
     

Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil E.P.E. 
Rua Professor Lima Basto, 1099-023 Lisboa  | Tel. 217229800 | 217200400 
www.ipolisboa.min-saude.pt 

  

 

 

 

COVID-19: CASO SUSPEITO, A AGUARDAR RESULTADOS 

CUIDADOS A TER NO DOMICÍLIO ATÉ SABER OS RESULTADOS  

• FIQUE EM CASA. Não vá trabalhar, não receba visitas, não utilize espaços nem transportes 
públicos. 

• Em casa, evite contacto com outras pessoas. 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 para cada litro de água). Nunca misture a lixívia com outros produtos de 
limpeza devido ao perigo de libertação de gases tóxicos.  

• Não partilhe toalhas e objetos de higiene pessoal. 

• Utilize máscara cirúrgica sempre que entrar em contacto com outras pessoas. 

• Sempre que tossir ou espirrar cubra a boca com o braço ou um lenço de papel, colocando-
o no lixo após o seu uso. 

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

• Se mora acompanhado evite partilhar objetos. Maçanetas das portas, corrimãos, teclados 
de computador, telemóveis, tablets e outras superfícies de uso comum devem ser limpas 
cada vez que lhes toca. 

• Lave a louça, como habitualmente. 

• Lave a roupa usada separadamente. 

• Se possível, faça as refeições no quarto. 

• Evite o contacto com animais domésticos e, caso aconteça, lave sempre as mãos antes e 
após o contacto. 

• 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; 

• Vigie os seus sintomas e em caso de agravamento, contacte a linha SNS 24, através do       
n.º 808 24 24 24, antes de se dirigir ao hospital. Deve indicar o seu número de utente. 

Importante: mesmo que o resultado do teste para a COVID-19 seja negativo, estas medidas 
devem manter-se até estar completamente recuperado. 


