
FAQ da AKDN sobre a COVID-19

Este documento poderá ser utilizado pelas Agências, Grupos de Trabalho Nacionais e Conselhos Nacionais da

AKDN na abordagem de questões relacionadas com a gestão da COVID-19. O conteúdo deste documento pode

ser partilhado publicamente, se necessário.
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QUE DEVO FAZER SE SENTIR SINTOMAS DE
COVID-19 OU SUSPEITA DE TER SIDO
INFECTADO?

Se tiver sintomas, entre em contacto com o organismo de saúde

pública local, de acordo com as recomendações do seu governo.

Tenha consigo o cartão de seguro de saúde da pessoa infetada.

Siga as medidas de quarentena do seu governo local. Evite todo o

contacto físico com outras pessoas (por exemplo, não receba

visitas em casa, não saia de casa para se encontrar com amigos

ou para ir trabalhar).

Se mora sozinho, entre em contacto diariamente com os seus

familiares e/ou amigos através de telefonemas, e-mails ou

mensagens de texto para que estes possam ficar a par da sua

situação de saúde e controlá-la regularmente.

Se mora com familiares, mantenha-se separado dos outros o

máximo possível. Fique num quarto separado. Limite os seus

movimentos dentro de casa para evitar infetar outras pessoas (por

exemplo, organize uma forma de servir comida que lhe permita

comer no seu quarto). Use uma máscara descartável ou caseira

que cubra completamente o nariz e a boca sempre que entrar em

espaços partilhados, como a casa de banho.

Continue a lavar regularmente as mãos com água e sabão. Use

uma solução à base de lixívia ou outro material de limpeza

doméstica para desinfetar as superfícies no interior de sua casa.

Concentre-se nas superfícies tocadas com maior regularidade,

como balcões, tampos de mesa, maçanetas e interruptores de luz.

Procure ajuda médica se os seus sintomas se agravarem

rapidamente e/ou se desenvolver sintomas graves (veja a lista

acima).

Notifique o seu hospital ou centro de saúde acerca da sua

condição e dirija-se até lá apenas se isso lhe for solicitado.

Conforme as medidas do seu governo para a gestão da pandemia

da COVID-19, pode ser-lhe solicitado que se dirija diretamente a

uma unidade comunitária de quarentena.
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COMO TRATAR OS SINTOMAS DE COVID-19
EM CASA?

Consulte sempre um profissional de saúde (como um médico,

enfermeiro ou farmacêutico) antes de tomar os medicamentos.

Se tiver sintomas leves, como febre baixa (temperatura até 38 °C),

pode conseguir algum alívio com medicamentos para a tosse

e/ou dor de cabeça como paracetamol, xaropes para tosse e

pastilhas para a garganta. Tente ter em casa estes

medicamentos para pelo menos um mês.

Evite o ibuprofeno ou anti-inflamatórios não esteroides

semelhantes.

Tente também ter para um mês outros medicamentos para

doenças crónicas que lhe tenham sido receitados pelo seu

médico (por exemplo, remédios para a pressão arterial e

diabetes). Não faça nenhum “tratamento específico” para a

COVID-19 de que possa ter ouvido falar nos meios de

comunicação ou através das redes pessoais, como

hidroxicloroquina ou cloroquina, a menos que lhe seja receitado

pelo seu médico, pois estes podem causar efeitos secundários

graves (por exemplo, perda auditiva). Tenha em atenção que

atualmente não existe cura para a COVID-19.

Beba quantidades adequadas de água e/ou outros líquidos.

Coma e durma bem. Certifique-se de que inclui frutas e legumes

na sua dieta e que dorme pelo menos 8 horas à noite.

Procure ajuda médica se os seus sintomas se agravarem

rapidamente e/ou se desenvolver sintomas graves (veja a lista

acima).

Se estiver numa situação de emergência chame uma

ambulância (consulte as recomendações do governo local).

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS SINTOMAS DA
COVID-19 QUE DEVO TER EM ATENÇÃO?

As pessoas com COVID-19 podem estar infetadas com o vírus até

14 dias antes de desenvolverem os sintomas.

Os sintomas mais comuns são febre, cansaço (fadiga) e tosse

seca.

