






Quando você sentir os primeiros sintomas, é preciso que tente
se isolar, e procure informar aos agentes de saúde do bairro.

Também veja os contatos ao final da cartilha!



Pessoas que estão com coronavírus podem transmitir ao tocar, 
conversar, espirrar, tossir, ou mesmo respirar perto de qualquer 
outra pessoa, porque emitem pequenas gotas sem perceber.  

As gotinhas, às vezes invisíveis, se tornam um perigo e podem
contaminar quem está perto. Os meios de transmissão
mais comuns são:

DANDARA ALERTA:
Até 80% dos infectados não apresentam 
sintomas, mas ainda assim transmitem a doença.
Por isso é importante se prevenir sempre. 

COMO ACONTECE 
A TRANSMISSÃO?



Procure não tocar o rosto (olhos, boca e
nariz) para evitar que se contamine com o

vírus que pode estar nas suas mãos.

CONTATO COM ROSTO

Evite o contato próximo com pessoas,
mesmo que não apresentem sintomas,
porque podem estar infectados.

DISTÂNCIA

HIGIENE E LIMPEZA
Lave as mãos frequentemente com água e

sabão, ou com álcool gel. Desinfecte objetos
e superfícies com solução desinfectante.

Evite sair de casa o maior tempo possível
para não se expor ao vírus e para não

contaminar outras pessoas, caso você
esteja infectado.

ISOLAMENTO SOCIAL

Use máscaras sempre que sair de casa e 
evite tocar no tecido, basta pegar nos 
elásticos. Lave com sabão depois.

MÁSCARA



Se você precisar sair, siga as seguintes orientações:



PRÁTICAS E 
CUIDADOS EM CASA

É interessante deixar perto da entrada de sua casa os materiais de 
higiene. Quando chegar, tome os seguintes cuidados:

Tire os sapatos e coloque em uma caixa ao 
lado da porta junto com tudo o que trouxer da 
rua. Limpe com água e sabão todas as solas. 1
Limpe as compras que pegar ou trouxer 
da rua, além de bolsas, carteira, celular, 
cartão, sacolas e etc.

2
Tire as roupas e coloque em um saco plástico. 
Imediatamente tome banho com água e sabão. 
Caso não possa tomar banho, lave o rosto, 
braços, mãos e pés com água e sabão.
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COMO CRIAR UMA SOLUÇÃO DESINFETANTE

Para limpar qualquer local ou objeto, use uma solução desinfetante 
de água sanitária diluída na água. Para não prejudicar sua respiração 
ou trazer efeitos inesperados, é preciso ter muito cuidado com o uso, 
misturando a dose que melhor se encaixa na sua condição:

Para desinfectar compras da rua: 2 colheres de sopa 
de água sanitária para 1 litro de água. 

Para limpar a casa: 4 colheres de sopa de água 
sanitária para cada litro de água.

+
+

LIMPEZA DA CASA 



VAI LIMPAR O PISO?
Jogue a solução desinfetante no chão e espalhe com 
rodo, deixe secar ou retire depois de 10 minutos com 
água limpa. Pode usar essa água para limpar solas de 
sapato ou sandálias.

VAI LIMPAR O BANHEIRO, PIAS, BALCÃO, PLÁSTICO 
E TUDO AQUILO QUE PEGA COM FREQUÊNCIA? 
Borrife a solução desinfetante nas peças e espere 10 
minutos. Depois passe o pano com água limpa.

LIMPAR VASOS SANITÁRIOS:
Limpe com frequência os vasos sanitários, pois o 
coronavirus pode ser transmitido por fezes e urina. 
Siga essas instruções:

1. Em um recipente de 1 litro de água limpa, dilua 4 
colheres de sopa de água sanitária. Use esponja ou 
pano apenas para isso.

2. Deixe por 15 minutos no vasilhame ou sanitário e 
enxague com água limpa.

DANDARA ALERTA:
Não use água sanitária caseira ou cloro puro, pois 
poderá fazer mal. Compre água sanitária que contém 
teor de cloro ativo de  2,0% a 2,5%.

LIMPEZA DA CASA 



HIGIENIZAÇÃO DA
ÁGUA E COMIDA

Soluções recomendadas para higienizar sua água e comida:

Se for água para beber, coloque 1 gota de água 
sanitária em 1L de água, e espere meia hora.

