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Como saber se uma pessoa sofre risco de desnutrição? 

Sinais de desnutrição incluem: 

• perda de apetite ou falta de interesse pela comida 

• perda de peso não intencional 

• Roupa e/ou joias que antes ficavam à medida, agora ficam 
largas. 

Se desconfia que você ou alguém próximo de si sofre risco 
de desnutrição, pode tirar as suas dúvidas através do 
seguinte link para a Checklist da Associação dos Doentes 
de Nutrição w: www.malnutritiontaskforce.org.uk/resources-
and- tools/patients-association-nutrition-checklist 

Pode pedir ao seu médico de família para lhe indicar um dietista 
perto de si que lhe possa providenciar aconselhamento individual. 

Alimentação saudável seguida de recuperação do coronavírus 
Alimentar-se bem e manter um peso saudável é importante para se 
manter forte e em forma além de o ajudar a combater infeções e a 
recuperar de doenças. É importante pensar acerca do seu peso. 
Complicações e patologias associadas ao excesso de peso, como 
diabetes tipo 2 ou doenças cardíacas, podem aumentar o risco de ficar 
doente com mais gravidade ao contrair coronavírus e pode também ter 
impacto na sua recuperação. Se o seu índice de massa corporal (IMC) 
estiver acima de 25, e se está a considerar perder peso, fazê-lo 
durante ou imediatamente depois de ter ficado doente, talvez não seja 
o momento ideal. Espere até estar completamente recuperado. 
Converse com o seu profissional de saúde sobre qual seria o 
momento indicado para perder peso. 

 
Recuperação pós 
coronavírus 
(COVID-19) 

Controlar sintomas físicos como falta de ar, 
fatiga, ansiedade, dificuldade em engolir, comer 
e beber 

http://www.malnutritiontaskforce.org.uk/resources-and-
http://www.malnutritiontaskforce.org.uk/resources-and-
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Introdução 
Durante e após a sua estadia no hospital, poderá experienciar 
alguns dos seguintes sintomas físicos – fatiga (cansaço), 
dificuldade em respirar, dores no corpo, perda do paladar e 
olfato, garganta dorida, tosse, mudanças na voz, dores de 
cabeça e febre. 

 

Caso tenha estado nos cuidados intensivos (unidade de cuidados 
intensivos ou unidade de alta dependência), também poderá notar 
problemas relacionados com a memória, dificuldade em engolir e 
em dormir, e pesadelos. Todos estes problemas são comuns. 

 

Esta brochura dá-lhe algumas técnicas para lidar com alguns dos seus 
sintomas durante e após a sua estadia no hospital. 

 

Os sintomas do coronavírus diferem de pessoa para pessoa, por 
isso, algumas das técnicas aqui descritas poderão não lhe servir 
de ajuda. Recorra às que se aplicam ao seu caso. 

 

Caso tenha questões, peça à enfermeira alocada à sua 
unidade para contactar um dos terapeutas antes de receber 
alta do hospital. 

A perda de peso não intencional pode ser um sinal de desnutrição, 
mesmo se estiver com excesso de peso. É importante estar alerta 
quanto ao seu peso e apetite, especialmente se é idoso ou tem 
alguma patologia médica pré-existente. A desnutrição também 
pode aumentar o risco de fragilidade, algo comum entre pessoas 
idosas. A fragilidade pode ter como consequências músculos mais 
fracos e torná-lo mais vulnerável a infeções, quedas e 
necessidade de cuidados extra. 

 
O que pode fazer para diminuir os riscos de desnutrição? 
Se tem dificuldade em comer o suficiente, se está a perder peso ou 
força nos músculos, poderá ter de repensar a sua alimentação. Se 
tem dificuldade em comer o suficiente, este folheto informativo, 
w: www.malnutritionpathway.co.uk/library/covid19yellow.pdf dá-lhe 
algumas dicas e sugestões que o podem ajudar. 

 
Uma boa nutrição, incluindo proteína adequada (por exemplo, 
carne, peixe, ovos ou feijão), é fundamental para proteger os seus 
músculos. Os músculos que utiliza quando respira estão incluídos. 
Hidratação adequada (beber fluidos suficientes) também é 
fundamental para a sua saúde. Se tiver uma infeção, precisa de 
beber mais fluidos. 