Na maioria dos casos, as pessoas infetadas com COVID-19

recuperam da doença sem a necessidade de tratamento

especial.

Em alguns casos, as pessoas podem desenvolver sintomas

graves como dificuldade em respirar, aperto no peito/dor no

peito, febre descontrolada, lábios ou rosto azulados e/ou

vómitos e diarreia persistentes.

COMO SABER QUANDO DEVO IR AO
HOSPITAL E QUANDO DEVO FICAR EM CASA?

Fique em casa se tiver sintomas leves, como febre baixa

(temperatura até 38 °C) e tosse que possa ser tratada com

cuidados domiciliares e medicamentos de venda livre. Saia de

casa para procurar assistência médica apenas se os seus

sintomas se agravarem rapidamente e/ou se desenvolver

sintomas graves (veja a lista acima).

Notifique o seu hospital ou centro de saúde acerca da sua

condição e dirija-se até lá apenas se isso lhe for solicitado.

Conforme as medidas do seu governo para a gestão da

pandemia da COVID-19, pode ser-lhe solicitado que se dirija

diretamente a uma unidade comunitária de quarentena.

Se estiver numa situação de emergência chame uma

ambulância (consulte as recomendações do governo local).

Tenha consigo o cartão de seguro de saúde da pessoa infetada.



PRECISO DE TOMAR PRECAUÇÕES ESPECIAIS
SE ESTIVER A CUIDAR DE UM FAMILIAR
DOENTE?

Sim, enquanto alguém que está a cuidar de um familiar doente, é

importante que cuide também de si.

Use luvas de proteção e uma máscara descartável ou caseira que

cubra completamente o nariz e a boca antes de entrar em

contacto com o familiar doente.

Lave sempre as mãos após cada interação (mesmo que tenha

usado luvas de proteção).

Vigie a sua saúde de perto, principalmente sinais de febre (é

recomendável que verifique a sua temperatura duas vezes ao dia).

Tome as medidas apropriadas (conforme as recomendações

presentes neste documento) se começar a sentir sintomas.

Se tiver um problema de saúde crónico, como diabetes ou

pressão alta, garanta que está a tomar os seus medicamentos,

conforme lhe foram receitados. Controle os seus níveis de açúcar

no sangue e pressão arterial regularmente, e informe o seu

médico sobre quaisquer alterações.

Coma e durma bem. Certifique-se de que inclui frutas e legumes

na sua dieta e que dorme pelo menos 8 horas à noite.

Arranje formas de se manter mental e fisicamente ativo em casa.

Continue a lavar as mãos com água e sabão regularmente. Não

toque nos olhos, nariz e boca com as mãos por lavar (regra geral,

evite tocar no rosto).

Evite todo o contacto físico com outras pessoas (por exemplo, não

receba visitas em casa, não saia de casa para se encontrar com

amigos ou para ir trabalhar).

Procure ajuda médica se os seus sintomas se agravarem

rapidamente e/ou se desenvolver sintomas graves (veja a lista

acima).

Se estiver numa situação de emergência chame uma ambulância

(consulte as recomendações do governo local).

COMO EVITO A PROPAGAÇÃO DO VÍRUS EM
MINHA CASA?

Se alguém da sua família estiver com sintomas, separe-os dos

restantes o máximo possível e faça com que se mantenham num

quarto em separado. Limite os movimentos deles dentro de casa

para evitar que infetem outras pessoas (por exemplo, organize

uma forma de servir comida que lhes permita comerem no

quarto deles). Faça com que usem uma máscara descartável ou

caseira que cubra completamente o nariz e a boca sempre que

entrarem em espaços partilhados, como a casa de banho.

Continue a lavar as mãos com água e sabão regularmente

(garanta que a sua família faça o mesmo).

Não toque nos olhos, nariz e boca com as mãos por lavar (regra

geral, evite tocar no rosto).

Tape a boca e o nariz com um lenço quando tossir ou espirrar;

deite fora o lenço para um caixote do lixo com tampa e lave as

mãos de seguida (não tussa para as mãos). Use uma solução à

base de lixívia ou outro material de limpeza doméstica para

desinfetar as superfícies no interior de sua casa. Concentre-se

nas superfícies tocadas com maior regularidade, como balcões,

tampos de mesa, maçanetas e interruptores de luz.