Quanto for limpar a parte externa do garrafão de 
água, use uma bucha untada em 1L de água 
com 2 colheres de sopa de agua sanitária. 

Para um volume de água de 1.000 litros, 
adicione um copo de 100 ml de água sanitária. +

+

+

COMIDAS: FRUTAS E VERDURAS

ÁGUA DE USO CASEIRO E ÁGUA POTÁVEL

Em uma bacia com 1 litro 
de água limpa, coloque 1 
colher de sopa de água 

sanitária.

Coloque as frutas e 
verduras esfregando bem e 

deixe de molho por 15 
minutos.

Depois lave na água limpa 
e deixe secar ao vento. 

Quando secar, basta 
guardar.
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MANTENDO A HIGIENE 
COM POUCA ÁGUA 

Lavar as mãos e outras medidas de higienização são muito 
importantes para ajudar diminuir os casos do Covid-19. 
Mas com o consumo descuidado o gasto de água pode aumentar. 
E a água pode acabar mais rápido 
no reservatório de água da
comunidade e faltar depois.

Para economizar água, você pode:
- Fechar a torneira enquanto lavar pratos ou escovar dentes.
- Tomar banho em menos tempo
- Captar a água da chuva com baldes. Esta água pode ser usada 
   para lavar a calçada ou o quintal.
- Reutilizar a água sempre que possível

Se você mora em uma comunidade onde tem muitos cortes de água, 
você pode usar as seguintes dicas para manter a higiene:

Se preferir, use uma garrafa PET de 2 litros para 
dosar água limpa pro asseio de mãos, rostos, pés e 
as “partes íntimas”. Além disso, dá para molhar e 
ensaboar, e tomando banho em cima de uma bacia 
dá para juntar a água usada que pode ser 
reaproveitada depois.

Reaproveite a água usada no asseio 
para lavar sanitário, penicos, e latas de lixo.



Garanta ventilação dos ambientes, 
principalmente os dormitórios, e as 

áreas molhadas (cozinha e banheiro);

Caso os ambientes não possuam janelas, 
improvise aberturas de 1x1 metro 
e feche com microtela perfurada 
(mosquiteiro ou galinheiro);
 

Se a casa tiver problemas de infiltração, faça 
uma canaleta ao redor de toda a 
casa e passe produto impermeabilizante. 
A aplicação pode ser tanto pelo lado 
interno quanto externo do ambiente. 
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Substitua algumas telhas de cerâmica ou 
fibrocimento por telhas translúcidas, para 
aquecer o ambiente e assim evitar a 
umidade no interior da casa;

ADAPTANDO A CASA
DANDARA DIZ: GARANTA VENTO, EVITE UMIDADE.
Umidade pode prejudicar a saúde, favorecendo 
doenças. Por isso, se puder, evite uma casa úmida.



ISOLAMENTO EM CASA

TENHO UMA PESSOA INFECTADA 
COM COVID-19 EM CASA, E AGORA?!

Se for possível, a pessoa adoentada deve ficar isolada em 
um quarto só para ela, com a janela aberta e a porta fechada; 
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Para minimizar o risco de contágio, 
a pessoa doente deve seguir essas orientações:
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Ela mesma deve fazer a limpeza do quarto;

Para sair do quarto, por exemplo para 
ir ao banheiro, ela deve usar máscara 
ou cobrir o rosto com um pano;

1

Após usar o banheiro, ela precisará higienizar 
todos os locais com água sanitária onde ela tocou; 

De manhã ela deve fazer a troca de roupa de cama, 
embalar ela em um saco plástico e levar no tanque. 
Ela mesma deve lavar com sabão com muito espuma 
e deixar secar no sol.

Ela deve ter seus próprios produtos de higiene (p.e. 
creme dental, escova de dentes, sabonete, toalha, papel 
higiênico, etc), assim como pratos, copos e talheres;



COVID-19 EM 
CASAS PEQUENAS

Mas e se não tiver 
um quarto extra?

Se não tiver espaço dentro da casa 
para a pessoa adoentada ficar isolada, 
tente improvisar um canto só para ela.

Se tiver um pequeno quintal ou laje, improvise 
um telhado com algo que protege contra 
chuva e faça sombra para a pessoa 
adoentada ficar fora de casa dia e noite. 

