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CORONAVÍRUS
(COVID-19)



Lavar as mãos com água e sabão é o 
cuidado número um, especialmente 
após usar o banheiro, ao chegar em 
casa e antes de manipular alimentos. 

Na ausência de água e sabão, a 
higienização pode ser feita com um 
desinfetante para as mãos à base de 
álcool 70%.

- Evite tocar nos olhos, nariz e boca 
caso as mãos não estejam lavadas. 
Objetos e superfícies tocados com 
frequência também devem ser 
higienizados. O ideal é não 
compartilhar objetos de uso pessoal, 
como copos e talheres.

- Aglomerações devem ser evitadas, 
assim como beijos, abraços e apertos 
de mão. Mantenha distância também 
de pessoas com sintomas de gripe. E, 
caso você quem esteja doente, 
procure assistência médica e siga as 
orientações. Ao tossir, cubra boca e 
nariz com um lenço de papel e jogue 
no lixo em seguida.

ORIENTAÇÕES



PRINCIPAIS
SINTOMAS

- Mantenha os ambientes sempre 
ventilados e arejados.

- Além de manter o ambiente limpo 
e atentar para a higienização das 
mãos, a equipe de saúde da Corte 
baiana enfatiza a importância de 
cultivar hábitos saudáveis para 
fortalecer a imunidade, como dormir 
e alimentar-se bem, manter-se 
hidratado.

Os sinais e sintomas da 
COVID-19 são principalmente 
respiratórios, semelhantes a um 
resfriado. Podem também 
causar infecção do trato 
respiratório inferior, como as 
pneumonias.

Os principais sintomas são:

- Febre;
- Tosse seca;
- Dificuldade para respirar;
- Insuficiência renal, em 
casos mais graves.



Busque o Serviço de Saúde mais 
próximo de você. Assim que os 
sintomas surgirem, é importante 
procurar ajuda médica imediata para 
confirmar o diagnóstico e iniciar o 
tratamento.

TRATAMENTO

DÚVIDAS
Devo usar máscaras?

Apenas se estiver com os sintomas da doença, 
para evitar a transmissão do vírus, ou se mantiver 
contato com pessoas infectadas, como no caso 
dos profissionais de saúde. Quem não apresenta 
sintomas deve apenas adotar as medidas de 
prevenção.

Usar o álcool em gel é mais eficiente do que 
lavar as mãos como medida preventiva?

Não. A higienização das mãos com água e sabão 
por cerca de 40 segundos já é suficiente para 
previnir a contaminação pelo coronavírus. O uso 
de álcool em gel 70% é uma forma alternativa de 
manter a higienização. Ele é importante para a 
limpeza de objetos e superfícies usadas com 
frequência que podem podem favorecer o 
contágio.



Quem deve ficar em casa?

- Pessoas com diagnóstico do COVID-19; 
- Pessoas com suspeita do COVID-19 e que 
aguardam diagnóstico;
- Pessoas com contato domiciliar de casos 
confirmados e suspeitos de COVID-19; 
- Pessoas que voltaram de viagens internacionais:
  -Por sete dias, se não apresentar sintomas
  -Por 14 dias, se apresentar sintomas *

A decisão de optar pelo isolamento deverá passar 
antes pela avaliação do MÉDICO responsável.

As pessoas não devem procurar 
atendimento médico se tiverem apenas 
tosse, apenas coriza, apenas coriza e 
sensação de moleza no corpo ou 
apenas febre. A recomendação é que a 
rede de atendimento seja procurada se 
os sintomas aparecerem ao mesmo 
tempo. 

Caso ocorra apenas um dos sintomas, a 
recomendação do Ministério da Saúde é 
contatar  o número 136 para que uma 
equipe de saúde possa dar orientações.

ATENÇÃO

*Apresentando febre, tosse e falta de ar surgirem,
a recomendação é procurar uma unidade de saúde.
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