
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUIA DE ISOLAMENTO DOMICILIAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para CASOS CONFIRMADOS 
- Teste positivo para COVID-19 

 

Para CASOS SUSPEITOS 
- Pessoa com Síndrome Gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave 

 

Para CONTATOS DOMICILIARES 
- Membros da família que residem com caso suspeito e/ou confirmado 

Para CONTATOS DE CASOS CONFIRMADOS 
- Pessoa que esteve em contato próximo com um caso confirmado durante o período 

de transmissibilidade viral (02 dias antes e 10 dias após a data de início dos sintomas) 

VERSÃO ATUALIZADA PELA GERÊNCIA DE EPIDEMIOLOGIA E INFORMAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVÃO 



 
 

O que é o isolamento domiciliar? 

 

 

O isolamento domiciliar é uma separação física entre pessoas 

infectadas/doentes (casos confirmados da COVID-19) ou possivelmente 

infectadas/doentes (casos suspeitos da COVID-19) das não infectadas/não 

doentes (contatos domiciliares sem sintomas suspeitos da COVID-19 e/ou 

comunidade), com o objetivo de evitar a propagação do novo 

coronavírus (SARS-CoV-2). Trata-se de uma medida prioritariamente 

realizada em domicílio, mas que conforme o estado clínico de cada paciente, 

pode-se haver a necessidade de transferência para o ambiente hospitalar. 

 

 

A duração do isolamento domiciliar deve ser de 10 dias para casos 

confirmados e suspeitos da COVID-19, bem como para seus contatos 

próximos, sejam domiciliares e/ou da comunidade. O isolamento domiciliar 

poderá ser suspenso quando estes indivíduos passarem pelo menos as últimas 

24 horas destes 10 dias com ausência de febre sem a utilização de 

medicamentos antitérmicos e sem quaisquer sintomas respiratórios. Pessoas 

assintomáticas que testaram positivo para COVID-19 por meio do RT-qPCR 

ou teste rápido para detecção de antígeno poderão suspender o isolamento 

domiciliar após 10 dias da data da coleta/realização do teste. Ressalta-se que 

durante o período de isolamento domiciliar, o paciente e seus contatos 

próximos serão monitorados por telefone a cada 24/48 horas pela Equipe de 

Saúde da Unidade Básica de Saúde e/ou pela Equipe de Monitoramento da 

Secretaria Municipal de Saúde de São Cristóvão. 

 

 

Somente médicos ou agentes da vigilância epidemiológica 

podem prescrever/solicitar o isolamento domiciliar. O paciente deverá 

assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e seguir 

as orientações para evitar o contágio de seus contatos domiciliares e/ou da 

comunidade. Tanto o paciente como também os seus contatos 

domiciliares terão direito a atestado médico, se necessário. 



 
 

Como deve ser o isolamento domiciliar? 
 

 

Para a pessoa com sintomas da doença (caso 

confirmado ou suspeito da COVID-19), se possível, 

a primeira orientação é destinar um quarto/cômodo 

com janela e um banheiro para uso exclusivos. O 

quarto/cômodo com o paciente isolado deverá 

permanecer com a porta fechada. O paciente deverá 

manter a janela aberta para ter ventilação e 

entrada de luz solar. É importante manter uma 

lixeira ao lado da cama com saco plástico.  

 

Preferencialmente, a pessoa infectada ou com 

suspeita de infecção deverá trocar a própria roupa 

de cama. Havendo secreções, deve-se embalar em 

um saco plástico antes de levar à máquina ou tanque.  

 

Não deixe a escova de dente da pessoa 

infectada ou com suspeita de infecção no mesmo 

recipiente das demais, bem como não compartilhe 

objetos como toalhas de rosto e/ou corpo. Prefira 

usar sabonete líquido. 

 

Em ambientes compartilhados da casa, todos 

deverão utilizar máscaras simples, ou pelo menos, 

a(s) pessoa(s) com sintomas da doença. Deve-se 

existir uma distância mínima de segurança entre 

pessoa(s) sintomática(s) e não-sintomática(s). É 

importante desinfetar constantemente as áreas 

comuns. Moradores de casas pequenas e/ou com 

número maior de pessoas precisarão de ainda mais 

cuidados higiênicos quanto a espirro, tosse, 

compartilhamento de objetos, entre outros. 

