
Permanecer em casa  sempre  que possível,

recebendo atendimento ao domicílio, e evitar a exposição

nos serviços  de comércio  e saúde. A circulação na via

pública deve ser evitada ao máximo. 

Caso apresente  febre, tosse, falta de ar, cansaço

excessivo e/ou confusão mental,  deve contactar de

imediato a Linha de Saúde SNS 24, através do 808 24 24

24, e seguir as indicações fornecidas pelos profissionais de

saúde. 

No caso  de conviver  com  cuidadores  (formais ou

informais)  que apresentem algum dos sintomas descritos

anteriormente,  devem evitar  o contacto físico (se possível

não manter qualquer contacto durante pelo menos 14 dias),

e seguir as  medidas de prevenção  da  Direção-Geral da

Saúde  e  as  indicações dadas pela  Linha de Saúde

SNS24.

 

A população com mais de 65 anos  corresponde a um  grupo de risco  do COVID-19,  o que

significa  que deve ter cuidados acrescidos neste momento. Assim, é essencial  partilhar e
informar a população idosa sobre o que é este vírus e quais as medidas de prevenção que

devem adotar no seu dia-a-dia, para que se possam proteger e evitar o contágio.

INFORMAÇÃO E CUIDADOS PARA A POPULAÇÃO IDOSA E OS
SEUS FAMILIARES

Pessoas com idade superior a 65 anos devem seguir as seguintes recomendações:
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Caso seja familiar de um idoso em isolamento:  

Ligue-lhe regularmente e encoraje-o a ligar  também. Mostre-se interessado e

disponível para falar.

Garanta que o  seu familiar  toma a  medicação prescrita  para problemas de

saúde previamente existentes.

Garanta que  o seu familiar  pratica  atividade  física  (caminha pela casa, levanta-se

várias vezes ao dia, realiza exercícios simples) e tem uma alimentação equilibrada. 
Agradeça-lhe o que está a fazer e recorde-o de que se está a proteger de potenciais

contágios,  bem como toda a sua família e  a  comunidade em que vive  ao

impedir a propagação do vírus.

 

Recurso: 
 

“COVID-19: Como Lidar com uma Situação de Isolamento se for um Cidadão sénior (ou

seu familiar)” Autoria: Ordem dos Psicólogos; 

“COVID-19: Isolamento Cidadãos Séniores” Autoria: Ordem dos Psicólogos Portugueses; 

" 20 regras essenciais que protegem os idosos da Covid-19"

“How  to  give  your  elderly  relatives  coronavírus  advice: a  doctor’s  view” Autoria:

Rachel Clarke; The Guardian
 

Reforce as manifestações verbais de afeto. Mostre ao seu familiar que o ama e que é

amado.  Neste momento,  em  que estamos privados do contacto social habitual, o seu

familiar pode ter mais dificuldade em adormecer. 
Procure ligar-lhe e tranquilizá-lo  perto da hora de dormir  ou, caso residam

juntos, proporcionar-lhe atividades que promovam uma boa higiene do sono.
 

https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/covid_19_seniores.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=REHWUE26SSc&fbclid=IwAR0QNfhCgNIJ0RCbGt2uu1VyZ22sD1v_oFyaiDLd3gHJpyTnqozQmizgi5M
https://visao.sapo.pt/visaosaude/2020-03-20-20-regras-essenciais-que-protegem-os-idosos-da-covid-19/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/13/elderly-relatives-coronavirus-advice

