
diagnóstico
de Covid-19

Orientações para o
autocuidado após



Caso tenha recebido
o resultado positivo
do exame de Covid-19,
a primeira orientação 
do Ministério da Saúde 
é que fique em casa
em isolamento.



Como fazer 
o isolamento 
domiciliar?
• A distância mínima entre a pessoa infectada e os demais moradores da 
casa precisa ser de 1 metro.

• É necessário reservar um quarto para o isolamento, manter as janelas 
abertas para a circulação do ar, deixar a porta fechada durante todo o 
isolamento e limpar a maçaneta frequentemente com álcool 70%
ou água sanitária.

• Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na 
sala, longe do paciente infectado.



Itens que 
precisam ser 
separados.
• O lixo produzido pelo paciente contaminado precisa ser 
separado e descartado à parte do lixo comum. É aconselhável 
reservar uma lixeira de uso exclusivo para a pessoa infectada 
ou suspeita.

• Toalhas de banho, garfos, facas, colheres, copos e 
outros objetos usados pelo paciente não devem ser 
compartilhados, assim como sofás e cadeiras.

Os móveis e as superfícies ao 
redor do paciente precisam 
ser limpos frequentemente 
com água sanitária com 
concentração de princípio de 
cloro ativo entre 2% e 2,5%, 
após ser diluída em uma colher 
de sopa para cada litro de água, 
ou álcool 70%.



• Todos os outros moradores da 
casa devem usar máscara,
preferencialmente cirúrgica.
• Caso você tenha contato com um familiar suspeito ou
confirmado de Covid-19, permaneça em isolamento domiciliar 
por 14 dias, mesmo que já tenha sido vacinado contra a COVID-19.
• Caso outro familiar da casa também inicie com sintomas,
ele deve reiniciar o isolamento por 10 dias. Se os sintomas
forem graves, como dificuldade para respirar, ele deve procurar
orientação médica.

CONDUTAS PARA
 TODOS OS MORADORES:

• Utilizar máscara cirúrgica o tempo todo.
• Depois de usar o banheiro, sempre lavar 
as mãos com água e sabão e limpar o vaso, 
a pia e demais superfícies com álcool 70% 
ou água sanitária para desinfecção do 
ambiente.

CONDUTAS PARA
A PESSOA CONTAMINADA:



Não existe tratamento específico 
para infecções causadas por 
coronavírus humano. 

• Manter uma alimentação balanceada, com o consumo de 
alimentos saudáveis, in natura e minimamente processados, 
como legumes, verduras, frutas, arroz, aveia, leguminosas, peixes, 
carnes, ovos, leite e oleaginosas (castanhas, nozes e amêndoas), e 
uma boa oferta de líquidos auxilia no fortalecimento do sistema 
imune e nos demais sistemas fisiológicos. Evite o consumo de 
bebidas alcoólicas.
• Para o alívio de sintomas 
como dor e febre, pode ser 
indicado o uso de medicamentos 
(antitérmicos e analgésicos). Siga 
a recomendação médica.

MAS UM CONJUNTO DE FATORES
PODE AUXILIAR NA SUA RECUPERAÇÃO.



Acesse nossas dicas para uma boa saúde mental.

• Faça repouso e durma bem. O sono é importante 
para a manutenção do nosso corpo e auxilia no fortalecimento do sistema 
imunológico.
• Se se sentir bem, faça atividade física leve dentro de casa ou no quintal. 
Retorne de forma gradativa, respeitando o seu estado de saúde. Evite 
locais onde possa entrar em contato com outras pessoas.
• Cuide da sua saúde mental. Aproveite da melhor maneira possível o seu 
tempo em casa, trabalhando de casa se puder, colocando a sua leitura em 
dia, exercitando-se ou dedicando-se aos seus hobbies. Alongamentos e 
meditação são ótimas sugestões.

https://extranet2.unimedbh.com.br/acoes/downloads/pdf/cartilha-digital.pdf


Como
autoavaliar
seus sinais vitais

Algumas atitudes preventivas podem evitar 
o agravamento do quadro de saúde. Os sinais 
vitais, como temperatura corporal, frequência 
cardíaca, frequência respiratória e oximetria, são 
as medidas corporais básicas de um ser humano. 
Esses indicadores auxiliam no diagnóstico inicial, 
no acompanhamento do quadro clínico e na 
tomada de decisões sobre o tratamento.
Portanto, quando possível, faça a aferição dos 
dados vitais pelo menos duas vezes ao dia.

Não se esqueça de anotar todos
os resultados para passar ao seu 
médico se for necessário.