 

Fonte: G1/Bem Estar. Guia do isolamento domiciliar. 



 
 

Quais as recomendações oficiais do Ministério da Saúde? 

 

 

 

Para o paciente em isolamento: 

 

• O paciente deve permanecer em quarto isolado e bem ventilado. Caso não 

seja possível isolar o paciente em um quarto único, os demais familiares 

deverão manter pelo menos 1 metro de distância do paciente.  

 

• É importante dormir em cama separada. Mães que estão amamentando devem 

continuar a amamentação com o uso de máscara e medidas de higiene, como a 

lavagem constante das mãos. 

 

• Limitar a movimentação do paciente pela casa.  

 

• Utilizar máscara todo o tempo. Caso o paciente não tolere ficar por muito 

tempo, realizar medidas de higiene respiratória com mais frequência. Trocar a 

máscara sempre que estiver úmida ou danificada. 

 

• Em idas ao banheiro ou outro ambiente essencial, o doente deve usar 

obrigatoriamente máscara. 

 

• Realizar higiene frequente das mãos, com água e sabão ou álcool em gel e/ou 

líquido 70%, especialmente antes de comer ou cozinhar, e após ir ao banheiro. 

 

• Sem visitas ao doente. Não é um momento seguro para receber visitas em casa. 

 

• O paciente só poderá sair de casa em emergências por complicações de seu 

quadro clínico. Neste caso, deve-se utilizar máscara e evitar multidões, 

preferindo transportes individuais ou a pé, sempre que possível. 

 

 

 



 
 

Continuação... 

 

 

Precauções do cuidador (se houver): 

 

• O cuidador deve utilizar máscara quando estiver perto do paciente. Caso a máscara fique úmida 

ou com secreções, deve ser trocada imediatamente. Nunca tocar ou mexer na máscara enquanto 

estiver perto do paciente. Após retirar a máscara, o cuidador deve lavar as mãos. 

 

• Deve ser realizada higiene das mãos toda vez que elas parecerem sujas, antes/depois do contato com 

o paciente, antes/depois de ir ao banheiro, antes/depois de cozinhar e comer e toda vez que julgar 

necessário.  

 

• Utilize álcool em gel e/ou líquido 70% quando as mãos estiverem secas e água e sabão quando as 

mãos parecerem oleosas ou sujas. 

 

Recomendações gerais: 

 

• Toda vez que lavar as mãos com água e sabão, dar preferência ao papel-toalha. Caso não seja 

possível, utilizar toalha de tecido e trocá-la toda vez que ficar úmida. 

 

• Todos os moradores da casa devem cobrir a boca e o nariz quando tossir ou espirrar, 

preferencialmente em uso de máscaras. Lavar as mãos e jogar as máscaras após o uso. 

 

• Evitar o contato com as secreções do paciente. Quando for descartar o lixo do paciente, utilizar 

luvas descartáveis. 

 

• Limpar mais de uma vez por dia as superfícies. Faça o mesmo para banheiros e toaletes. 

 

• Lavar separadamente roupas pessoais, roupas de cama e roupas de banho do paciente com sabão 

comum e água entre 60-90ºC no momento de enxague, deixe secar. 

 

 



 
 

Responsabilização civil, administrativa e penal no isolamento 

 

 

O isolamento domiciliar é uma MEDIDA COMPULSÓRIA, ou seja, de caráter 

OBRIGATÓRIO. Possui implicações legais junto ao Ministério Público e órgãos policiais em caso de seu 

descumprimento, pois esta ação representa riscos à saúde de pessoas/comunidades eventualmente expostas 

aos casos suspeitos e/ou casos confirmados da COVID-19. 

 

• A Portaria Interministerial Nº 5, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre a 

compulsoriedade das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública previstas 

na Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, traz que: 

 

Art. 3º O descumprimento das medidas previstas no art. 3ª da Lei nº 13.979, de 2020, acarretará a 

responsabilização civil, administrativa e penal dos agentes infratores. 

 

Art. 5º O descumprimento da medida de quarentena, prevista no inciso II do caput do art. 3º da Lei nº 

13.979, de 2020, poderá sujeitar os infratores às sanções penais previstas nos arts. 268 e 330 do Decreto-

lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, se o fato não constituir crime mais grave. 

