
O QUE VOCÊ 
PRECISA 
SABER



Essa cartilha digital foi 
desenvolvida com o objetivo
de orientar o autocuidado, 

durante o isolamento 
domiciliar, de pessoas 

acometidas por Covid-19.
O material foi organizado a 
partir dos dados científicos 
mais recentes do  mundo e 
pode sofrer atualizações.
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Coronavírus é uma 
família de vírus que 
causam infecções 
respiratórias.

4



5



6

Hipertensão

Diabetes

Doenças 
cardíacas

Doenças 
respiratórias

Câncer

Procurar o 
serviço de saúde 
nas situações de 
agravo dessas 
doenças



Na maioria das 
infecções por 

coronavírus, as 
pessoas não 

desenvolverão 
sintomas...

Contudo, em alguns 
indivíduos, a infecção 

pode causar 
determinados sintomas 

que caracterizam a 
Síndrome Gripal.
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espirros Tosse secacoriza

Dor de 
garganta febre cansaco
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A sua casa é o 
melhor lugar 

para você, 
porque tem tudo 

o que você 
precisa, nesse 

momento!

Se você está em casa, é porque NÃO TEM falta 
de ar, cansaço extremo, febre MAIOR OU IGUAL 

A 37,8ºC, nem perda de consciência. E o seu 
ESTADO GERAL é ESTÁVEL!

MAS, MESMO ASSIM, VOCÊ PRECISA 
FICAR DISTANTE DE OUTRAS PESSOAS, 

PARA EVITAR QUE ELAS TAMBÉM 
FIQUEM DOENTES!
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Tem mais dificuldade 
para respirar mesmo 

quando está 
descansando.

Se você acorda no meio 
da noite com falta de ar

Se você precisa dormir 
sentado ou com mais 

travesseiros
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Tem temperatura igual 
ou maior a 37,8°C.

Tem registrado aumento 
na temperatura a cada 

verificação

Não melhora após 3 dias

Voltou a ter febre após 
48 horas afebril



Sente que está perdendo 
as forças

Não consegue mais fazer 
sua higiene, alimentar-

se, ir ao banheiro

Não consegue levantar-
se sozinho
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Apresenta piora nos 
sintomas de suas 
doenças de base 

(doenças do coração, 
pulmão, rins) 

Apresenta alteração 
do estado mental, 
como confusão e 

desorientação

Apresenta alteração 
nos batimentos 

cardíacos



VOCÊ NÃO 
ESTÁ SOZINHO!

PODE PEDIR 
AJUDA PARA 
ESSA TAREFA!
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1°) MANTENHA-SE 
CALMO!

2°) Comunique as 
pessoas que moram com 

você!

19



3°) PEÇA PARA ALGUÉM 
LIGAR PARA O SERVIÇO DE 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA 

SUA REGIÃO ou UNIDADE DE 
SAÚDE QUE ESTÁ TE 
ACOMPANHANDO
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VIGILÂNCIA ESTADUAL  -
RIO GRANDE DO SUL

150
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – RIO 

GRANDE/RS
(53)3231-3456/ 3233-7288
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A pessoa com confirmação ou suspeita 
de COVID-19 deve permanecer em 

isolamento domiciliar voluntário (em 
casa) durante 14 dias a partir da data 

do início dos sintomas.
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Mantenha 
distância dos 

demais 
familiares, 
mesmo em 
casa, tente 

ficar em um 
único cômodo 

com a porta 
fechada. 

Mantenha 
o ambiente 
da sua casa 

com 
ventilação 

natural

Mantenha a 
distância de 2 

metros entre as 
pessoas e evite 
aglomerações.
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tente manter 1 
metro de 

distância da 
pessoa 

infectada.

Dormir em camas 
separadas Evite o máximo o 

contato com o 
indivíduo doente

Não tem quarto 
privativo?

Tem pessoas do 
grupo de risco na 

família?

Limitar o 
número de 
cuidadores 

e não 
receber 
visitas.
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