
É profissional da área da Saúde?
Então veja as dicas e proteja-se! 

Higienize as mãos
Lave suas mãos frequentemente com água e sabão ou com 

uma solução de álcool em gel a 70%.
Por quê?

Esfregar as mãos ajuda a eliminar traços do vírus que 
podem estar presentes em lugares de uso comum.

Atendimento
No atendimento a pacientes com suspeitas de Covid-19, 
utilize máscara cirúrgica, gorro, luvas, avental e óculos de 
proteção. Ao finalizar, lave as mãos com água ou sabão ou 

faça uso de álcool em gel a 70%.
Por quê?

A tosse e o espirro propagam pequenas gotas de secreção e 
saliva que podem conter vírus. Com a proximidade, a chance 

de respirar ou ter contato com essas gotículas aumenta.

Cuidado com jalecos e demais
roupas hospitalares 

Ao finalizar procedimentos de enfermagem ou cirúrgico, 
não circule fora dos setores ou área externa da unidade com 

jalecos e demais peças que você utiliza em atendimento.
Por quê?

Resíduos contaminados de um infectado pelo Coronavírus 
podem estar alojados nos tecidos das roupas e, 
posteriormente, tornar-se outra forma de propagação do 

vírus. 



Em caso de febre ou
dificuldade respiratória,

busque ajuda médica rapidamente

Não saia de casa se estiver com febre e sintomas 
respiratórios. Se os sintomas persistirem e caso haja 
dificuldade respiratória, busque atenção especializada 

imediatamente.
Por quê?

Apesar de serem sintomas comuns, uma ação rápida pode 
evitar problemas mais sérios e o desenvolvimento de 

sintomas mais graves de infecções respiratórias.

Evite tocar os olhos, o nariz e a boca
Evite coçar, esfregar ou ter qualquer tipo de contato com as 
mucosas. Essas áreas têm contato direto com a corrente 
sanguínea e são mais sensíveis à presença de agentes de 

contaminação.
Por quê?

As mãos estão em contato constante com superfícies que 
podem ser vetores de transmissão de vírus e bactérias. 
Mantê-las longe das mucosas diminui a chance de ficar 

doente e, consequentemente, repassar a doença.

Pratique higiene respiratória
Tenha boas práticas de higiene respiratória. Isso significa 
cobrir a boca e o nariz com o braço curvado ou com um 
lenço de papel ao tossir e espirrar. Descarte ou higienize o 

material usado imediatamente.
Por quê?

Gotículas de saliva e secreção são vetores do Covid-19. 
Evitar que outras pessoas entrem em contato com saliva 
contaminada evita não apenas o Coronavírus, mas uma 

série de doenças respiratórias.



Por quê?
Autoridades nacionais e locais têm a informação mais 
atualizada sobre a situação de saúde na sua área. Tomar 
atitudes preventivamente ajuda o sistema de saúde a 
distribuir e compreender de maneira ágil a disseminação 

de qualquer doença.

Fique bem informado e siga os
procedimentos do Ministério da Saúde

   Lavar as mãos com frequência, ou utilizar álcool 70%, 
principalmente antes de consumir algum alimento.
   Utilizar lenço descartável para higiene nasal.
   Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir.
   Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar 
as mãos após tossir ou espirrar.
   Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, 
pratos, copos ou garrafas.
   Manter ambientes bem ventilados, evitar contato 
próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas 
da doença. 
   Evitar contato próximo com animais selvagens e 
animais doentes em fazendas ou criações.
   Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda 
devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz 
ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços 
descartáveis e após lavar as mãos).
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