 

 

• A Portaria Nº 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e 

operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece 

as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do novo coronavírus, traz que: 

 

Art. 3º A medida de isolamento objetiva a separação de pessoas sintomáticas ou assintomáticas, em 

investigação clínica e laboratorial, de maneira a evitar a propagação da infecção e transmissão local. 

 

§ 1º A medida de isolamento somente poderá ser determinada por prescrição médica ou por 

recomendação do agente de vigilância epidemiológica, por um prazo máximo de 14 (quatorze) dias, 

podendo se estender por até igual período, conforme resultado laboratorial que comprove o risco de 

transmissão. 

 



 
Art. 5º O descumprimento das medidas de isolamento e quarentena previstas nesta Portaria acarretará 

a responsabilização, nos termos previstos em lei. 

 

Parágrafo único. Caberá ao médico ou agente de vigilância epidemiológica informar à autoridade policial 

e Ministério Público sobre o descumprimento de que trata o caput. 

 

 

• A Portaria Nº 454, de 20 de março de 2020, que declara, em todo o território nacional, o 

estado de transmissão comunitária do novo coronavírus, traz em seu Art. 3º que: 

 

§ 1º O atestado emitido pelo profissional médico que determina a medida de isolamento será estendido 

às pessoas que residam no mesmo endereço, para todos os fins, incluindo o disposto no § 3º do art. 3º da 

Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

Cuidados com animais domésticos durante o isolamento: 
 

O coronavírus sobrevive em superfícies, e ainda há dúvidas se permanece sobre o pelo e/ou a pata do animal. 

Por isso, melhor que eles fiquem em casa e evitem contato com outras pessoas, animais e locais públicos. 

 

Cães precisam gastar energia e, mesmo sem passear, é importante que eles façam alguma atividade. Sugere-

se interagir com brinquedos, fazer exercícios de adestramento (há tutorias online) e abusar da criatividade 

para distraí-los. Se o animal possui tendência à obesidade e vai ficar mais tempo parado, melhor diminuir a 

quantidade de ração. 

 

Para compra de ração e remédios, recomenda-se fazer o pedido por delivery. 

 

Se o cãozinho só consegue fazer as necessidades na rua, as regras são as mesmas: ao sair, evite contato com 

outras pessoas e animais. Não deixe que toquem no animal. Assim que chegar em casa, lave as patinhas do 

cachorro e higienize suas mãos com água e sabão. 

 



 
Cuidado com idas “não urgentes” ao veterinário. Os sinais de que algo não vai bem são: animal prostrado, 

apático e não responsivo ao chamado do dono, mais de três vômitos por dia, inapetência e febre (barriga 

quente, com temperatura acima de 38,5). Tire dúvidas por telefone com o veterinário de confiança. 

 

Com os cães confinados, há maior quantidade de pelos circulando no ambiente. Se eles passarem a fazer as 

necessidades dentro de casa, a limpeza deverá ser maior. Tenha paciência. A melhor forma é utilizar água 

sanitária nos pisos e manter a casa arejada. Se possível, aspirar os cômodos uma vez por dia. Cães 

devem tomar banho uma vez por semana, saindo ou não de casa. 

 

A rotina do gato não muda muito, já que a recomendação dos veterinários é que eles fiquem sempre em 

casa, com ou sem pandemia. 

 

Mantenha as regras de sempre. Não permita coisas das quais vai se arrepender depois. Se não pode arranhar 

o sofá, não pode nunca, se não pode dormir na cama, não pode nunca. Ou os animais ficarão confusos quando 

a rotina voltar e você proibir. 

 

 

 

Dicas para saúde mental de pessoas em isolamento: 
 

Mantenha sua rede de amigos. Mesmo sem o contato físico, o uso de plataformas virtuais e também do 

contato telefônico são bons exemplos que permitem aproximação com pessoas que te fazem bem. 

 

Estabeleça uma rotina para o seu dia. Para auxiliar, elabore uma lista com estas atividades. 

 

Atente-se para seus sentimentos e demandas internas. Envolva-se com atividades saudáveis e aproveite 

para descansar e/ou produzir. 