 
Os adultos devem ter como meta beber 6 a 8 canecas ou copos 
grandes por dia, mas poderão precisar de beber mais caso tenham 
febre. Bebidas hidratantes tais como leite gordo ou sumos de fruta 
devem ser considerados para além da água já que providenciam, 
além de serem fluidos, energia e proteína. 

http://www.malnutritionpathway.co.uk/library/covid19yellow.pdf


14 de 20 3 de 20  

 

• Mantenha-se bem hidratado visto que a hidratação 
contribui para a lubrificação das cordas vocais. 

• Utilize aerossóis caso sinta a garganta seca. Pode fazer isso 
por colocar água quente num recipiente, dispor uma toalha 
sobre a cabeça, inclinando-se sobre o recipiente e inalar. 
Utilize água quente (mas não fervente) de modo a evitar 
queimaduras. 

• Evite pigarrear de forma persistente e deliberada. Caso não o 
consiga evitar, faça-o da forma mais suave possível. Beber 
goles de água fria pode ajudá-lo a diminuir a vontade de 
tossir. 

• Tente relaxar ao falar, especialmente as zonas dos 
ombros, cabeça e pescoço 

• Até a sua voz voltar ao normal, é aconselhável evitar 
atividades vocais «atléticas» tais como gritar e cantar. 

 

Há coisas que devo evitar? 

• Álcool 

• Cigarros e vapers. 

• Bebidas com cafeína 

• Comida picante poderá causar refluxo ácido (ácido que sobe do 
estômago e irrita a garganta). 

 

Comer e beber durante ou após a infeção por 
coronavírus 
Os sintomas do coronavírus podem afetar o seu apetite e a sua 
capacidade para comer, tornando difícil atingir as suas 
necessidades nutricionais. O distanciamento e isolamento sociais 
podem ter impacto no seu acesso a uma ampla variedade de 
alimentos, o que poderá afetar a quantidade de comida que 
consome. Com o tempo, isso pode resultar em desnutrição, o que 
pode retardar a recuperação. 

Falta de ar 
A informação dada abaixo tem o objetivo de o ajudar a lidar 
com a falta de ar. 

 
Se sente que a sua respiração está a piorar, ou experienciar novos 
episódios de alta de ar, é importante procurar conselhos médicos. 

 

Conselhos gerais 

• Evite suster a respiração durante as suas atividades, tais 
como subir escadas ou inclinar-se. Tente inspirar e expirar 
conforme os seus movimentos. Isto é, expire quando faz 
algum esforço, como inclinar-se, levantar-se, sentar-se ou 
levantar-se de uma cadeira, ou ao andar. 

• Evite apressar-se. 

• Tente ajustar o ritmo da respiração aos seus passos. Por 
exemplo, inspire e expire a cada passo ao subir escadas. 

• Por vezes, um leque direcionado à boca e ao nariz pode 
ajudar a reduzir sensações de falta de ar 

 
Respiração com os lábios semicerrados 
Algumas pessoas indicam que inspirar pelo nariz e expirar pelos 
lábios semicerrados ajuda a aliviar a falta de ar. Esta técnica tende 
a ajudar pessoas que têm falta de ar com patologias como DPOC 
ou enfisema pulmonar. 

 
As pessoas que consideram esta técnica útil utilizam-na sem se 
aperceberem. 
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A respiração com os lábios semicerrados ajuda a manter as vias 
respiratórias desobstruídas, permitindo que o ar abandone os 
pulmões mais facilmente, libertando mais espaço para a 
próxima inspiração. 

 
Pode utilizar a respiração com os lábios semicerrados 
simultaneamente com respiração de abdómen relaxado ou 
reabilitação respiratória. 

 

Posições que aliviam a falta de ar 

Estas posições poderão ajudá-lo a aliviar a falta de ar em repouso 
ou após atividades. Faça experiências e adapte posições 
diferentes até encontrar a melhor solução para si. 

 
As posições nesta brochura colocam os braços para que os 
músculos respiratórios estejam numa posição que o ajudem a 
respirar melhor. 

