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COVID-19: CASO CONFIRMADO, CUIDADOS A TER EM CASA 
 

INFORMAÇÃO PARA DOENTES  
 
• FIQUE EM CASA. Não vá trabalhar, não receba visitas, não frequente espaços públicos e não 

utilize transportes públicos; 

• Em casa, evite contacto com outras pessoas e fique o máximo de tempo possível numa divisão 
arejada. Se possível durma num quarto sozinho, se não durma em cama afastada mais de um 
metro de outra cama; 

• Idealmente, deve ter uma casa de banho só para si. Caso tenha de partilhar a casa de banho, 
após cada utilização deve limpá-la e desinfetá-la com lixívia, antes de voltar a usá-la (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; 

• Não partilhe as toalhas e objetos de higiene pessoal; 

• Utilize máscara cirúrgica. Use-a sempre que esteja em espaços comuns da casa; 

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

• Lave as mãos com frequência, com água e sabão, durante 20 segundos e seque-as bem; 

• Deve lavar sempre as mãos antes de comer, depois de ir à casa de banho e depois de se assoar 
ou espirrar; 

• Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos; 

• Evite partilhar objetos dentro de casa. As maçanetas das portas, os corrimãos, os teclados de 
computador, os telemóveis, tablets e outras superfícies de uso comum devem ser limpas 
frequentemente; 

• Tome as refeições no quarto. Se não for possível, não se sente à mesa em simultâneo com a 
restante família; 

• Lave a louça e a roupa usadas com os detergentes habituais; 

• Coloque o lixo (incluindo lenços de papel e máscaras) num saco de lixo e feche-o quando estiver 
cheio. De seguida, coloque este saco dentro de um segundo saco, que deve ser fechado e 
colocado no lixo normal; 

• Avalie a temperatura corporal duas vezes por dia e registe. Vigie os outros sintomas (tosse, 
falta de ar). Em caso de agravamento, contacte a Linha de Apoio do IPO Lisboa através do        
n.º 217229800, se possível indicando o seu número de processo. Em caso de emergência ligue 
para o 112. 

Mantenha estas medidas até receber indicação médica para as suspender. 
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INFORMAÇÃO PARA FAMILIAR/ACOMPANHANTE 

• O familiar/acompanhante deve reforçar a higiene das mãos, lavando-as frequentemente com 
água e sabão, durante 20 segundos. Deve lavar sempre as mãos antes de comer, antes e depois 
de ir à casa de banho e quando manipular a roupa ou louça do doente; 

• Deve usar máscara cirúrgica quando: 

o manipular fluídos biológicos do doente (secreções respiratórias, vómitos, sangue, 
urina ou fezes);  

o o doente não for capaz de usar máscara cirúrgica e estiver na mesma divisão da 
casa; 

• Ajude o doente a manter-se hidratado e a vigiar os sintomas. Em caso de agravamento e antes 
de se dirigir ao hospital contacte a Linha SNS 24 através do n.º 808 24 24 24, indicando o seu 
número de utente. Em caso de emergência ligue para o 112;  

• Todos os familiares/acompanhantes devem estar atentos ao aparecimento de sintomas e 
avaliarem a sua temperatura duas vezes por dia. Devem fazê-lo depois do primeiro dia do 
diagnóstico de infeção por COVID-19 no doente e até 14 dias após a alta médica do doente. 
Durante todo este período devem evitar contacto com outras pessoas e evitar viajar; 

• O familiar/acompanhante que desenvolva sintomas deve ligar para a Linha SNS 24 através do 
n.º 808 24 24 24. 

 


