
Vivo numa zona isolada e não no centro 
da cidade posso continuar a dar um 
passeio higiénico uma vez por dia? 

O Estado de Calamidade em que nos encontramos
atualmente, permite que se possa deslocar (em deslocações 
de curta duração, para efeitos de fruição de momentos
ao ar livre). Pode continuar a dar passeios, evitando ruas 
com muito movimento, mantendo a distância de segurança 
de no mínimo 2 metros.

PERGUNTAS
FREQUENTES

TENHO INSUFICIÊNCIA CARDÍACA,
COMO DEVO CONVIVER
COM A COVID-19?
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Se não conseguiu manter as distâncias físicas recomendadas 
ou se alguém tossiu perto de si, deve lavar a roupa utilizada. 
Sim, deve deixar os sapatos à entrada da porta.

As crianças podem estar infetadas com o COVID e ainda 
não terem sintomas, portanto será um risco elevado. 
A resposta é NÃO!

Após sair à rua devo lavar a roupa
que usei? Devo deixar os sapatos 
à entrada?

Tenho Insuficiência Cardíaca posso ficar 
com os meus netos para que os pais 
possam ir trabalhar?
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Ouvi dizer que está indicado abrir
as janelas para o vírus sair. É verdade?

O arejamento das casas pode diminuir o tempo que o vírus 
se mantém no ar. A exposição ao sol poderá reduzir
o tempo que o vírus sobrevive nas superfícies e nos objetos.

Os meus familiares podem visitar-me?

Podem desde que mantenham algumas regras.
Devem deixar os sapatos à entrada da porta, lavar bem
as mãos e evitar as manifestações de afeto. 
Se tiverem que utilizar transportes públicos ou tiverem 
estado em locais públicos não é aconselhável fazê-lo.

Posso contagiar-me ao tocar
em superfícies?

Ao tocar com as mãos em superfícies contaminadas pode 
contagiar-se com o vírus ao levar as mãos aos olhos, 
nariz e boca. Razão pela qual se deve lavar as mãos 
com frequência e desinfetar. 

O meu marido passa o dia a ouvir
as notícias sobre o vírus.
Não é bom para o coração, pois não?

É algo quer pode deixá-lo mais ansioso, podendo não ser 
bom para o coração, nem para a sua saúde mental. É bom 
manter-se informado, mas tente obter essa informação
(TV, rádio ou jornal) no máximo duas vezes por dia..
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Apesar de o vírus SARS-CoV-2 poder ser detetado
nas superfícies por um determinado tempo, ainda
é desconhecido a sua viabilidade. 

Quanto tempo o vírus se mantém
vivo nas diferentes superfícies? 
O que devo fazer?

Ainda não há certezas de quanto tempo o vírus permanece 
nas superfícies, sendo variável conforme as superfícies,
de algumas horas a dias. Lavar com frequência com água
e sabão é considerado suficiente.

Pode desinfetar utilizando álcool a 70% ou lixívia
diluída (não misture lixívia com outros desinfetantes
e mantenha longe do alcance de crianças e idosos 
com alterações mentais).

O vírus transmite-se pelo ar?

Este vírus transmite-se pelas partículas emitidas quando 
uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala. Estas partículas 
vão-se depositar nas superfícies e no chão. Mas enquanto 
estão no ar e se não manteve a distância de segurança,
pode ser infetado ao respirar e ao tocar nas superfícies 
contaminadas e em seguida tocar com as mãos nos olhos, 
boca e nariz.

Posso ser contagiado pelo meu cão? 
E pelo gato da vizinha?

Não está demonstrado que os animais de companhia 
possam transmitir a COVID-19 às pessoas. De qualquer 
modo, recomendamos que lave sempre as mãos após tocar 
nos animais e que mantenha as regras de higiene. 

*existem 2 estudos que mostraram resultados diferentes

QUANTO TEMPO PODE 
O SARS-COV-2 MANTER-SE

COBRE >
4 horas   

PLÁSTICO >
3 a 7 dias* 

< NOTAS
   até 4 dias€

< VIDRO
   até 4 dias

< CARTÃO
   até 24 horas

PAPEL / JORNAIS / REVISTAS
até 3 horas

MADEIRA
até 2 dias

METAL >
3 a 7 dias* 
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Posso ser contagiado pelo vírus
através de alimentos? 
Como devo lavar os vegetais e a fruta?

Não está demonstrado que o vírus se transmita pelos 
alimentos. Deve manter as regras de higiene e lavar
as mãos antes de manusear os alimentos e lavar bem
os vegetais e a fruta.

Os meus medicamentos estão a acabar, 
tenho receita, mas o prazo de validade 
já terminou, posso ir à Farmácia levantar 
os medicamentos?

As receitas médicas de prescrição electrónica, 
com a validade de seis meses, cujo prazo terminou
após 9 de abril (dia da publicação duma portaria
do Ministério da Saúde), consideram-se
automaticamente renovadas por outros seis meses. 

Também as receitas dos anticoagulantes (Pradaxa®, Xarelto®, 
Eliquis®, Lixiana®), serão renovadas. Portanto pode ir à farmácia 
com as receitas que estejam nas condições acima referidas.

Os meus filhos trazem-me as compras. 
Devo desinfetar as embalagens? 
Que desinfetante devo usar?

As embalagens de plástico e vidro devem ser desinfetadas 
com álcool a 70% ou com lixívia diluída na proporção
de 4 colheres de chá (20 ml) para 250 ml de água. 
O vírus pode permanecer nas embalagens de cartão 
durante 24 horas. Após tocar nas embalagens de cartão 
deve lavar/desinfetar as mãos. 

Sessões Online com transmissão exclusiva no Facebook e Site da AADIC:

WORKSHOP VIRTUAL
Insuficiência Cardíaca em tempos de Covid-19
Sessão de esclarecimento para doentes com IC e cuidadores

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

Sessão dirigida ao setor (profissionais de saúde, players e decisores)
e ainda aos doentes, cuidadores e público em geral

APOIO:


