
PREVINA-SE
CORONAVÍRUS



Como saber se o seu quadro é mesmo causado pela covid-19 e não se trata de um 
resfriado ou gripe comum?

• Elie Fiss, pneumologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, diz que a covid-19 mistura

os sintomas do resfriado mais leves, com os da gripe mais fortes. 

• Na gripe, que dura de cinco a sete dias, os sintomas são abruptos, intensos, febre alta,

mal-estar generalizado, mialgia e pode complicar para uma sinusite e pneumonia.  

• No resfriado, que duram em média três dias, causam coriza, mal-estar leve e febre baixa.

• Luciana Costa, diretora  adjunta  do  Instituto  de microbiologia  da  UFRJ, diz  que não é

recomendado às pessoas com  sintomas  leves  irem  às   unidades de saúde, porque  elas 

podem  se  confinar. O ideal  é  buscar  o  diagnóstico  somente  se  houver  febre alta e 

persistente, cansaço e dificuldade respiratória.



Como saber se o seu quadro é mesmo causado pela covid-19 e não se trata de um 
resfriado ou gripe comum?



Uso de máscara cirúrgica pode proteger contra o coronavírus?

• As máscaras são recomendadas, no entanto, elas não garantem 100% de proteção 

contra a epidemia.

• Como não  ficam  completamente  presas  ao  rosto, elas  deixam  o  ar  entrar sem 

nenhum tipo de filtro, e a pessoa pode acabar inalando o vírus.

• As máscaras devem ser trocadas após  algumas horas e descartadas com cuidado

para evitar contaminação de outras pessoas que estejam próximas.



Como escolher a máscara?

• O tipo mais  procurado  pelas  pessoas  é a  máscara  simples, feita de um material 

composto de polipropileno. São as mais simples e baratas. 

• No entanto, o recomendado pelos especialistas é  que, se necessário, as máscaras 

utilizadas sejam do tipo de  proteção respiratória individual, compostas por uma peça

facial e um dispositivo de filtragem de ar  que  garantem uma  vida  útil  mais longa da 

peça.

• As máscaras devem ser trocadas  após  algumas horas e descartadas com cuidado

para evitar contaminação de outras pessoas que estejam próximas.



Qual é a melhor forma de prevenção?

• Manter as mãos limpas , lavando-as sempre  que  necessário  com  álcool 70%  ou 

água e sabão.

• Evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas.

• Utilizar lenço descartável para higiene nasal.

• Não compartilhar objetos de uso pessoal como talheres, copos e pratos.

• Manter os ambientes bem ventilados.



Medidas de segurança no isolamento domiciliar

• Manter o paciente em quarto individual bem ventilado.

De acordo com a  Organização Mundial de Saúde (OMS), paciente com suspeita 

ou  confirmação  de  infecção  pelo  coronavírus  com  sinais  e  sintomas  que 

permitam a assistência domiciliar devem seguir as seguintes recomendações:

• Limitar o número de cuidadores e não receber visitas.

• Limitar a  circulação do   paciente  e  verificar  se  ambientes compartilhados, como 

cozinha e banheiro são bem ventilados ( manter as janelas abertas).

• O cuidador deve usar máscara cirúrgica bem ajustada ao  rosto  quanto  estiver  na 

mesma sala e durante a manipulação da pessoa doente. Se a  máscara  ficar molhada

ou suja com secreções deve ser trocada imediatamente.

• Descartar a máscara cirúrgica imediatamente após o uso  e realizar   a  higiene  das  

mãos com água e sabonete ou álcool gel 70% após a remoção da máscara.

• Ao lavar as mãos com água e sabonete, utilizar preferencialmente, toalhas de papel 

descartáveis para secar as mãos. Caso toalhas de   papel  descartáveis  não  estejam

disponíveis, usar toalhas de pano e trocar quando ficarem molhadas.



Medidas de segurança no isolamento domiciliar

• Evitar o contato direto com fluidos corporais, principalmente orais, ou secreções

respiratórias e fezes. Realizar a higiene das mãos antes e depois da remoção das luvas.

• Limpar e  desinfetar  as  superfícies  frequentemente  tocadas , como  mesas  de

cabeceira, quadros de  cama  e outros móveis do quarto do paciente diariamente com 

desinfetante.

• Limitar e desinfetar as superfícies do  banheiro  pelo  menos  uma  vez  ao dia com 

desinfetante.

• Indivíduos  que  podem  ter  sido  expostos  a  casos  suspeito  de  infecção  pelo 

coronavírus (incluindo cuidadores e trabalhadores de saúde) devem ser aconselhados 

a  monitorar  sua  saúde por 14  dias, a partir  do  último  dia  do  possível  contato, e

procurar atendimento médico imediato se desenvolver quaisquer sintomas.

• Evitar o compartilhamento de escovas de dente, talheres, pratos , bebidas , toalhas 

ou roupas de cama.

• Os pacientes devem permanecer em casa  até  a resolução  completa dos sinais e

sintomas.



A sua saúde e segurança são da mais 
alta prioridade para nós.


