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Informação para doentes COVID-19 

Informamos que, em virtude do resultado POSITIVO do “teste COVID-19” que realizou, deverá 

ter em atenção o seguinte 

 

- Quanto aos cuidados a ter em casa: 

1) Não pode estar com outras pessoas (nem ter visitas em casa); 

2) Deve pedir ajuda ou efetuar pedidos por telefone se necessitar de mantimentos, 

compras ou medicamentos – a entrega deve ser deixada no exterior da casa, sem haver 

contacto com estafeta. Se por motivos de força maior, precisar de sair de casa, ligue 

sempre primeiro ao profissional de saúde que o acompanha e siga as indicações que lhe 

forem dadas. 

3) É muito importante ter cuidados para proteger as pessoas com quem mora, 

nomeadamente: 

• Manter-se em divisão isolada dos restantes coabitantes, mantendo a porta fechada; 

• Evitar usar os mesmos espaços (divisões) e os mesmos objetos que os coabitantes; 

• Caso utilizem os mesmos espaços, especialmente em espaços fechados, o uso de 

máscara por si e pelas outras pessoas é indispensável. Privilegie a passagem pelos 

espaços comuns da casa quando estes não estiverem a ser utilizados por outras 

pessoas; 

• Lavar várias vezes as mãos e fazer a higienização frequente das superfícies e dos 

objetos, nomeadamente maçanetas das portas, interruptores da luz; 

• Arejar bem todas as divisões; 

• Fazer as refeições não acompanhado na divisão da casa onde se encontra em 

isolamento. A refeição deverá ser confecionada, preferencialmente, por um outro 

coabitante que a deixa à porta desta mesma divisão. No final da refeição, a louça 

suja deverá ser recolhida pelo coabitante, que a coloca diretamente dentro da 

máquina de lavar e, em seguida, lava/desinfeta bem as mãos com solução alcoólica. 

Na eventualidade de não ser possível a confeção das refeições por outrem, deverá 

utilizar a cozinha sempre de máscara, higienizando as mãos e superfícies 

frequentemente (ex.: frigorífico, micro-ondas, forno, armários) e colocando os 
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utensílios de cozinha que utilizou diretamente na máquina de lavar. Ainda assim, a 

refeição terá de ser feita na divisão em que se encontra em isolamento. 

• Fechar o lixo dentro de 1 saco, amarrado com fio. De seguida, colocar dentro de um 

segundo saco limpo e amarrar com fio; 

• Deixar a roupa à porta da divisão onde estão o caso positivo; coabitante que recolhe 

a roupa coloca diretamente dentro da máquina de lavar, em seguida desinfeta bem 

as mãos com solução alcoólica; 

• Quanto à utilização do quarto de banho, esta divisão deverá, idealmente, ser de uso 

exclusivo por si. Caso tenha de a partilhar com um ou mais coabitantes, terá que o 

utilizar em último lugar, sendo que, no final, procede à sua desinfeção; 

• Para a limpeza e desinfeção, poderá ser usado um produto com detergente e lixívia 

(diluição: 10 a 20 ml de lixívia para 1 Litro de água). 

- Relativamente ao seu seguimento:  

1) Ficará sob vigilância do Médico de Família e em isolamento em casa até ter critérios de 

cura; 

2) Caso não tenha Médico de Família, ser-lhe-á   atribuído um médico da sua área de 

residência; 

3) Deverá estar contactável (atender o telefone de números desconhecidos ou anónimos); 

4) Se pretende uma Baixa Médica, esta deverá ser solicitada ao Médico de Família. 

 

- Sobre o vírus SARS-CoV-2: 

Trata-se de um vírus transmitido, essencialmente, de pessoa para pessoa através de gotículas 

respiratórias de uma pessoa doente com COVID-19. Após esta exposição, os sintomas podem-

se desenvolver até 14 dias desde o último contacto. 

Os sintomas podem ser: tosse, dificuldade respiratória, febre (>38ºC), dor de garganta, dores 

musculares generalizadas, perda do paladar ou do olfato, diarreia, vómitos, dor no peito e dor 

de cabeça, entre outros. Uma pessoa doente pode não apresentar sinais ou sintomas (isto é, 

ser assintomática), podendo, no entanto, transmitir a doença. 

 

Se precisar de cuidados médicos não-urgentes, deve contactar o seu Centro de Saúde/linha 

da SNS 24 (808 24 24 24); Se precisar de cuidados urgentes, deve contactar o 112.  