 
Inclinar-se para a frente poderá também melhorar o 
movimento do diafragma, o músculo principal da respiração. 

 

Caso note dificuldades a engolir, é importante que as indique ao 
seu médico. 

• Certifique-se de que está sentado o mais ereto possível. 
Mesmo que esteja na cama, prepare-a de forma a que esteja 
tão ereto como se estivesse sentado numa cadeira. 

• Minimize distrações (incluindo conversar com outras pessoas) 
sempre que está a comer e a beber, para se certificar de que 
está concentrado na atividade. 

• Coma e beba devagar, certificando-se de que toma um 
gole de cada vez. 

• Evite comer e beber quanto estiver especialmente cansado. 
Tente ingerir pequenas refeições com mais frequência para 
evitar fatiga. 

• Certifique-se de que mantém um cuidado oral regular. 

 

Conselhos gerais para a voz 

• Tente sempre utilizar a sua voz normal. Não se preocupe 
caso saia um sussurro ou um coaxo. Evite fazer força para 
que a voz soe mais alto. 

• Evite falar num ambiente barulhento onde haja música, barulhos 
de televisão ou de motores de carros, visto que isso resulta em 
tentar falar mais alto, o que pode causar danos. 

• Caso a sua voz seja apenas um sussurro, não recorra ao 
telefone, chat online ou conversas em vídeo. Quando a sua 
voz começar a melhorar, evite conversas de voz longas (mais 
de cinco minutos). Dê preferência 

        a mensagens de texto. 

• Poderá verificar que a sua voz se fatiga mais rapidamente do 
que o normal. É o expectável. Faça uma pausa na fala 
quando experienciar fatiga vocal ou estiver dorido da 
garganta. 30-40 minutos permitirão que as suas cordas 
vocais recuperem. 

Certifique-se de que está virado 
totalmente de lado. Repousar 
com o braço que fica por cima 
numa almofada também poderá 
ser útil. 

Relaxe o máximo possível 
sobre as almofadas. Separar 
as pernas também poderá ser 
útil. 
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• Permita que essa sensação de descanso se alastre até às 
costas, à parte de trás do peito e aos ombros. 

• Continuando até ao pescoço e ao couro cabeludo, ao topo da 
cabeça. 

• Lentamente, comece a concentrar-se na testa e desça até 
ao maxilar. 

• Imagine que tem um pincel gigante a passar pelo seu corpo, 
seguindo o mesmo caminho e criando uma sensação de 
calma e relaxamento. 

• Sinta que todas as partes do seu corpo estão relaxadas. 

• Quando terminar o seu exercício de relaxamento, 
aperceba-se do ambiente à sua volta, ouvindo os sons que 
o rodeiam. 

• Aperceba-se do quão relaxado se sente. 

• Comece a mover-se gradualmente por alongar os braços 
e as pernas antes de se colocar noutra posição. 

Lidar com a dificuldade em engolir e mudanças na 

voz 
Poderá experienciar dificuldade em engolir (o que pode incluir 
tossir quando come ou bebe) e mudanças na voz após o 
coronavírus. Isso poderá ocorrer por causa da tosse constante 
e/ou inflamação por um tubo que foi inserido na garganta para o 
ajudar a respirar durante a doença. É provável que estas 
mudanças melhorem à medida que recupera do coronavírus. 

 

Estratégias de deglutição seguras 

Poderá ter dificuldade em engolir determinados alimentos, líquidos 
ou saliva em níveis variados após o coronavírus. Abaixo seguem 
algumas estratégias de deglutição seguras concebidas para o 
ajudar quando come e bebe. 

Posições que aliviam a falta de ar imediatamente após 
atividade 
As posições seguintes podem ajudá-lo a aliviar a falta de ar após 
ter estado em atividade. 

 
Tente relaxar as mãos, pulsos, ombros, pescoço e 
maxilar o máximo possível em todas as posições. 

