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COVID-19: CUIDADOS NO DOMICÍLIO DEPOIS DE REALIZAR TESTE E 
ENQUANTO AGUARDA CIRURGIA, TRATAMENTO OU EXAME 

INFORMAÇÃO PARA DOENTES  

1. Se possível, fique em casa e evite contacto com outras pessoas. Não contacte com pessoas 
com febre ou queixas respiratórias;  

2. Se possível, não frequente espaços públicos, não utilize transportes públicos, não receba 
visitas; 

3. Controle a temperatura corporal duas vezes por dia e registe. Vigie também os outros 
sintomas (tosse e dificuldades respiratórias). Em caso de agravamento ou necessidade 
contacte a Linha de Apoio do IPO Lisboa através do nº 217229800, indicando 
preferencialmente        o seu número de processo. Em caso de emergência deve ligar                 
para o 112; 

4. Sempre que tossir ou espirrar cubra a boca com um lenço de papel. Coloque os lenços usados 
no lixo; 

5. Reforce as medidas de higiene. Após a limpeza com detergente, desinfete as casas de banho 
e superfícies de uso comum com água e lixívia (1 medida de lixívia para 99 medidas de água, 
o que equivale a aproximadamente a 1 colher de sopa de lixívia por cada litro de água). Nunca 
misture a lixívia com outros produtos de limpeza devido ao perigo de libertação de gases 
tóxicos;  

6. Lave as mãos com frequência, com água e sabão, durante 20 segundos. Seque-as bem; 

7. Deve lavar sempre as mãos antes de comer, depois de ir à casa de banho, quando se assoar 
ou espirrar; 

8. Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos. 

Manter estas medidas até ser admitido no hospital. 

INFORMAÇÃO PARA CONVIVENTES  

1. Todos os conviventes (pessoas que partilham a mesma habitação) devem reforçar a higiene 
das mãos, lavando-as frequentemente com água e sabão, durante 20 segundos. Devem lavar 
sempre as mãos antes de comer, depois de ir à casa de banho e quando manipularem a roupa 
ou louça do doente; 

2. Todos devem avaliar a temperatura duas vezes por dia e estar atentos ao aparecimento de 
sintomas. Durante este período, devem evitar contacto com outras pessoas e evitar sair de 
casa ou viajar; 

3. Todos os conviventes que desenvolvam sintomas devem ligar para a Linha SNS 24 através do 
n.º 808 24 24 24. 


