
CORONAVÍRUS – COVID-19 

MANUAL DE 
ORIENTAÇÃO

PARA CUIDADORES
Saiba como fazer para se proteger e proteger o 

seu paciente idoso.

CORONAVÍRUS



O que é o coronavírus?

A doença provocada pelo novo coronavírus é
denominada oficialmente como COVID-19. Vírus que causa
doença respiratória pelo agente coronavírus com casos
recentes registrados na China e em outros países, como
Itália e agora o Brasil. O quadro pode variar de leve à
moderado, semelhante a uma gripe. Alguns casos podem
ser mais graves, por exemplo, em pessoas idosas. Nessas
situações, pode ocorrer síndrome respiratória aguda grave e
complicações. Em casos extremos, pode levar a óbito. Por
isso, nós que trabalhamos diretamente com o público idoso
precisamos tomar muito cuidado para não expor essas
pessoas ao risco e aumentar a possibilidade de contágio.

O primeiro passo é entender mais sobre a doença.
Vamos lá!

Como ocorre a transmissão?

 Espirro
 Tosse
 Catarro
 Gotículas de saliva
 Contato físico com pessoa infectada
 Contato físico com superfícies 

contaminadas



Como se proteger e proteger o seu 
paciente idoso?

Cuidador, siga os passos abaixo:

- Ao chegar no plantão, lave bem as mãos com água 
e sabão;

- Leve uma troca de roupa limpa e esteja com o 
jaleco limpo para cuidar do idoso, não utilize a 
mesma roupa que chegou da rua;

- Evite tocar nos olhos, nariz e boca sem lavar as 
mãos;

- Não dê beijos e abraços nos pacientes durante 
esses dias, eles vão entender que é para o bem-
estar deles;

- Antes de qualquer procedimento que for realizar 
com o idoso, utilize álcool em gel;

- Mantenha o ambiente arejado;

- Não compartilhe objetos pessoais;

- Quando receber algum pertence ou compra 
que venha de fora, é necessário esterilizar a 
embalagem com álcool. 



Sentiu algum destes sintomas ou 
convive com alguém que 

apresentou estes sintomas?

Avise diretamente a Senior Services 
para que seja realizada a substituição e 

procure um serviço médico.

Lembre-se: o paciente não é só um paciente,  
ele é o amor de alguém.

Cuidem-se e cuidem do seu paciente idoso!

FEBRE TOSSE
DIFICULDADE 

PARA RESPIRAR


