
DOENÇA DO CORONAVÍRUS (COVID-19)  
COMO TRATAR UMA PESSOA
COM COVID-19 EM CASA: 
CONSELHO PARA OS
PRESTADORES DE CUIDADOS 
Se estiver a tratar de uma pessoa que tenha sido diagnosticada com COVID-19, siga este 
conselho para se proteger e a outras pessoas em casa, bem como as da sua comunidade.

Limitar o contacto 
 Apenas uma pessoa saudável deve prestar cuidados. 

 Não partilhe artigos pessoais com a pessoa doente, tais 
como escovas dos dentes, toalhas, roupa de cama, 
utensílios ou dispositivos eletrónicos. 

 Use uma casa de banho separada da pessoa doente se 
possível. Se não for possível, a pessoa doente deve 
baixar a tampa da sanita antes de puxar o autoclismo. 

Proteja-se
 Se possível, as pessoas com maior risco de doença grave 

do COVID-19 não devem tratar de alguém com 
COVID-19. Estas pessoas incluem idosos, quem tenha 
condições médicas crónicas (como doença cardíaca, 
diabetes) ou sistemas imunitários comprometidos 

 Se tiver de estar a 2 metros da pessoa doente, use uma 
máscara, luvas descartáveis e proteção ocular. 

 Use luvas descartáveis ao tocar numa pessoa doente, 
respetivo ambiente e artigos ou superfícies 
contaminados. 

 Não volte a utilizar as máscaras nem as luvas. 

 Limpe as mãos frequentemente durante pelo menos
20 segundos, especialmente após o contacto com a 
pessoa doente e após remoção das luvas, máscaras e 
proteção ocular. 

 Seque as mãos com toalhas de papel descartáveis. 
Se não estiverem disponíveis, utilize uma toalha 
reutilizável e substitua-a quando fi car molhada. 

 Pode também remover sujidade com um toalhete 
molhado e usar depois um desinfetante para as mãos
à base de álcool. 

 Evite tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos por 
lavar. 

Mantenha o seu ambiente 
limpo 
 Coloque as máscaras, luvas e outros artigos 

contaminados usados num contentor isolado, proteja o 
conteúdo e elimine-o juntamente com o restante lixo 
doméstico. 

 Coloque a roupa possivelmente contaminada num 
recipiente com isolamento plástico e não abane. Lave 
com sabão da roupa normal e água quente (60-90 °C) e 
deixe secar bem. As roupas e artigos de cama 
pertencentes à pessoa doente podem ser lavados 
juntamente com a restante roupa. 

 Pelo menos uma vez por dia, use desinfetantes 
domésticos ou lixívia diluída (uma parte de lixívia e 
9 partes de água) para limpar e desinfetar superfícies 
nas quais as pessoas tocam frequentemente (por 
exemplo, casas de banho, recipientes da roupa, mesas 
de cabeceira, maçanetas, telefones e comandos da 
televisão). Limpe ecrãs tácteis com toalhetes com 
70% de álcool. 

Controle os seus próprios sintomas
 Se tiver seguido sempre as precauções recomendadas, 

controle os seus sintomas durante 14 dias após o seu 
último contacto com a pessoa doente. 

 Se esteve em contacto direto com fl uidos corporais da 
pessoa doente (por exemplo, tossiram ou espirraram 
quando não estavam a usar uma máscara), contacte a 
sua  Autoridade de Saúde Pública local para mais 
instruções. 

 Se desenvolver sintomas, isole-se assim que possível e 
contacte a sua Autoridade de Saúde Pública local para 
mais instruções. 

PORTUGAIS/PORTUGUESE



TODOS PODEMOS 
FAZER A NOSSA PARTE 
NA PREVENÇÃO DA 
PROPAGAÇÃO DO 
COVID-19. PARA MAIS 
INFORMAÇÕES, VÁ A:  

Tenha estes artigos consigo 
 Máscaras cirúrgicas/de procedimento

(não voltar a utilizá-las) 

 Proteção ocular 

 Luvas descartáveis
(não voltar a utilizá-las) 

 Toalhas de papel descartáveis 

 Lenços de papel 

 Contentor do lixo com isolamento plástico 

 Termómetro 

 Medicamentos de venda livre para reduzir a 
febre (por exemplo, ibuprofeno ou 
acetaminofeno) 

 Água corrente  

 Sabonete  

 Desinfetante à base de álcool com
pelo menos 60% de álcool 

 Sabão para a loiça 

 Sabão da roupa normal 

 Produtos normais de limpeza da casa 

 Lixívia (5% de hipoclorito de sódio) e um 
recipiente separado para a diluição
(uma parte de lixívia para nove partes de água) 

 Toalhetes com álcool 

Canada.ca/le-coronavirus
ou contacte o número
1-833-784-4397