 
Experimente estar apoiado sobre os braços. Respira mais 
facilmente com as mãos atrás da cabeça ou nas costas? 
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Gestão da fatiga 
O cansaço é um sintoma muito comum no coronavírus. Fá-lo sentir 
menos motivado para se manter ativo, o que significa que evita 
atividades frequentemente. Isto pode levá-lo a ter ainda menos 
energia, o que o faz sentir ainda mais cansado. Caso este 
comportamento se torne um hábito, o ciclo pode ser difícil de 
quebrar. 

 
Não é possível remover o cansaço por completo, mas existem 
diversas formas de lidar com ele. Estas formas poderão ajudá-lo 
a realizar algumas das coisas que gostaria de fazer. 

 
Pense sobre quanta energia precisa todos os dias. Algumas 
pessoas imaginam uma que têm um «poço de energia» ou 
comparam os seus níveis de energia a uma bateria. Pense no que 
gostaria de despender a sua energia, mas deixe sempre alguma 
coisa no poço para que este nunca fique completamente vazio. 
Mesmo ao fazer planos, pode surgir algo inesperado que o faça 
gastar mais energia. Por isso, é sempre benéfico guardar alguma 
energia de reserva. 

 
Se pensa na sua energia em termos de «poços de energia», 
algumas atividades recarregam a sua energia enquanto outras 
vão consumi-la. Onde gostaria de despender a sua energia? 
Tente manter o seu «poço» pelo um menos um quarto cheio a 
toda a hora. 

 
Aqui seguem algumas ideias para o ajudar a gerir a sua fatiga. 

Liberte-se dos pensamentos 

• Passe alguns momentos a pensar sobre o ritmo da sua 
respiração. 

• Feche os olhos e imagine que está sentado na margem de 
um rio. 

• Está quente e relaxado, e consegue respirar de forma livre. 

• Vê muitas folhas serem levadas lentamente pela corrente do rio. 

• Quando um pensamento ou sentimento lhe vier à mente, tente 
encarar isso como uma folha e deixe-a ser levada para longe de si, e 
depois desaparecer. 

• Quando tiver desaparecido, volte à contemplação do rio, 
esperando que a próxima folha flutue com um novo 
pensamento. 

• Tente não pensar no conteúdo de cada folha. Apenas 
observe e deixe-a ir. 

• Não se permita estar preocupado com estes 
pensamentos. Observe-os apenas a passar à sua 
frente. 

 

Scan corporal 

Comece por concentrar a sua atenção nos seus pés, tentando 
libertar a tensão nos músculos. 

• Pense primeiro nos dedos dos pés, a seguir nos calcanhares, 
até aos gémeos e canelas, até aos joelhos, ao longo das suas 
coxas. 

• Repare no quão relaxadas estão as suas pernas neste momento. 

• Aperceba-se da sua barriga e do seu peito. Sinta a tensão 
que o seu corpo liberta. 

• Agora pense nos ombros, viaje até aos cotovelos, pelos 
antebraços e até aos seus pulsos, mãos e dedos. 

• Aperceba-se até mesmo das pontas dos seus dedos. 

• Repare no quão relaxados estão os seus braços neste momento. 

• A seguir, concentre a sua atenção para as suas costas e para a 
sua pélvis. Tente libertar qualquer tensão que sinta nessas 
zonas. 
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Prepare-se para o relaxamento 

Nem sempre é fácil relaxar. Mas, quanto mais prática tiver, mais 
fácil e mais eficaz será. Tente dedicar algum tempo à prática de 
exercícios de relaxamento todos os dias. 

 
Diga às pessoas com quem vive que precisa de pelo menos 20 
minutos em sossego todos os dias para praticar o relaxamento. 
Certifique-se de que a luz e a temperatura ambiente estão a 
níveis confortáveis. 

 

Exercícios de relaxamento 

Pode experimentar estes exercícios com um amigo ou familiar. 
Poderá ser útil ter alguém a ler em voz alta estes exercícios nas 
primeiras vezes que os realiza, até que estes se tornem habituais. 

 

Visualização 

Visualizar um cenário relaxante com a sua imaginação pode ajudá-
lo a sentir-se mais relaxado. Poderá imaginar o seu local preferido, 
um passeio que lhe seja familiar, um jardim ou praia. Também 
poderá ser um outro local da sua imaginação. Poderá imaginar um 
local que o faça sentir feliz e seguro, mas não um local que lhe 
transmita memórias más ou tristes. Por vezes, visualizar cores e 
imagens associadas a estas cores também poderá ser relaxante. 

 
Aqui seguem alguns exemplos que poderá gostar de experimentar. 

Ritmo 

• Faça as suas atividades mais devagar de forma a consumirem menos 

energia. 

• Fale, coma e tussa mais devagar. Estes 
comportamentos podem afetar o seu padrão de 
respiração. 

• Divida as suas atividades em tarefas mais pequenas e 
flexíveis. 

• Permita-se dedicar algum tempo para relaxar todos os dias. 

Lembre-se de que é preferível demorar mais algum tempo a 
terminar uma tarefa e conseguir continuar, do que terminar 
rapidamente a tarefa e sentir-se demasiado cansado para 
continuar. 

 

Posicionamento 

• Evite estar muito tempo inclinado e retorcido, pois pode ser 
cansativo. 

• Não esteja muito tempo sentado nem em pé sem mudar de 
posição. 

• Considere tentar organizar a sua casa de forma a que tudo esteja 
arrumado onde precisa (por exemplo, na cozinha, tenha perto de 
si utensílios que utiliza com frequência). 

• É preciso menos esforço para empurrar, puxar ou deslizar 
objetos, por isso, evite carregar objetos pesados. 

 

Expetativas 

Se colocar expetativas muito altas sobre si mesmo, vale a pena 
pensar em realizar as tarefas de uma forma diferente e que lhe 
ajude com os seus níveis de energia. 

• Tente ter paciência consigo mesmo e dê tempo para realizar 
as suas tarefas. 

• Tente reconhecer as suas conquistas. 

• Tente não ficar desapontado caso a recuperação aparente ser 
lenta. É de esperar uma variação no intervalo de tempo de 
recuperação dos seus sintomas. 
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Poderá ser útil escrever os seus sintomas e conquistas num diário à 
medida que recupera. Pode ser útil lembrar-se a si mesmo que está a 
seguir em frente, mesmo que o progresso aparente ser lento. 

 

Atividade 

É importante manter-se ativo o máximo possível. Exercício diário de 
forma regular e leve pode fazer a diferença. Pode fazer uma 
caminhada, uma corrida ou um treino de resistência leve. Também é 
importante regular o regresso ao exercício de forma lenta e de 
progresso constante dependendo de quanto exercício faça. 
Converse com um terapeuta caso precise de ajuda com este 
assunto. 

 

Sono 

Mesmo que não consiga dormir durante a noite, evite dormir durante o 
dia. Se precisa de dormir durante o dia, tente limitar esse sono a uma 
sesta curta em vez de um sono prolongado. 

 

 

Alta do hospital 
Pense em quaisquer dificuldades que tenha ao voltar a 
atividades como: 

• tomar banho e vestir-se 

• tarefas domésticas 

• lazer e atividades sociais 

 
Pense no que é importante para si, incluindo não só as tarefas que 
tem de realizar, mas também as tarefas que gosta e que desfruta 
de realizar. Poderá ter de adaptar o ambiente, alterar a tarefa ou 
precisar de ajuda com tarefas que requerem mais esforço físico, 
como cozinhar ou fazer compras. 
Aproveite a oportunidade para voltar gradualmente a ter independência. 

Regresso ao trabalho 
Após um período de doença, é normal sentir-se preocupado sobre 
como irá gerir o regresso ao trabalho. Converse com a sua 
entidade patronal e, caso estejam disponíveis, os serviços saúde 
ocupacional e segurança e recursos humanos. Muitas pessoas 
regressam ao trabalho em regime de part-time com um regresso 
faseado às horas normais. 
Converse com o seu terapeuta ocupacional para mais 
informações e conselhos. 

