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Apresentação

A Covid-19 é uma doença infecciosa – causada pelo Coronavírus – que pode 
causar disfunção respiratória, física e psicológica nos pacientes afetados. 

O tempo de recuperação dos indivíduos que contraem a doença varia de acordo 
com o grau de gravidade de cada caso.  

O processo de reabilitação dos casos pós-covid-19, na maioria dos casos,  demanda 
uma assistência que envolve cuidados integrados de diversas especialidades.

Nesta cartilha, reunimos algumas dicas, cuidados e exercícios que são recomen-
dados por nossos profissionais e contribuirão para uma melhor recuperação 
nessa fase.

Qualquer dúvida fale com nossa equipe de referência.

Atenciosamente, 

Cristiara Allem
Gerente da Atenção Domiciliar (BA)



Cartilha
de Exercícios
Domiciliares
Pós-Covid-19

Não é indicado que realize exercício se apresentar pelo menos um dos seguintes 
critérios:
• Diagnóstico de Covid-19 há menos de 7 dias;
• Temperatura corporal acima de 38º C;
• Início da falta de ar há menos de 3 dias;

Quando não realizar exercícios?

• Inicie o exercício físico pelo menos uma hora após uma refeição; 
• Mantenha a medicação indicada pela equipe de saúde que o acompanha;
• Durante o exercício não sustenha a respiração, expire pela boca; 
• Beba muita água;
• Tenha consigo lenços descartáveis/papel higiênico e um saco plástico (onde 
descartará imediatamente todos os lenços/papel higiênico usados), caso tenha 
vontade de eliminar expectoração. Quando terminar, feche o saco e jogue no lixo;
• Se tossir, certifique-se que protege a boca com o antebraço para garantir a redução 
do número de partículas que podem se depositar nos objetos e espaços à sua volta;
• Desinfete os espaços à sua volta após o exercício e lave as mãos frequentemente. 

Recomendações antes de iniciar exercícios:



Deve realizar estes exercícios 2 vezes por dia, com uma duração de 15 a 45 minu-
tos cada, de acordo com a sua tolerância.
Durante o período de isolamento, ao realizar os exercícios, a sua sensação de falta 
de ar e cansaço devem ser ligeiras, ou seja, igual ou inferior a 5 em uma escala de 
0 a 10.

Qual a intensidade e frequência dos exercícios?

Deve interromper a realização dos exercícios se apresentar pelo menos um dos 
seguintes sinais ou sintomas:
• Falta de ar e cansaço acima de 5;
• Palpitações cardíacas;
• Sensação de aperto do peito; 
• Eructação (arrotos); 
• Tonturas; 
• Dores de cabeça;
• Visão turva;
• Suor intenso; 
• Incapacidade de manter o equilíbrio.

Quais os cuidados devo tomar durante os exercícios:

Se estes sinais/sintomas não aliviarem com 
a interrupção dos exercícios, ou mesmo se 

piorarem, entre em contato com a equipe de 
saúde da S.O.S. VIDA.

Andréa Couto
Supervisora de Fisioterapia



Exercícios

- Deite-se de costas com a perna a exercitar esticada 
para cima e o joelho da outra dobrado.  Com a ajuda de 
uma faixa elástica, puxe o pé para você, conte até 15. 

Repetir de 2 a 3 vezes.

- Deitado com as costas no chão e joelhos levemente 
dobrados, retirar o bumbum do chão e sustentar.

Realize 3 séries com 10 repetições.

- Deitado em lugar plano puxe o ar para dentro e para 
fora, observando o subir e descer de seu abdômen.

Realize 5 repetições.

- Sentado, coloque os braços cruzados ao peito;

- Expire e, sem descruzar os braços, levante-se da cadeira
até estar completamente em pé; 

- Inspire e volte a sentar-se.
Séries: 3 - Repetições: 10 

- Caminhe no quarto, ou marche sem sair do lugar, com 
uma intensidade baixa durante  alguns minutos ou, por 
exemplo, divida o tempo em 3 períodos mais curtos, 
para que não se sinta muito cansado, nem apresente 
falta de ar;

- Aumente a duração da sua caminhada progressiva-
mente à medida que for se sentindo capaz;

- Caminhe sempre de forma confortável e a um ritmo 
constante;

- Se sentir falta de ar ou cansaço, interrompa o exercício.



- Segure um bastão ou toalha e, enquanto inspira pelo 
nariz, eleve os braços;

- Expire pela boca e regresse à posição inicial.

Realize 3 séries com 10 repetições

- Na posição de pé, com as mãos apoiadas na parede ou 
em algum móvel, fique na ponta do pé e volte para a 
posição inicial.

Realize 3 séries com 10 repetições

- Coloque os braços à altura dos ombros, com os cotovelos 
dobrados;

- Inspire pelo nariz e simultaneamente leve os  cotovelos 
para trás;

- Expire pela boca e retorne à posição inicial.

Realize 3 séries com 10 repetições.

- Com um bastão, dobre o cotovelo e estique;

- Inspire pelo nariz e simultaneamente dobre os cotovelos;

- Expire pela boca e retorne à posição inicial.

Realize 3 séries com 10 repetições.

- Em frente a uma parede, com os braços paralelos aos 
ombros;

- Matenha ambos os pés apontados para a frente e bem 
apoiados no chão;

- Expire e aproxime o corpo da parede enquanto dobra 
os cotovelos, sempre matendo os pés apoiados ao chão;

Matenha a posição durante 10 segundos e repita o 
exercício.