Evite partilhar itens como utensílios, toalhas e pratos, se possível.

Vigie de perto a sua saúde e a da sua família, e tome as medidas

necessárias se alguém mostrar sinais de tosse, febre ou

dificuldade em respirar.

Evite todo o contacto físico com outras pessoas (por exemplo,

não receba visitas em casa, não saia de casa para se encontrar

com amigos ou para ir trabalhar).

QUE DEVO FAZER SE PRECISAR DE IR AO
HOSPITAL OU A OUTRA ENTIDADE DE SAÚDE?

Saia de casa para procurar assistência médica relacionada com a

COVID-19 apenas se os seus sintomas se agravarem rapidamente

e/ou se desenvolver sintomas graves (veja a lista acima).

Notifique o seu hospital ou centro de saúde acerca da sua

condição e dirija-se até lá apenas se isso lhe for solicitado.

Conforme as medidas do seu governo para a gestão da pandemia

da COVID-19, pode ser-lhe solicitado que se dirija diretamente a

uma unidade comunitária de quarentena.

Se precisar de visitar o seu centro de saúde local para assuntos

não relacionados com a COVID-19, ligue com antecedência para

marcar uma consulta. Irá ser aconselhado sobre como proceder.

Se lhe for solicitado a visita a um hospital ou outra entidade de

saúde, use uma máscara descartável ou caseira que cubra

completamente o nariz e a boca antes de sair de casa. Evite usar

os transportes públicos, se possível.

Limite o número de membros da família que o levarão ao hospital

para apenas uma pessoa.

Se estiver numa situação de emergência chame uma ambulância

(consulte as recomendações do governo local). Tenha consigo o

cartão de seguro de saúde da pessoa infetada.

COMO DEVO CUIDAR DE ALGUÉM EM CASA
QUE TENHA UM TESTAMENTO VITAL OU UMA
ORDEM DE NÃO RESSUSCITAR?

Confirme a presença de um Testamento Vital ou de uma ordem

de Não Ressuscitar. Guarde nos seus registos as cópias físicas dos

documentos relevantes para esta solicitação, se possível.

Tente ter oxigénio disponível. Abra as janelas de casa para

permitir a ventilação cruzada.

Administre os medicamentos conforme a indicação do médico

da pessoa em causa. Mantenha a pessoa confortável, mas longe

dos restantes, tanto quanto possível. Mantenha-os em quartos

separados em casa. Limite os movimentos deles dentro de casa

para evitar infetarem outras pessoas (por exemplo, organize uma

forma de servir comida que lhes permita comerem no quarto

deles). Certifique-se de que a pessoa usa uma máscara

descartável ou caseira que cubra completamente o nariz e a boca

sempre que entrarem em espaços partilhados, como a casa de

banho.

Siga as recomendações do governo local para impedir a

propagação da COVID-19, como evitar o contacto físico com

outras pessoas, lavar as mãos com água e sabão regularmente,

não tocar no rosto, desinfetar as superfícies em casa, etc. 

Vigie de perto a sua saúde e a de sua família e tome as medidas

adequadas se alguém mostrar sinais de tosse, febre ou

dificuldade em respirar (conforme as recomendações presentes

neste documento).
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QUANDO DEVO PARAR A MINHA
QUARENTENA E A DA MINHA FAMÍLIA?

Pode deixar de estar em quarentena após 14 dias, se não mostrar

sinais de febre durante um período de 72 horas (três dias

completos sem o recurso a medicamentos) e se os seus outros

sintomas tiverem melhorado.

Continue a manter o distanciamento social depois de sair da

quarentena.

Se continuar doente após 14 dias, entre em contacto com o seu

médico e/ou um hospital ou centro de saúde da sua área de

residência para obter aconselhamento.

Notifique o seu hospital ou centro de saúde antes da sua

chegada e dirija-se até lá apenas se isso lhe for solicitado.

Conforme as medidas do seu governo para a gestão da

pandemia da COVID-19, pode ser-lhe solicitado que se dirija

diretamente a uma unidade comunitária de quarentena.

Tem uma questão?
 

Visite o nosso Portal COVID-19 em
https://www.akdn.org/akdn-

updates-covid-19
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