 

Preserve sono regular e cuidados com a alimentação. 

 

Cuidado com “Fake News” e boatos sobre a COVID-19.  Eles provocam desconfortos, além de ansiedade e 

maiores preocupações. 

 

Se tiver animais de estimação, ficar em casa com eles pode ser uma ótima forma de distração e companhia. 

 

 



 
 

COMPRE na Cidade Mãe – Valorize o pequeno negócio 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproveitando melhor o tempo em casa 
 

 

CURSOS GRATUITOS 

 

• IFRGS: https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38.   

• Conselho Nacional de Justiça: https://www.cnj.jus.br/formacao-e-capacitacao/cursos-abertos/.  

• Câmara dos Deputados: https://educacaoadistancia.camara.leg.br/site/para-cidadaos/.  

• UNASUS: https://www.unasus.gov.br/cursos/sobre.  

• PoCA Portal de Cursos Abertos UFSCAR: https://cursos.poca.ufscar.br/.   

• ESKADA: Cursos Abertos da UEMA: https://eskadauema.com/.   

• Governo do Estado de São Paulo: https://portalgeead.cps.sp.gov.br/mooc/. 

• IFRO: https://mooc.ifro.edu.br/.   

• Fundação BRADESCO: https://www.ev.org.br/#cursos.  

• Fundação Getúlio Vargas: https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/gratuitos. 

 

O Instagram oficial da 

Prefeitura de São Cristóvão 

(@prefsaocristovao) possui 

um destaque com várias 

possibilidades de compra 

online no município! 
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• EV.G/Portal Único de Governo/Escola Nacional de Administração Pública: 

https://www.escolavirtual.gov.br/catalogo.  

• AVA Acadêmico: https://avaacademico.ufrb.edu.br/course/index.php?categoryid=2. 

• Instituto Serzedello Corrêa/Escola Superior do Tribunal de Contas da União: 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=600044:3:117014701930262::NO:RP,3::  

• LÚMINA/UFRGS: https://lumina.ufrgs.br/course/. 

• Prime Cursos: https://www.primecursos.com.br/.  

• Learncafe: https://www.learncafe.com/cursos-gratis.  

• Hospital Albert Einstein: https://ensino.einstein.br/curta-duracao/cursos-gratuitos. 

• IFSP: https://mooc.ifsp.edu.br/.   

 

CULTURA 

 

• Visite o Louvre 

• Visite uma das maiores coleções de arte da Itália – Pinacoteca di Brera 

• Viste mais de 1200 museus com realidade aumentada – Google Arts & Culture 

• Conheça as obras do museu do Vaticano 

 

 

STREAMING E OPERADORAS DE TV 

 

• As operadoras de TV por assinatura Claro/NET, Sky, Vivo TV e Oi TV liberaram diversos canais 

gratuitamente para os atuais usuários. 

• Telecine online: durante 30 dias você pode gratuitamente assistir mais de 2000 filmes de todos os 

estúdios de Hollywood. Disponível em: https://assine.telecine.com.br/ 

 

 

 

Iniciativas importantes no contexto da COVID-19 
 

 

 

CAMPANHAS SOLIDÁRIAS 

 

• Pandemia Solidária. Disponível em: https://pandemiasolidaria.com/.  

 

 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

• Cartazes e sinalizações imprimíveis gratuitos para COVID-19 para pequenas empresas e 

organizações. Disponível em: https://www.websiteplanet.com/pt-br/blog/cartazes-e-sinalizacoes-

imprimiveis-gratuitos-para-covid-19-para-pequenas-empresas-e-organizacoes/.  

• Material de apoio/comunicação elaborado pela SEDUC para retorno às aulas presenciais em 

Sergipe. Disponível em: 

https://drive.google.com/drive/folders/1wUOHbvzDpgffs78kXitNlC74PAaMgIpk?sort=13&dir

ection=a  
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ÍNDICE DE RISCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em caso de qualquer necessidade e/ou percepção de piora do seu 

estado de saúde, favor entrar em contato conosco! 
 

 

 

 

WhatsApp da Equipe de Monitoramento: (79) 99685-3740 

WhatsApp da SMS-COVID-19: (79) 99883-6201 

Vigilância Sanitária e/ou Epidemiológica: (79) 3045-4916 
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