Caso isso não seja possível, pode criar uma divisória em um canto 
da casa com cortina de banheiro, onde a pessoa adoentada dorme. 

Se a pessoa doente for dormir com ventilador, precisa 
usar máscara e manter o ventilador somente no espaço 
dela, não compartilhando com as outras pessoas da casa. 
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Este canto deve buscar garantir uma 
distância de pelo menos 1 m 

dos espaços onde outras 
pessoas da casa vão 
estar, e que haja, se 

possível, maior 
circulação de ar, 

como por exemplo 
entre a janela e porta. 



Não sabe o que fazer na quarentena?
Aqui vão algumas dicas para passar o tempo.



Caso a recomendação seja sair de casa para um 
atendimento presencial de um médico, procure o 
ponto mais próximo de atendimento em 
www.saude.ba.gov.br/temasdesaude/coronavirus/
atendimentocovid19 

Em Salvador, algumas unidades que farão a triagem, 
classificação e estabilização dos pacientes para depois, caso seja 
necessário, estes serem encaminhados para outras unidades. São 
elas: UPA Paripe, Parque São Cristóvão, Pirajá Santo Inácio, Prof, 
Adroaldo Albergaria, San Marin, Vale dos Barris, Cabula, São 
Caetano, Dr. Hélio Machado e Valeria, além das Unidades de 
Emergência  Prof. Hosanah de Oliveira, Mãe Hilda Jitolu e São 
Marcos.

GRUPO I - Sintomas não são 
graves (por exemplo tosse sem 

falta de ar):  
É recomendado se isolar em casa 

para prevenir a transmissão a 
outras pessoas. Este isolamento 

deve se manter por 14 dias após o 
desaparecimento dos sintomas.

GRUPO 2 - Sintomas são graves 
(por exemplo falta de ar aguda, 

febre muito alta, coriza): 
Procure o serviço Tele Coronavírus 
ligando 155, e fale com os médicos 

da Fiocruz e da UFBA sobre os 
próximos procedimentos.

Caso você apresente alguns sintomas e suspeite que possa 
estar infectado com COVID-19, avalie os sintomas:



Se a casa tiver problemas de infiltração, faça 
uma canaleta ao redor de toda a 
casa e passe produto impermeabilizante. 
A aplicação pode ser tanto pelo lado 
interno quanto externo do ambiente. 
 

CARTILHA TÉCNICA DESENVOLVIDA PELA EQUIPE DO MOBILIZA RAU+E:
Allyneanhy Gade Nunes Alves Oliveira, Christina Schade, Nicholas Leite 
Abdalla, Thaise de Oliveira Machado e a equipe do Mobiliza RAU+E, da 
Residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia 
da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia 
Mais informações em https://www.instagram.com/residencia_aue/

REFERÊNCIAS E INFORMAÇÕES PARA DESENVOLVER A CARTILHA:

Fórum de Mulheres de Pernambuco: Manual prático para Distância social 
e isolamento domestico em casas pequenas + Manual Economico de 
higiene: Como prevenir a Covid-19 com pouca água e pouco dinheiro? 
https://www.facebook.com/forumdemulherespe/ 

UFRN EMAU Mare: Cartilha sobre o Coronavirus para comunidades. 
https://drive.google.com/file/d/1sV9VzO-_xDuUC7_WGrL5yHFSYK09o5EA/v
iew 

Urbanistas contra o Corona: Cartilha de orienacao a população em 
situação de rua sobre os cuidados para a prevenção ao Coronavirus. 
https://drive.google.com/file/d/1C0VnskrB0Xw6sHQaiTUhFH5lo1qTQOVg/view

FREEPIK: https://br.freepik.com/

NOUN PROJECT: https://thenounproject.com/

DANDARA LEMBRA: INFORMAÇÕES EMERGENCIAIS
Encontre o ponto mais próximo de atendimento: 

www.saude.ba.gov.br/ 
temasdesaude/coronavirus/atendimentocovid19 

Receba orientações pelo telefone: 
Ligue 155 para falar com médicos da Fiocruz e da UFBA 

unidos no serviço TELE CORONAVIRUS



Uma iniciativa voluntária de:

Parceria:


