
Orientações para o 
dia-a-dia das famílias 
e para proteção do 
idoso no domicílio 

em tempos de 
COVID-19



A nossa cartilha tem como objetivo
ser uma ferramenta que traga
informações para a família saber como
proceder dentro de casa com seus
idosos e se precisarem sair, assim como
cuidados em relação a nutrição, saúde
mental e física, higiene em relação ao
que chega de "fora" até ele, além do
isolamento social.



Como prevenir o contágio do Coronavírus? 

Lave sempre bem as mãos com água e sabão, caso não seja possível, utilize álcool em gel (70%).  

Sempre que tossir ou espirrar cubra a boca e o nariz.

Saia apenas se for extremamente necessário, evitando assim, aglomerações. 

Mantenha portas e janelas bem abertas para que haja uma corrente de ar, deixando assim o ambiente ventilado.

Não compartilhe alimentos nem objetos de uso pessoal, como copos, garrafas, talheres e pratos. 



Se utilizar máscaras de tecido, fazer a higienização em casa 

corretamente. 

Manter o isolamento social é de extrema importância, mas 

caso precise sair, não esqueça de utilizar máscara sempre, 

trocando a cada 2hs. 

Se precisar ir ao supermercado, usar máscara e luvas, 

evitando tocar em seu rosto e evitar usar adornos fora de 

casa (brincos, colar, pulseiras e relógio).

Ir ao hospital só se for muito necessário e não esquecer de se 

proteger!



Ao chegar da rua, deixar o calçado fora de casa e higienizar 

depois. 

Ao chegar com as compras, higienizar cada produto (frutas, 

verduras, industrializados, etc.) antes de guardá-los.

Ao chegar em casa, higienizar sacolas e acessórios (celular, 

carteira, chave de carro, canetas, etc.), assim como as roupas 

e objetos utilizados.



Tomar banho de sol diariamente, se possível, por 15 minutos a fim de 

produzir vitamina D de forma segura.

Ter uma boa alimentação, destacando as frutas, verduras e 

fibras, boa ingestão de líquidos (água e sucos). Manter a 

absorção vitamínica, como a vitamina C, D, E e ômega 3.

Cuidar da saúde mental, suavizando o dia assistindo filmes, 

programas de preferência, escutar músicas, ligações para 

pessoas queridas, fazer leituras, trabalhos manuais, etc.















A melhor maneira de combatermos o coronavírus é

com o engajamento da população. Cuide de você para cuidar

do outro. Juntos somos mais fortes e venceremos! Logo logo,

tudo isso vai passar, Deus é maior!

Elaborado pelas equipes de Fisioterapia e Pilates da COMSEDER. 


