
ESTOU INFETADO COM COVID-19 EM CASA

QUE CUIDADOS DEVO TER?

Assim, torna-se essencial explicar quais os cuidados que deve ter quando se

encontra em isolamento, com base nas diretrizes partilhadas pela Direção-

Geral da Saúde (DGS), e que devem ser seguidas criteriosamente. Deste

modo, deve:

Uma das medidas essenciais para travar a propagação do

COVID-19 é o cumprimento de um período de isolamento,

geralmente com a duração de 14 dias. Mas em que consiste

o período de isolamento? O isolamento é uma medida

através da qual se pretende o afastamento social,

aplicada a indivíduos com diagnóstico de COVID-19, como

forma de evitar o contágio de outros cidadãos.

Permanecer em Casa, não realizando deslocações para o

trabalho/escola, espaços públicos ou qualquer outro local. Os

bens essenciais (como produtos alimentares, medicamentos ou

produtos de higiene) devem ser adquiridos por familiares ou

amigos, ou entregues no domicílio pelas empresas competentes.

Neste último caso, os produtos devem ser deixados à porta, uma

vez que não deve entrar em contacto com a pessoa responsável

pela entrega. As visitas a casa também deve ser suprimidas

durante este período.

EM CASA COM O COVID-19



Sempre que possível, deve permanecer sozinho na sua

habitação durante o isolamento, isto é, aconselha-se que as

pessoas com quem coabita fiquem noutro alojamento. No caso

de não ser possível, deve:

Permanecer separado das outras pessoas,

numa divisão ventilada e confortável, se possível

com uma janela para o exterior. A porta deve

permanecer sempre fechada.

Evitar as saídas do quarto, fazendo-o apenas em

situações de extrema necessidade. Caso seja

necessário, deve utilizar uma máscara descartável.

Evitar em qualquer circunstância a utilização de

espaços comuns, principalmente se outras

pessoas estiverem presentes. Na eventualidade de

ter de partilhar uma divisão com outros, devem

manter uma distância de pelo menos 2 metros. O

contacto com animais de estimação deve também

ser evitado. Caso não seja possível, deve lavar as

mãos antes e após cada interação.



Dormir sozinho, é de extrema importância que não

partilhe a cama com ninguém.

Utilizar uma casa de banho diferente das

restantes pessoas. Caso não seja possível,

estabelecer uma rota de utilização da casa de

banho, na qual a pessoa em isolamento deve ser a

última a utilizá-la, seguindo-se a realização de

uma limpeza aprofundada (consultar documento

de Recomendações para Isolamento: Normas de

Limpeza). Todas as toalhas e produtos/utensílios

de higiene também devem ser utilizados apenas

pela pessoa que está em isolamento.

Limitar o número de cuidadores, caso necessite.

Preferencialmente deve ser apenas um, e que são

seja portador de nenhuma doença crónica ou

imunossupressão.

Tapar a boca e o nariz com um lenço

descartável quando tossir ou espirrar. De

seguida, deve lavar as mãos, de acordo com as

normas da DGS. O lenço deve ser colocado de

imediato no contentor de resíduo. 



Evitar a partilha de alimentos e qualquer objeto

pessoal ou doméstico, incluindo objetos

tecnológicos, como telemóveis, computadores ou

auscultadores. Caso não seja possível, devem ser

desinfetados antes e após cada utilização. O

mesmo se aplica a qualquer alimento ou

embalagem (como por exemplo pacotes de

bolachas ou embalagens de sumo ou leite). Não

devem ser partilhados utensílios de cozinha e

alimentação. Após a sua utilização, estes devem

ser lavados com água quente e sabão ou na

máquina da loiça. Utensílios têxteis, como toalhas

e lençóis, devem ser lavados à temperatura mais

alta possível (idealmente 60ºC), utilizando o

detergente normal para máquina. Se possível, a

sua secagem deve ser feita na máquina de secar, e

devem ser passadas a ferro na temperatura mais

elevada indicada para cada peça. Relativamente à

roupa de cama, não deve ser sacudida, mas sim

enrolada de dentro para fora. Caso esteja a

aguardar o resultado da análise de COVID-19, toda

a roupa deve ser colocada num saco plástico

identificado, até obter o resultado do teste.



Monitorizar os sintomas frequentemente. Deve

monitorizar as alterações dos seus sintomas (se

necessário, crie um registo diário dos mesmos). A

temperatura corporal deve ser monitorizada e

registada duas vezes por dia durante todo o

período de isolamento, mesmo que já não tenha

qualquer sintomatologia. Caso se verifique o

agravamento dos sintomas, devem ser seguidas as

recomendações da DGS para o efeito, descritas

no documento Recomendações para Isolamento:

Agravamento de Sintomas.

Lavar regularmente as mãos, de acordo com as

normas da DSG (lavar as mãos durante pelo

menos 20 segundos com água e sabão, secando

bem as mesmas no final). Deve ainda ser evitado o

contacto com os olhos, nariz e boca.

Ao clicar nas imagens em baixo poderá consultar mais recursos.

https://covid19.min-saude.pt/
https://www.sns24.gov.pt/
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0102020-de-16032020-pdf.aspx

