair: utilizar máscara de forma
adequada; manter o distanciamento de pelo menos 1 metro; evitar aglomerações; preferir sempre por
transporte individual ou a pé.

Procurar imediatamente o serviço de saúde em caso de piora dos sintomas. 

Em caso de aparecimento de qualquer um dos sintomas acima ligue para a Unidade Básica de Saúde Centro
(54) 3233 1196 ou ao serviço de ambulância do município de Ipê pelo telefone  (54) 9 99957022 ou ainda
procure a emergência do Hospital São José de Antônio Prado.

Comunicar às pessoas com quem teve CONTATO PRÓXIMO até dois (02) dias antes do início dos sintomas
ou da realização do teste. Caso venham a manifestar sintomas gripais, iniciar o isolamento de forma
imediata e procurar o serviço de saúde, imediatamente, para testagem e orientação.

Isolamento de no mínimo 7 dias completos a partir do início dos sintomas se estiver afebril e sem uso de
medicamentos antitérmicos há pelo menos 24h e com remissão dos sintomas respiratórios. E manter as
medidas adicionais, incluindo o uso de máscara até o 10º dia completo. No caso de assintomáticos, a
partir do diagnóstico laboratorial;
Se o indivíduo permanecer sem melhora dos sintomas respiratórios ou tiver febre no 7º dia completo após
o início dos sintomas, deve ser mantido o isolamento respiratório domiciliar até́ o 10º dia completo. 
Indivíduo que apresentar quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) deverão manter as
medidas de isolamento e precaução por  no mínimo 20 dias do início dos sintomas.

Não há orientação para isolamento enquanto se mantiver assintomático, porém devem manter as medidas
de segurança por 10 dias a contar da data da última exposição com o caso confirmado de covid-19:
Utilizar máscara facial, preferencialmente cirúrgica ou PFF2/N95, em casa e em público;
Auto monitorar os sinais e sintomas sugestivos de covid-19;
Evitar contato com pessoas com fator de risco associado para covid-19 grave, em especial idosos,
imunossuprimidos e pessoas com múltiplas comorbidades;
Manter distância mínima de 1 metro das outras pessoas se estiver sem máscara;
Evitar frequentar locais onde a máscara não possa ser utilizada durante todo o tempo, como restaurantes e
bares;
Caso o indivíduo apresente sinais e sintomas sugestivos de covid-19, deve iniciar o isolamento
imediatamente e procurar o serviço de saúde para testagem e orientação.

ORIENTAÇÕES SOBRE O ISOLAMENTO DOMICILIAR

Objetivo: Evitar transmissão da COVID-19. 

Observar as seguintes orientações:

       Sinais de Alarme:
       1) Percepção de piora progressiva dos sinais e sintomas OU sensação de estar muito doente;
       2) Febre ou sensação de febre persistente, em especial por tempo superior a 48 horas;
       3) Cansaço excessivo e progressivo, incluindo dificuldade de fazer atividades diárias, como tomar banho,
lavar louça ou caminhar pequenas distâncias;
    4) Falta de ar ou saturação menor que 94%.
       5) Em crianças observar: respiração acelerada, mal estado geral, recusa na amamentação e até convulsões.
     

Condutas para isolamento:

Casos confirmados para COVID-19

       
Orientações para contatos assintomáticos de COVID-19

1.
2.
3.

4.
5.

6.



Escolher somente uma pessoa para exercer a função de cuidador. Essa pessoa deve estar em boas
condições de saúde, sem patologias crônicas (pressão alta, diabetes, etc) associadas ou com imunidade
baixa; 
O cuidador/familiar: também deve utilizar máscara cirúrgica bem ajustada, que cubra adequadamente a
boca e nariz, quando estiver no mesmo quarto que a pessoa em isolamento domiciliar;
Preferencialmente, ficar em um cômodo separado dos outros membros da família/residentes; 
Não dividir dormitórios e camas com outros membros da família/residentes, se possível.
Diminuir a movimentação do paciente pela casa. Locais da casa com compartilhamento (como cozinha,
banheiro, sala, etc) devem ser bem ventilados;
Caso não seja possível isolar o paciente em um quarto único, manter pelo menos 1 metro de distância do
paciente e com uso de máscara cirúrgica;
Ao manipular roupas de cama, banho e de uso  pessoal contaminadas não agitar e preferencialmente, fazer
uso de mascara de proteção; A roupa pode ser lavada normalmente utilizando água e sabão e secar bem;
Enxugar as mãos preferencialmente, com toalha de papel. Se não disponível, enxugar com toalha de pano
limpa (exclusiva para a pessoa em isolamento) e substituí-la quando ela estiver molhada;
Não compartilhar utensílios domésticos pessoais, como xícaras, toalhas e utensílios.
Realizar a higienização frequente do ambiente, de maçanetas e outros. Sugestão: Utilizar solução contendo
água sanitária ( 2 colheres de água sanitária para 1 litro de água), faça o mesmo para banheiros. Onde não
pode ser usado água sanitária, usar álcool 70%;

OUTRAS ORIENTAÇÕES DE CUIDADO INTRADOMICILIAR COM CASO POSITIVO PARA COVID-19

Para dúvidas, orientações ou esclarecimentos ligue para a Secretaria Municipal de Saúde e/ou Vigilância
Epidemiológica pelos telefones:(54) 3233 1196 / (54) 3233 1535 / (54) 3233 1659 


