GUIA DE

ISOLAMENTO
DOMICILIAR
PARA PACIENTES
SINTOMÁTICOS
RESPIRATÓRIOS

Dra. Daniela Salvador Alves
Pneumologista
CRM/SC 8210
RQE 4685

COMO PREPARAR SUA CASA PARA
CONVIVER COM SUSPEITOS DE
INFECÇÃO OU COM PACIENTES
INFECTADOS PELO COVID-19

CUIDADOS MAIS IMPORTANTES:
Usar máscaras em ambientes compartilhados,
Não dividir itens pessoais e
Desinfetar áreas comuns.

O isolamento em casa pede cuidados específicos, como
exemplo: a separação de objetos pessoais, limpeza imediata de
banheiros após o uso e a separação de indivíduos em diferentes
cômodos da casa.

A orientação ideal é destinar
um quarto e um banheiro
para uso exclusivo da pessoa
isolada.
A melhor forma é o paciente infectado ou com suspeita de
infecção ficar em um cômodo quarto/banheiro exclusivo
(somente para seu uso), tendo suas refeições entregues na
porta do quarto.
Ao final de cada refeição, o
paciente
deve
deixar
os
utensílios na porta do quarto e
outra pessoa deve recolher com
luvas
para
higienizá-los
imediatamente (em separado
dos demais utensílios da casa).

O cômodo com o paciente
isolado deve ficar todo o tempo
com a porta fechada. Mas é
necessário manter as janelas
abertas para ter ventilação e
entrada de luz solar.

A pessoa infectada ou com
suspeita de infecção deve trocar
a própria roupa de cama. Se
houver secreções na roupa de
cama, ela deve ser embalada em
um saco plástico antes de ser
levada à máquina de lavar ou ao
tanque – e deve ser lavada em
separado das roupas das outras
pessoas da casa.

É importante manter uma lixeira ao lado da cama, com saco
plástico, para jogar o lixo. Quando o recipiente estiver cheio, a
pessoa infectada deve fechar a sacola e só depois deve-se
despejar em lixeiras comuns, seja da casa, da rua ou do prédio.
Sempre limpar a maçaneta da porta do quarto e do banheiro e
limpar as mãos.

Quando o paciente não pode ficar num cômodo separado
(na hipótese em que a total separação não é possível):
A pessoa infectada precisa estar
sempre com máscara, de preferência
do tipo cirúrgica descartável.
Caso isso não seja possível (pelo preço da máscara cirúrgica),
todos que moram na mesma casa precisam estar com máscaras
caseiras, que devem ser trocadas a cada 3 horas.
As máscaras de pano devem ser lavadas com água e sabão e
deixadas no sol para secar completamente.
Nos casos de salas compartilhadas
ou casas com apenas um cômodo,
pessoas infectadas e pessoas sem
a doença não podem usar o mesmo
sofá, cadeira ou colchão.
A recomendação é manter 2 metros de distância da pessoa
infectada ou com suspeita de infecção.
A comunicação também deve ser feita
por meios indiretos, como o telefone,
vídeo-chamadas e mensagens.

Uma questão muito frequente: sim, cônjuges devem dormir em
camas separadas (e, de preferência, em cômodos separados)
por todo o período do isolamento.

COZINHA
O ideal é que o paciente
infectado
não
seja
o
responsável pela cozinha. Se
for necessário que o paciente
cozinhe, ele deve fazer isso
sempre usando máscara.
Separe copos, talheres e pratos que serão usados somente pelo
paciente infectado. Limpe os objetos usados pelo paciente em
separado dos outros utensílios da casa e usando luvas.

BANHEIRO
O ideal é que o paciente infectado ou com suspeita de infecção
use um banheiro separado e, mesmo assim, após utilizar o
banheiro, ele mesmo precisa desinfetar todas as superfícies
com álcool 70%: vaso sanitário, pia, torneira, descarga, registros
do chuveiro, interruptores de luz, maçaneta da porta e box.
Quando não for possível o uso
de um banheiro exclusivo, não
se deve compartilhar objetos
(pasta de dente, toalha de
rosto/banho e recipiente do
sabonete – de preferência usar
o sabonete líquido).
A escova de dentes utilizada pelo paciente infectado não deve
ficar no mesmo recipiente que as escovas das outras pessoas.

OUTRAS RECOMENDAÇÕES:
A limpeza de móveis, objetos e superfícies precisa ser feita
diversas vezes ao dia.
Limpe as superfícies com álcool 70%, água sanitária ou
desinfetantes específicos.
A pessoa que for limpar a casa
precisa estar sempre de
máscara, óculos e luvas ao
fazer a higienização.
Manter as lixeiras com tampas
fechadas
e
usar
sacos
hermeticamente fechados.

Mantenha sempre pelo menos 2 metros de distância da
pessoa contaminada.

2 metros
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