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O que você precisa 
saber sobre testagem 
e isolamento

COVID - 19
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É MELHOR PREVENIR!  
NÃO VACILE! NA SUSPEITA, TESTE!
Enquanto não temos a vacina, a nossa melhor forma 
de prevenção é o rápido diagnóstico da COVID-19 e o 
isolamento físico.

Quem deve testar?

Pessoas com sintomas:

Alguns possíveis sintomas da doença 
são: febre, calafrios, dor de garganta, 
dor de cabeça, tosse, coriza, perda de 
paladar e/ou olfato.

Em crianças, pode-se considerar tam-
bém congestão nasal, caso seja des-
cartado outro problema respiratório 
(sinusites, ritines...).

Em idosos, deve-se considerar tam-
bém critérios inespecíficos de agra-

vamento, como: desmaio, confusão 
mental, sonolência excessiva, irritabi-
lidade e falta de apetite, além da pos-
sibilidade de ausência de febre.

▪

Pessoas que tiveram  
contato com um caso 
confirmado de COVID-19:

Esteve a menos de um metro de  
distância, por um período mínimo  
de 15 minutos, com uma pessoa  
com coronavírus;

Teve um contato físico direto (por 
exemplo, apertando as mãos) com 
um caso confirmado;

É profissional de saúde que prestou 
assistência em saúde ao caso de CO-
VID-19, sem utilizar equipamentos de 
proteção individual (EPI), conforme 
preconizado, ou com EPIs danificados;

É contato domiciliar ou residente na 
mesma casa/ambiente (dormitórios, 
creche, alojamento, dentre outros) de 
um caso confirmado.

O período de contaminação ocorre geralmente entre os 2 dias antes 
da pessoa com coronavírus ter algum sinal, e em até 10 dias do 
momento que ela começou a apresentar algum sinal da doença.
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Quando testar?

Até o 7º dia de sintomas ou contato, 
mesmo se assintomático: RT-PCR.

Após o 10º dia: teste sorológico.

Consulte seu município para  
saber os locais onde esses exa-
mes estão sendo feitos.

Se necessário, e conforme orien-
tação médica, você irá receber 
um atestado de afastamento do  
trabalho para poder ficar em isolamen-
to domiciliar.

▪

Até que saia o resultado e, em 
caso de positividade, tenha os 
seguintes cuidados:

Avisar aos seus contatos para ficarem 
em isolamento observarem sintomas 
e procurarem uma unidade de saúde 
para testagem, após a confirmação 
do seu teste.

A pessoa com coronavírus e seus con-
tatos próximos deverão ficar em ISO-
LAMENTO DOMICILIAR por, no míni-
mo, 10 dias após início de sintomas. 
Neste período, é importante NÃO re-
ceber visitas.

Hidrate-se muito, alimente-se bem, 
durma, de preferência,  de barriga para 
baixo e use medicamentos de acordo 
com orientações de seu médico. 

Mesmo em casa:

Ficar o máximo em ambiente/cô-
modo isolado, 

Ao encontrar com outros morado-
res, ambos devem usar a máscara, 
trocando sempre que ela estiver 
molhada ou suja.

Abra as janelas para aumentar a 
circulação do ar. 

Manter a distância de, pelo menos, 
um metro das pessoas, mesmo com 
uso de máscara. Lavar de forma fre-
quente as mãos com água e sabão.

Manter a etiqueta respiratória.

Ao tossir e/ou espirrar, cobrir 
a boca e o nariz com lenço  
descartável, parte interna da blusa/
gola ou manga da camisa/face  
interna do braço.

Caso utilize lenço descartável,  
jogá-lo em lixeira com tampa.

Evitar tocar boca, olhos e nariz sem 
higienização das mãos.

Utilizar máscara (trocar antes de 
ficar úmida ou suja).

Lavar de forma frequente as mãos 
com água e sabão 

Usar banheiro isoladamente, e na im-
possibilidade disso, lavar o banheiro 
usado pela pessoa com coronavírus 
com água sanitária após o uso. 

OS TESTES SÃO OFERTADOS PELO SUS!

Sempre avise sua Unidade Básica 
de Saúde em caso de sintomas 
ou confirmação de COVID-19
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Adultos: falta de ar, desconforto  
respiratório, pressão no peito ou nas 
costas, coloração azulada nos lábios e 
rosto, cansaço, sonolência e boca seca. 
Se mantiver febre por 3 dias ou mais ou 
se ocorrer retorno da febre.

Crianças: além das queixas acima, bati-
mentos de asa de nariz, esforço para res-
pirar, desidratação e recusa alimentar.

Atenção! Procure a unidade de saúde ou o atendimento de emergência  
para uma nova avaliação, se apresentar os seguintes sintomas:
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Limpar as superfícies da casa com 
água e sabão. Desinfetar as super-
fícies altas com álcool 70% (mesa, 
maçanetas, torneiras, etc.) e o chão 
com água sanitária (250ml em 1 litro 
de água) ou alvejante comum (200ml 
em 1 litro de água).

Lavar os pratos e utensílios com luvas, 
água e sabão. Limpe as mãos após ti-
rar as luvas ou manusear itens usados.

Não compartilhar pratos, xícaras / co-
pos, talheres, toalhas, roupas de cama 
ou eletrônicos (como o telefone celular).

Lavar as mãos após a troca de fraldas.

Não sacudir a roupa suja. Usar luvas 
descartáveis ao manuseá-la. A roupa 
suja de uma pessoa infectada pode 
ser lavada junto com os itens de outras 
pessoas. Limpar e desinfetar os cestos 
de roupas. Depois lavar as mãos.

Usar luvas ao remover sacos de lixo, 
manusear e descartar o lixo. Depois 
lavar as mãos. Se possível, deixar uma 
lixeira exclusiva para a pessoa que es-
tiver doente.

Para suspensão do isolamento domiciliar após o mínimo  
de 10 dias de início de sintomas, o paciente deve apresentar pelo 
menos 24 horas sem sintomas, sem a utilização de medicação.

Fique atento, pois do 7º ao 12º dia (segunda semana) 
do início dos sintomas, pode haver uma piora.


