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A COVID-19 é uma doença causada pelo novo
coronavírus, SARS-CoV-2, a qual causa nos
seres humanos infecções respiratórias. 
Identificado pela primeira vez em dezembro
de 2019, em Wuhan, na China.

CORONAVÍRUS 
C O V I D - 19

DISSEMINAÇÃO DO 
V Í R U S

Contato direto com o
infectado (aperto de mão
é a principal forma de
contágio)

Gotículas do nariz ou da
boca que se espalham
quando uma pessoa com
COVID-19 tosse, espirra
ou fala.

 Contato com objetos e
superfícies contaminadas 
como mesas, maçanetas,
celulares e corrimãos. 



PRINCIPAIS  
S I N T O M A S

SENSAÇÃO
FEBRIL OU FEBRE

(mesmo que
relatada)

TOSSE DIFICULDADE
RESPIRATÓRIA

CORIZA DOR DE
GARGANTA

Anosmia (perda do olfato), ageusia (perda do
paladar), astenia (fraqueza corporal), cefaleia,
fadiga e mialgia.

OUTROS SINTOMAS 

EM IDOSOS, importante considerar que a febre
pode estar ausente e que outros critérios
específicos de agravamento podem estar
presentes, como síncope, confusão mental,
sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.

Vale ressaltar!



Quanto tempo para
desenvolver os
sintomas?
O tempo entre a exposição à COVID-19
e o momento em que os sintomas
começam (período de incubação) é
geralmente de cinco a seis dias,
mas pode variar de 1 a 14 dias.

Coletado entre o 3º e 7º dias de
sintomas, quando a carga viral é
maior, podendo ser coletado até
o 10º dia.

TESTES ESPECÍFICOS 
RT - PCR (Swab da cavidade
nasal)

Testes rápidos (IgM/IgG)

RT-PCR (Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction)1.

Teste que detecta, ou não, a
presença de anticorpos em
amostras coletadas a partir do 8º
dia de início dos sintomas.

1



Devido as características da infecção pelo
SARS-Cov-2, nos primeiros dias após o início
dos sintomas tanto a carga viral, quanto os
anticorpos podem não ser  devidamente
detectados pelos testes. Para atingir valores
de sensibilidade de mais de 86%, é
recomendado que ambos os  testes sejam
realizado dentro dos períodos de indicados.

Não se recomenda a realização de testes
em pacientes assintomáticos para tentar
identificar uma possível imunidade ao SARS-CoV-
2. O valor preditivo negativo destes testes é
baixo, portanto resultados negativos não
descartam diagnóstico de COVID-19.

Não há indicação para retestagem de casos
já positivos.

Os testes sorológicos têm um papel importante
para entender a propagação do vírus numa
população e identificar grupos com maior risco
de infecção.

Importante!



Contato próximo com
caso suspeito/
confirmado de COVID-19
São considerados contato de risco: o físico
direto (por exemplo, apertando as mãos); o
desprotegido com secreções infecciosas (por
exemplo, gotículas de tosse, contato sem
proteção com tecido ou lenços de papel
usados e que contenham secreções); o frente
a frente por 15 minutos ou mais e a uma
distância inferior a 2 metros, sem proteção ou; 
em um ambiente fechado (por exemplo, sala
de aula, sala de reunião, sala de espera do
hospital etc.) por 15 minutos ou mais e a uma
distância inferior a 2 metros.
Para profissionais de saúde ou cuidadores de
pessoa com COVID-19, é importante o uso de
EPIs em todos os momentos de proximidade. 

O que fazer após a
exposição?

Monitorar o estado de saúde por 14 dias, a
partir do último dia do possível contato.

Intensificar as medidas preventivas e de
higiene respiratória.

 Ao apresentar quaisquer sinais ou
sintomas, procurar atendimento de
equipe de saúde.