Verificando a 
temperatura
Utilize um termômetro para medir a temperatura corporal. O  digital 
é o tipo mais comum e uma boa opção para ter em casa. Limpe-o bem 
com álcool 70% antes e após utilizá-lo e certifique-se de que a bateria 
não está fraca. Coloque o termômetro na axila e aguarde o alerta 
sonoro sinalizando que a temperatura já foi aferida. Considere febre a 
temperatura acima de 37,8ºC.



Oximetria

A oximetria é um teste não invasivo e indolor que mede o nível de 
oxigênio no sangue. Esse exame pode ser feito em casa com o uso 
de um oxímetro de pulso, sendo importante quando há suspeita 
de doenças que prejudicam ou interferem no funcionamento 
dos pulmões. Se possível, adquira o aparelho para melhor 
monitoramento da oxigenação sanguínea. 

Geralmente, a oximetria acima de 95% indica uma boa oxigenação 
do sangue, entretanto essa taxa pode variar de acordo com as 
condições de saúde individuais. 

Uma taxa de oxigenação do sangue 
baixa pode sugerir a necessidade do 
uso de oxigênio e pode indicar um 
risco de vida caso não seja corrigida 
adequadamente.



O oxímetro de pulso tem um sensor de luz que capta a quantidade de 
oxigênio que passa no sangue por baixo do local onde está sendo feito o 
exame e, em poucos segundos, indica o valor.

Esses sensores fazem medidas imediatas e regulares e são desenvolvidos 
para serem usados geralmente nos dedos das mãos e dos pés.

COMO AFERIR
A OXIGENAÇÃO DO SANGUE



Atenção: Alguns detalhes podem atrapalhar 
a leitura do aparelho ou mesmo mostrar um 

resultado “falso”, como o uso de esmaltes 
escuros nas unhas, tremores, mãos frias e o mau 
posicionamento do oxímetro. A posição do corpo 
— deitado, em pé, caminhando — ou até mesmo 

o dedo escolhido para o teste podem trazer 
variações na medição. Além disso, nem todos os 

equipamentos disponíveis no mercado são
capazes de realizar uma leitura eficaz.

No Brasil, procure por aparelhos
certificados pela Anvisa e pelo Inmetro.

• Higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool 70%. 
• Ligar o oxímetro: ele fará calibração interna e verificações.
Aguardar o tempo de calibração para aferição. 
• Certificar-se de que a área onde será feita a aferição está limpa. 
• Remover o esmalte das unhas. 
• Posicionar o sensor com cuidado, preferencialmente no dedo indicador. 
• Certificar-se de que ele se adapta facilmente sem estar muito solto ou 
muito apertado. Aguardar para que o oxímetro detecte o pulso e calcule a 
saturação de oxigênio. 
• Ler os dados correspondentes na tela do visor e registrar. 
• Higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool 70%. 
• Realizar a limpeza do aparelho com álcool 70%.

ETAPAS DO PROCEDIMENTO:



Orientações quanto à 
posição prona (de bruços)
Os pulmões são órgãos muito acometidos pela Covid-19. Uma estratégia 
da fisioterapia tem ajudado a melhorar a função dos pulmões das 
pessoas afetadas. Trata-se de uma manobra que consiste em posicionar 
o paciente na posição prona (de bruços), o que promove melhora dos 
parâmetros respiratórios, facilitando a abertura dos alvéolos pulmonares 
e proporcionando, assim, melhores trocas gasosas. É uma estratégia que 
deve ser indicada estritamente pela equipe médica.

A maioria dos protocolos recomenda as seguintes mudanças de posição: 
30 a 120 minutos em posição prona, seguidos de 30 a 120 minutos em 
posição lateral esquerda, posição lateral direita e posição supina (corpo 
deitado com a face voltada para cima) com a cabeceira elevada. 

A tabela abaixo mostra a sequência dessas mudanças de posicionamento. 
A oxigenação do sangue do paciente ser verificada 15 minutos após cada 
mudança de posição para garantir que não houve queda:

De 30 minutos a 2 horas em prona com cabeceira a 0°

De 30 minutos a 2 horas em posição lateral direita com cabeceira a 0°

De 30 minutos a 2 horas em posição supina
com cabeceira elevada entre 30º e 60º

De 30 minutos a 2 horas em posição lateral esquerda com cabeceira a 0°



Sinais de alerta

Febre persistente (acima de 37,8°C).

Saturação em ar ambiente menor ou igual a 94%.

Presença de cansaço, fadiga e falta de ar.

Se constatar alteração e for cliente 
Unimed-BH, agende uma consulta on-line 
em unimedbh.com.br/coronavirus

http://unimedbh.com.br/coronavirus
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