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Após internamento no Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca em contexto de pandemia por COVID-19, 

recomendamos a adoção das medidas enumeradas abaixo no seu domicílio.

Recomendamos ainda que mantenha vigilância apertada dos seus sintomas. Para esse efeito, será 

acompanhado(a) telefonicamente por um profissional de saúde da nossa instituição, devendo seguir 

as suas indicações.

RECOMENDAÇÕES ACERCA DOS CUIDADOS A TER NO DOMICÍLIO

Para o DOENTE

1. Permaneça em casa.

2. Não receba visitas.

3. Utilize quarto individual, sempre que possível, e realize arejamento frequente através da abertura de 

janelas. Caso seja necessário partilhar quarto com co-habitante, deverá ser sempre cumprida uma distância 

mínima de 1 metro.

4. Mantenha a porta preferencialmente fechada.

5. A casa de banho deve ser de uso individual, evitando a partilha de objetos de higiene pessoal. Sempre 

que tal não seja possível, a desinfeção deverá ser, pelo menos, diária, com uso de água e sabão, seguida 

de desinfeção com lixívia (diluição: 1 L de água para 20mL de lixívia (20mL aproximadamente duas colheres 

de sopa cheias).

6. A circulação pela casa deve ser limitada, evitando espaços comuns. Os espaços comuns devem ser 

ventilados com frequência, sempre que possuam janelas (sem criar correntes de ar).

7. Evite manipular superfícies em áreas comuns ou partilhar objetos (nomeadamente, de higiene 

pessoal). Superfícies de uso frequente, como interruptores ou maçanetas de portas, deverão ser higienizadas, 

diariamente.

8. Deve preferir o contacto telefónico com co-habitantes, sempre que possível.

9. Caso seja necessário contactar com co-habitantes, mantenha uma distância de, pelo menos, 1 metro e use 

máscara facial (cirúrgica). Se a máscara estiver húmida ou suja com secreções, é necessário substituí-la.

10. Se não tolerar o uso da máscara cirúrgica, ao tossir e espirrar utilize lenços de papel descartáveis, 

garantindo que cobrem a boca e nariz. Coloque o lenço no lixo imediatamente após a utilização e higienize 

as mãos, de seguida.

11. Lave as mãos com frequência, com água corrente e sabão, durante 20 segundos. Evite tocar com as 

mãos nos olhos, boca e nariz com as mãos sujas.
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12. Guarde a roupa pessoal, toalhas e roupa de cama sujas num saco fechado até à hora de lavagem. Lave-

as, separadamente, com água e sabão ou na máquina de lavar roupa a 60-90 ºC, com o detergente habitual. 

Deverão secar completamente antes de usar ou arrumar.

13. Utilize talheres, pratos e copos próprios. Após utilização, estes deverão ser lavados, separadamente, 

com água quente e sabão.

14. Coloque um caixote de lixo no seu quarto. Todo o lixo (incluindo lenços e máscaras) deverá ser colocado 

no seu interior, num saco. Quando este ficar cheio, feche-o e insira-o dentro de um segundo saco, que 

deverá ser fechado e colocado no lixo normal.

15. Evite contacto próximo com animais domésticos. Idealmente, estes deverão ser cuidados por outro 

co-habitante durante este período. Se tal não for possível, deverá usar máscara e lavar as mãos, antes e após 

o contacto.

16. Não reutilize máscaras faciais ou luvas.

Para o CUIDADOR

1. Deverá usar máscara facial (cirúrgica) cobrindo a boca e o nariz sempre que entrar na divisão do 

doente.

2. Deverá usar luvas descartáveis ao limpar superfícies ou manusear roupa ou outros objetos 

potencialmente contaminados com fluidos corporais.

3. Todos os co-habitantes deverão reforçar a higiene das mãos, sobretudo após contacto com o doente 

ou o seu ambiente, e sempre antes de tocar na cara e antes das refeições.

4. Todos os co-habitantes deverão vigiar aparecimento de sintomas. Se alguma alteração, deverá ser 

reportado à equipa que o acompanha telefonicamente.

O cumprimento rigoroso destas recomendações é essencial. Mantenha estas medidas até ter 

indicação de suspensão de isolamento pela equipa que o acompanha telefonicamente.

A ausência do local de trabalho será devidamente justificada.