Portadores de doenças cônicas
descompensadas. 
Doenças metabólicas como diabétes
e obesidade (IMC > 40kg/m2)
Doenças respiratórias como asma,
bronquite e renite.
Doenças cardiovasculares
Doenças renais

Imunossuprimidos:
transplantados de órgãos sólidos
e de medula óssea,
imunossupressão por doenças
e/ou medicamentos (em vigência
de quimioterapia/radioterapia,
entre outros medicamentos),
anemia falciforme, neoplasias

Quem corre mais 
R I S C O?

Pessoas acima dos 60 anos 

Gestantes

Pessoa em situação de
vulnerabilidade ou
vulnerabilizadas¹  com fatores
que dificultem o autocuidado e/ou
o acesso aos serviços

Pessoa em situação de rua, privada de liberdade,
indígena, quilombola, cigana, comunidade de terreiros,
população rural, pessoas permanentes ou transitórias em
unidades de colhimento, pessoas com deficiência,
pessoas LGBTQI+, pessoas refugiadas, migrantes, dentre
outras.

1.



MEDIDAS 
PREVENTIVAS

Adote higiene respiratória: ao
tossir ou espirrar, cubra nariz e
boca com lenço ou com o braço, e
não com as mãos.

Lave as mãos com frequência,
com água e sabão, ou então
higienize com álcool em gel 70%.

Evite aglomerações e respeite o
distanciamento de 1 metro de
outras pessoas.

Não compartilhe objetos de uso
pessoal, como talheres,
toalhas, pratos e copos.

Higienize com frequência objetos
e superfícies (como celular, teclado,
mesas, maçanetas e etc).

Evite tocar olhos, nariz e boca
com as mãos não lavadas.

Utilize máscara de proteção facial
ao sair de casa.

Durma bem e tenha uma
alimentação saudável



F O N T E :  A V A L I A Ç Ã O  C L Í N I C A  E  I M U N O L Ó G I C A  D E  I N F E C Ç Õ E S
A S S I N T O M Á T I C A S  P O R  S A R S - C O V - 2

R E S P O S T A S  C O N V E R G E N T E S  D E  A N T I C O R P O S  A O  S A R S - C O V - 2  E M
I N D I V Í D U O S  C O N V A L E S C E N T E S

 PORTANTO, curados de COVID-19 precisam
seguir as mesmas recomendações de
distanciamento e higienização

Alguém que pegou COVID-19 pode
produzir uma quantidade variada
de anticorpos neutralizantes que
pode garantir alguma imunidade.

PORÉM, não se sabe por quanto
tempo essa imunidade prevalece
no corpo.

Os curados estão 
I M U N E S?



O USO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL PASSOU
A SER OBRIGATÓRIO EM TODO O DISTRITO FEDERAL.
É NECESSÁRIO UTILIZAR MÁSCARAS EM TODAS AS
VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES PÚBLICOS,
COLETIVOS, ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,
INDUSTRIAIS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

MÁSCARAS DE
PROTEÇÃO

Cuidados importantes!

As máscaras devem estar ajustadas
ao rosto e não devem ser tocadas ou
manuseadas durante o uso.

Qualquer problema com a máscara
(rasgar, sujar, molhar etc) é motivo
para sua troca imediata.

Após o uso, descartar a máscara
imediatamente e realizar a higiene
das mãos com água e sabonete
líquido, secando preferencialmente
com toalhas de papel descartáveis.

Não reutilize máscaras descartáveis.

Ao trocar utilize sacola para guardar
a máscara, lembrando seu tempo de
uso é de 2 horas.



MEDIDAS 
PREVENTIVAS NO  
 T R A B A L H O

Medir a temperatura dos
profissionais antes do início das
atividades e, nos casos de febre, os
mesmos não devem estar em
contato com os demais.

na chegada

Trocar de sapato na entrada da
unidade, utilizar roupa que seja
usada, exclusivamente, na
Unidade. 

Lavar bem as mãos com água e
sabão, fazer uso do álcool em gel a
70%, para então, iniciar os
trabalhos.

na SAÍDA

Trocar de roupa e de sapato
(pode usar a roupa que chegou).

importante lembrar!