 
Benefícios 
Caso não esteja apto para trabalhar, é importante receber a ajuda 
financeira adequada. O Serviço de Assistência aos Cidadãos 
providencia aconselhamento confidencial online, através do 
telefone, ou pessoalmente, de forma gratuita. Aceda a w: 
www.citizensadvice.org.uk, ligue, t: 0808 223 1133 para consultar 
a que apoios se pode candidatar, como por exemplo: 

• Subsídio de Doença 

• Subsídio de Desemprego 

• Complemento por Dependência 

• Crédito Universal 

 

Gestão de ansiedade (stress) 
A falta de ar causa frequentemente ansiedade e sensação de 
pânico. A ansiedade tende a tornar a sensação de falta de ar 
mais forte, o que gera mais ansiedade. 

 

É importante recordar que a falta de ar por si própria não é perigosa, 
e que irá recuperar a respiração quando repousar. Também é 
possível tentar controlar os níveis de ansiedade que sente, e uma 
das maneiras de o fazer é através do relaxamento. 

 

O relaxamento é uma habilidade útil que pode aprender 

É provável que estes sintomas melhorem à 
medida que recupera do coronavírus. 

http://www.citizensadvice.org.uk/
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Linha de Apoio de Medicamentos e Produtos de Saúde 
Caso tenha quaisquer dúvidas ou preocupações acerca dos 
seus medicamentos, converse com o staff ao qual está 
entregue ou ligue para a linha de apoio. 
t: 020 7188 8748, Segundas a Sextas, 9h-17h 

 
As suas observações e receios 
Para aconselhamento, apoio ou manifestação de receios, 
contacte o Serviço de Aconselhamento e Relacionamento com 
Pacientes (SARP). Para apresentar uma reclamação, contacte o 
departamento de reclamações. 
t: 020 7188 8801 (SARP) e: pals@gstt.nhs.uk 
t: 020 7188 3514 (reclamações) 
e: complaints2@gstt.nhs.uk 

 

Linguagem e serviços de acessibilidade 

Caso necessite de um intérprete ou de informações relativas aos 
seus cuidados numa língua ou formato diferentes, entre em 
contacto connosco. 
t: 020 7188 8815 e: languagesupport@gstt.nhs.uk 

 

NHS 111 

Este serviço oferece ajuda e aconselhamento médicos de 
consultores completamente preparados e apoiados por 
enfermeiros e paramédicos experientes. Disponível por telefone 
24 horas por dia. t: 111 w: www.111.nhs.uk 

 
Website do NHS 
Este website providencia informações e aconselhamento 
sobre todos os aspetos da saúde e cuidados de saúde, que o 
ajudam a controlar a sua saúde e bem-estar. w: www.nhs.uk 

Esta brochura dá-lhe mais dicas para o ajudar a manter uma dieta 
saudável, w: www.malnutritionpathway.co.uk/library/covid19green.pdf. 
Se gostaria de ter ajuda com a perda de peso, converse com o seu 
médico de família, que lhe dará referências de um dietista ou de um 
programa de gestão de peso local para analisar este assunto. 

 
Acesso à alimentação durante a pandemia do coronavírus 
Mais informações sobre como aceder a alimentos durante a 
pandemia do coronavírus podem ser encontradas na nossa 
brochura, Entrega de refeições durante a pandemia do 
coronavírus. 
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Contacte-nos 
Departamento de Fisioterapia, t: 020 7188 5082 ou 
0207188 5089 

 
Departamento de Terapia Ocupacional, t: 020 7188 7188 

 
Departamento de Nutrição e dietética, t: 020 7188 
4128, Segundas a Sextas, 9h-17h. 

 
Departamento de Terapia da Fala e da 
Língua:  
Guy’s Hospital, t: 020 7188 6233 ou 
St Thomas’ Hospital, t: 020 7188 6246, Segundas 
a Sextas, 9h-17h. 

 
Para mais brochuras informativas sobre condições, 
procedimentos, tratamentos e serviços oferecidos nos 
nossos hospitais, consulte  
w: www.guysandstthomas.nhs.uk/leaflets 
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mailto:e:%20complaints2@gstt.nhs.uk
mailto:languagesupport@gstt.nhs.uk
mailto:anguagesupport@gstt.nhs.uk
http://www.111.nhs.uk/
http://www.nhs.uk/
http://www.malnutritionpathway.co.uk/library/covid19green.pdf
http://www.guysandstthomas.nhs.uk/leaflets


 

 

Notas Notas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 de 20 19 de 20 


