
 
 

Curso de odontologia ucb
Disciplina de saúde coletiva em
odontologia

Não realizar consulta odontológica e orientar sobre a procura de

atendimento médico, quando indicado (informações são passadas

de maneira remota, por telefone, whatsapp, dentre outros).

Se uma pessoa da casa tiver diagnóstico positivo, todos os

moradores ficam em isolamento por, no mínimo, 14 dias;

Utilizar máscaras em tempo integral;

Se apenas uma pessoa for infectada, deve-se ficar em isolamento

dentro de um ambiente em que os outros integrantes da família

não tenham acesso;

Caso outro familiar da casa apresente os sintomas, a família deve

reiniciar o isolamento. Se os sintomas forem graves, como

dificuldade para respirar, ele deve procurar orientação médica;

Manter a distância mínima de 1 metro entre a pessoa infectada e

os demais moradores;

Os demais moradores devem dormir em outro cômodo, longe da

pessoa infectada;

 

SE  O PACIENTE OU FAMILIAR APRESENTA SINTOMAS DA
COVID-19:
 

 

SE  O PACIENTE OU FAMILIAR TESTOU POSITIVO PARA A

COVID-19:

 

 

 

cuidados a se tomar na suspeita da
infecção pelo vírus da covid-19 pelo

paciente ou por um familiar 



 
 

Curso de odontologia ucb
Disciplina de saúde coletiva em
odontologia

Limpar a casa frequentemente com água sanitária ou álcool 70%;

Depois de usar o banheiro, nunca deixe de lavar as mãos com

água e sabão e sempre limpe vaso, pia e demais superfícies com

álcool ou água sanitária para desinfecção do ambiente;

Manter ambiente ventilado;

Objetos como: toalhas de banho, garfos, facas, colheres, copos e

outros devem ser separados apenas para uso da pessoa infectada;

O lixo produzido por ela precisa ser separado e descartado

corretamente;

Roupas e roupas de cama do contaminado devem ser lavados

separadamente;

 

 

SE  O PACIENTE OU FAMILIAR TESTOU POSITIVO PARA A

COVID-19 (continuação):

 

 

 

 

 

 

 

 

cuidados a se tomar na suspeita da
infecção pelo vírus da covid-19 pelo

paciente ou por um familiar 
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Alguns pacientes com COVID-19 podem espalhar

o vírus de 24 a 48 horas antes do início dos

sintomas e de 3 a 4 semanas após o início dos

sintomas;

De acordo com a OMS, o paciente deve ser

liberado do isolamento após terem dois testes

negativos, com pelos menos 24 horas de intervalo

e estejam clinicamente recuperados;

Se o teste não puder ser realizado, é importante

que os indivíduos continuem isolados por mais 2

semanas após o fim dos sintomas.

 

 

 

 

 

 

quanto tempo a pessoa infectada deve
ficar isolada?