           Checar no momento da convocação
para atendimento presencial relato de
adolescentes ou familiares com possíveis
sintomas para COVID-19 ou de convivência
com pessoas que testaram positivo.



MEDIDAS
PREVENTIVAS NO
T R A B A L H O
EM SERVIÇO

Utilizar máscara cirúrgica ou
tecido (em situação de escassez)
durante todo período de trabalho.

Evite aglomerações. Respeite a
distância mínima de 1 metro e
meio entre as pessoas, mesmo
durante as refeições.

Utilizar EPIs necessários durante
atendimento direto a adolescentes
e ao realizar manuseio de objetos
dos dormitórios de ISOLAMENTO.

Separar pratos, talheres, copos e
utensílios em geral.

Estabelecer rotina de
higienização e desinfecção de
áreas de passagem e superfícies em
geral com álcool a 70% ou solução
de hipoclorito² pelo menos 2 vezes
ao dia.

 Máscara cirúrgica. No caso de inspeção em dormitórios,
além da máscara deve-se utilizar luvas. 

1.

Lavar as mãos frequetemente.

1

2. Solução de hipoclorito: Usar preferencialmente a água
sanitária a 2-2,5% – diluir uma parte de água sanitária (250
ml) para 3 partes de água (750ml), para obter 1 litro a 0,5%.



ISOLAMENTO
DOMICILIAR

A pessoa com diagnóstico deve permanecer
em quarto isolado arejado/ventilado com
janelas abertas para circulação do ar.

isolamento com caso confirmado

Caso não seja possível isolar o paciente em
um quarto único, manter pelo menos 1
metro de distância do paciente. E todos
os moradores deverão usar máscara
dentro de casa.

Se uma pessoa da casa tiver diagnóstico
positivo, todos os moradores ficam em
isolamento por 14 dias também.

O paciente deverá utilizar máscara o tempo
todo.

Os móveis da casa precisam ser limpos
frequentemente com solução de
hipoclorito¹ ou álcool 70%.

 1. Solução de hipoclorito: Usar preferencialmente a água
sanitária a 2-2,5% – diluir uma parte de água sanitária (250
ml) para 3 partes de água (750ml), para obter 1 litro a 0,5%.



ISOLAMENTO
DOMICILIAR

itens que precisam ser
separados:

Limitar a movimentação do paciente pela
casa. Locais da casa com compartilhamento
devem estar bem ventilados.

O lixo produzido pelo paciente
contaminado precisa ser separado e
descartado.

Toalhas de banho, garfos, facas,
colheres, copos e outros objetos
usados pelo paciente.

Sofás e cadeiras também não
podem ser compartilhados.

Se possível, dormir em cama separada
(exceção: mães que estão amamentando
devem continuar amamentando com o uso
de máscara e medidas de higiene, como a
lavagem constante de mãos);

        As pessoas em isolamento só poderão
sair de casa em casos de emergência. Caso
necessário, sair com máscara e evitar
multidões, preferindo transportes individuais
ou a pé, sempre que possível.



FLUXO DE
ENCAMINHAMENTO

Adolescentes ou familiares com suspeita de
COVID-19 deverão ser orientados conforme o
fluxo assistencial estabelecido, que leva em
consideração os níveis de resposta e a
designação da Atenção Primária como a porta
de entrada preferencial do Sistema Único de
Saúde (SUS). 

Caso relatem sintomas suspeitos de COVID,
adolescentes e familiares deverão ser orientados
a procurar às Unidades Básicas de Saúde de
referência do território em que residem. Os
casos positivos em isolamento domiciliar serão
monitorados pelas equipes de profissionais
desse serviço de saúde. 

meio aberto

A identificação da UBS de
referência por ser feita,
utiizando-se o endereço
residencial, por meio do link
http://salasit.saude.df.gov.br/m
apa-unidades-basicas-de-saude-
ubs/.

http://salasit.saude.df.gov.br/mapa-unidades-basicas-de-saude-ubs/


Em dias e horários de não funcionamento da
UBS, ou em casos de relato de sintomas mais
graves relacionados à dificuldade respiratória,
adolescentes e familiares devem ser orientados
a procurar as Unidades de Pronto Atendimento
ou os seguintes Hospitais.

