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Em geral, o sistema imunitário das pessoas com

cancro está mais enfraquecido, estando as suas

defesas mais debilitadas. Neste caso, têm maior

risco para contrair infecções e menor capacidade

para as combater. 

Pessoas em tratamento com doença oncológica

activa são consideradas grupo de maior risco,

onde se incluem os que estão a realizar:

. Quimioterapia, Imunoterapia ou outros

tratamentos que possam afectar o sistema

imunitário

. Radioterapia

. Transplante de medula óssea

. Cirurgia oncológica.

Por isso deve seguir as orientações descritas para

se proteger e informar-se junto do seu médico

ou enfermeiro se existem riscos elevados como

consequência do seu tratamento.

. Fique em casa

. Proteja o nariz e a boca quando tossir ou

espirrar. Se usar um lenço, coloque-o no lixo.

. Se não tiver um lenço de papel, tosse ou

espirre usando a proteção do cotovelo.

. Ligue antes de ir às consultas médicas.

Informe-os sobre viagens recentes ou se já teve

contacto com uma pessoa com COVID-19.

Estas são algumas das melhores maneiras de se

proteger a si e a outras pessoas contra o vírus: 

. Lave as mãos frequentemente com água e

sabão, pelo menos durante 20 segundos.

. Use um desinfectante para as mãos com 60%

ou mais de álcool.

. Evite tocar nos olhos, nariz e boca sem lavar

as mãos primeiro.

. Limpe e desinfecte as superfícies

frequentemente. Toalhetes e sprays 

 domésticos regulares destroem o vírus. 

. Evite tocar em locais usados por muitas

pessoas, como maçanetas, telefones, teclados

e interruptores de luz.

. Evite apertos de mão, proximidade com

pessoas que tossem ou espirram.

. Durma o suficiente, tenha uma alimentação

saudável, faça exercícios e faça uma boa gestão

do seu stress.

ICOVID-19 é um novo tipo de vírus que pode

causar infeções leves a graves nos pulmões. Como

outros vírus, pode levar a infeções em pessoas

com sistema imunológico enfraquecido e pode ser

mais grave que outros vírus. Neste momento, não

temos uma vacina para ajudar a controlar sua

disseminação.

COMO O COVID-19 SE ESPALHA?

COMO POSSO PROTEGER-ME?

O QUE É O COVID-19? SE ESTIVER DOENTE …

O Vírus pode disseminar-se facilmente, como

uma gripe comum. Ele espalha-se quando uma

pessoa infetada tosse ou espirra gotículas que

podem entrar nos olhos, nariz ou boca das

pessoas mais próximas. Estas gotículas pousam

em superfícies onde as pessoas tocam antes de

tocar nos seus próprios olhos, nariz ou boca.

SE FOR DOENTE ONCOLÓGICO ..

DEVO USAR UMA MÁSCARA?

Os especialistas não acreditam que usar uma

máscara seja útil para o público em geral.

Algumas pessoas devem usar certos tipos de

máscaras por causa de sua própria saúde ou do

tipo de trabalho que realizam. Converse com seu

médico ou enfermeiro para ver se beneficia em

usar uma máscara. Se chegar ao hospital com

sintomas respiratórios, solicite uma mascara.

Aqui poderá encontrar algumas recomendações e respostas a perguntas comuns. Avalie cada situação e confie na sua

equipa de profissionais de saúde.



A maioria das pessoas infectadas apresenta sintomas de incfeção respiratória aguda, ligeiros a

moderados:

. Febre (temperatura mais alta que 37,5º C)

. Tosse

. Dificuldade respiratória (Falta de ar)

Em casos ligeiros, os sintomas podem ser indistinguíveis dos de uma gripe sazonal. Em casos mais

graves, pode causar pneumonia com insuficiência respiratória e falência de outros órgãos, podendo

mesmo ser fatal.

Caso tenha estes sintomas, não deve deslocar-se directamente ao hospital, mas sim ligar para a

Linha  Saúde 24 onde será efectuada uma primeira triagem com eventual encaminhamento para

validação de caso suspeito.

 

                             Linha

                             Saúde 24

                             808 24 24 24

 

Entretanto, deve:

. Ficar em casa e ligar ao seu médico ou Enfermeiro que o está a seguir, informando-o dos seus

sintomas. Isso irá ajudá-lo a cuidar de si e a guiá-lo neste processo.

. Evitar contacto com outras pessoas e informar-se como poderá obter ajuda.

Se cuida ou vive com alguém com cancro, faça o possível para evitar que ele contacte com o vírus.

Se ficar doente, ligue para a Saude24 ou para a sua equipa de saúde para ver o que deve fazer para

proteger os seus familiares.

E SE EU CUIDAR OU VIVER COM UM DOENTE COM DOENÇA ONCOLÓGICA ?

Aqui poderá encontrar algumas recomendações e respostas a perguntas comuns. Avalie cada situação e confie na sua

equipa de profissionais de saúde.

E AS PESSOAS QUE VISITAM O HOSPITAL ?

Se está doente ou foi exposto ao COVID-19, recomenda-se que não vá ao Hospital.

Se está doente, não deverá contactar com familiares não doentes.

Para proteger todos os outros doentes e profissionais, existem limitações quanto ao número de

pessoas que podem visitar um doente hospitalizado.

QUAIS SÃO OS SINAIS E SINTOMAS DE ALERTA

O QUE DEVO FAZER ?

Em caso de dúvidas, pode contactar-nos utilizando  nosso email secretariado@aeop.pt 

                       Lembre-se: isto irá passar!