Hospital Regional da Asa Norte – HRAN
Instituto Hospital de Base – IHB
Hospital Regional de Santa Maria (HRSM)
Hospital Regional de Ceilândia - HRC

Ceilândia
QNN 27, Área Especial

D – Ceilândia Norte
 

Núcleo Bandeirante
DF-075, KM 180

 Área Especial – EPNB
 

Recanto das Emas
Quadra 400/600 

Área Especial
 

Samambaia
QS 107, conj. 4 
Área Especial

 
São Sebastião

Quadra 102, conj. 1
 

Sobradinho
DF-420, em frente à
AR-13, próximo ao

COER
 

FLUXO DE
ENCAMINHAMENTO



FLUXO DE
ENCAMINHAMENTO

Os adolescentes devem ser atendidos e testados
quando sintomáticos nas Unidades Básicas de
Saúde (UBS)  e pelas equipes de Saúde da Família
(eSF) de referência das Unidades de
Semiliberdade ou de sua localidade residencial.

Taguatinga - 01
Taguatinga - 02
Área Especial 26 Setor D
Sul (SANDÚ) Taguatinga
Sul

Gama 
Qd. 43, conjunto A
Casa 02 Lote 08 Setor
Central, Gama

Recanto das Emas 
Qd. 405 Conj. 04 Casa 06 

Santa Maria
Qd. 25, casa 42, Setor
Leste, Gama

UBS 02 – Rec. das Emas  
eSF - Roxa

UBS 05 Gama 
eSF - 212

UBS 05 Gama 
eSF - 212

SEMILIBERDADE

UBS de referência por unidade

Unidade
Socioeducativa 

Guará (feminino)
QI 06 Conj. F casa 05 

UBS 01 – Guará 1
eSF - 01

UBS 05 Taguatinga
eSF - Rosa

UBS referência



ATENDIMENTOS
PRESENCIAIS E VISITAS
DOMICILIARES

Observar formas de transporte utilizadas
pelos adolescentes, priorizando o
atendimento daqueles que conseguem ir à
unidade a pé, de bicicleta, de transporte
particular (carro e moto); e excepcionando o
atendimento a adolescentes e famílias que
necessitam de utilizar transporte público
para chegar à Unidade;

Checar, no momento da convocação para
atendimento presencial, relatos de sintomas
de COVID-19, caso apresente mais de um
sintoma, orientar o adolescentes que procure
a UBS de referência;

Checar, no momento da convocação para
atendimento presencial, relatos de
convivência com pessoas testadas positivos
para o COVID19, ou com sintomas
relacionados;

Restringir o atendimento presencial a
adolescentes e familiares sintomáticos ou
testados positivo durante o quadro de doença
e risco de infecção;

Restringir o atendimento de adolescentes e
familiares em situação de grupo de risco, ou
em convívio com pessoas testadas positivo ou
sintomáticas;



ATENDIMENTOS
PRESENCIAIS E VISITAS
DOMICILIARES

Usar, obrigatoriamente, máscaras de tecido
ou descartáveis durante os atendimento e
disponibilizar para adolescentes e
familiares, caso comparecem à unidade
sem;

Usar, obrigatoriamente, máscaras durante
todo o período de realização de visita
domiciliar. Se necessário, disponibilizar aos
adolescentes e familiares visitados;

Não adentrar nas residências nas visitas
domiciliares;

Avaliar a possibilidade de suspensão de
visitas domiciliares nas regiões mais
afetadas pela COVID – 19;

Em caso de decretação de Lockdown na Região
Administrativa da Unidade, suspender visitas
domiciliares e atendimentos presenciais.



Observação: todas essas medidas são baseadas no
conhecimento atual sobre os casos de infecção pelo COVID-19 e
podem ser alteradas conforme novas informações sobre o vírus
forem disponibilizadas.
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