Cartilha
de Exercícios
de Deglutição
e   Disfagia
Pós-Covid-19

Deglutição é uma ação complexa que ocorre de maneira contínua e automática, 
envolvendo muitos músculos faciais e nervos encefálicos para um funcionamento
normal.

Deglutição:

Disfagia consiste na dificuldade da deglutição.  Pode ser caracterizado por qual-
quer alteração ou inabilidade de ingerir e transportar nutrientes vitais, medica-
mentos ou secreções endógenas ao corpo humano.  Podem ser de origem Neuroló-
gica, chamadas de Disfagias Neurogênicas e de origem estruturais, chamadas de 
Disfagias Mecânicas.

As demais condições críticas como Intubação Orotraqueal (IOT ), uso de  Traque-
ostomia (TQT), rebaixamento do nível de consciência, delirium,  Doença Pulmo-
nar Obstrutiva Crônica (DPOC) e Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) 
também devem ser levadas em consideração, pois podem ocasionar problemas na 
deglutição em variados graus.

É um sintoma de uma doença de base, com alterações na cavidade oral, faringe, 
esôfago, podendo causar engasgos, sufocamento, aspiração, problemas pulmona-
res e pneumonia, deficiências nutricionais, desidratação e até mesmo a morte.

Apresenta sinais e sintomas específicos, caracterizados por alterações nas etapas 
ou entre as fases da deglutição.

Disfagia:



Fabiana Pedrosa
Fonoaudióloga Domiciliar

Em caso de alterações na fala, como articulação imprecisa e incoordenação 
respiração X articulação, assim como qualquer alteração na voz, como baixa 
intensidade e rouquidão entrar em contato com a equipe de saúde da S.O.S. Vida.

Fala e Voz

Os exercícios devem ser feitos diariamente 03x ao dia com 10 repetições de cada 
movimento.

Realizar os exercícios de preferência em frente de um espelho para um controle maior 
dos movimentos, podendo corrigi-los quando necessário.

Frequência de Exercícios



Exercícios Orofaciais

5- Com a ponta da língua tocar a face anterior e
posterior do dentes superiores e inferiores;

6- Com a língua, toque o palato mais para trás possível;

3- Língua para o lado direito;

4- Língua para o lado esquerdo;

1- Língua para cima;

2- Língua para baixo;

11- Abrir e fechar a boca;

12- Inflar ambas as bochechas.

9- Lábios para o lado direito e esquerdo;

10- Morder os lábios;

7- Sorriso com lábios abertos e dentes em contato;

8- Bico do beijo;



Orientações aos
Pacientes Disfágicos

Evitar refeições muito longas. Tempo de refeição não deve ultrapassar 30-40 
minutos, podendo levar a fadiga e cansaço.

Tempo de Refeição

Alimentação em ambiente silencioso e devagar, sem barulho ou distrações. 
Evitar rir e conversar enquanto estiver com alimento dentro da boca, pois falar e 
mastigar ao mesmo tempo aumenta o risco de engasgos e/ou aspiração.

Ambiente

Posição sentado o mais vertical possível, com pés e braços apoiados. Nunca se 
alimentar deitado no leito ou sonolento.

Postura

Consistência mais adequada de acordo com o grau de dificuldade na deglutição.

Consistência Alimentar

Caso apresente engasgos, tosses ou pigarros comunicar a equipe multiprofissional.

Engasgos



Ana Gonzaga
Enfermeira Estomaterapeuta

Cuidado com
a Pele do
Paciente
Pós-Covid-19

A pele é composta de epiderme, derme e hipoderme (camada mais profunda). 
O extrato córneo da epiderme (camada mais externa) apresenta a função de 
barreira cutânea, responsável pela prevenção da perda de água. A barreira 
cutânea é constituída por células, lipídios, proteínas e outros químicos, os 
fatores pela hidratação natural da pele.

A lavagem das mãos e o uso de álcool gel constante pode provocar alterações na 
pele, como ressecamento ou descamação.  Já o uso de máscaras por tempo prolon-
gado podem provocar o surgimento de marcas na face, em áreas mais comum 
como: mento (popularmente conhecido como queixo), osso zigomático, área pos-
terior do pavimento auricular.

Para que tenhamos uma pele íntegra devemos adotar boas práticas com a pele 
que ajudem a restaurar a barreira cutânea, intensificado os cuidados.

Recomenda-se o uso de hidratantes que tenham potencial de manter a água e 
lipídios da pele (emulsificantes), manter a umidade (umectantes),  emolientes, que 
impedem a perda de água. 

Os emulsificantes podem ser a base de emulsão água/óleo (mais oleoso) e 
óleo/água, usados em forma de spray, loção, creme ou pomadas. Os umectantes a 
base de glicerol, ureia e ácido glicólico são alguns dos produtos mais utilizados.



- Inspecionar a pele para avaliar alterações, dando atenção especial as áreas com 
maior risco de pressão (área de proeminência óssea, área de contato com umidade e 
fricção);

- Limpar cuidadosamente o corpo, hidratando a pele para minimizar irritação e 
ressecamento da pele;

- Utilizar sempre que possível um colchão que redistribua o peso corporal e reduza a 
pressão, como colchão de espuma (caixa de ovo ou viscoeslático), ar ou água;

- Evitar uso de material plástico por cima dos colchões, pois interferem na ação do 
colchão, além de aquecer, o que estimula o surgimento de novas lesões. Recomenda-se
utilizar materiais plásticos apenas no momento do banho ou na troca de fralda.

- Evitar fricção e cisalhamento da pele (dobras no lençol),  por conta do risco do 
paciente escorregar no leito;

-  Utilizar sabonete líquido com PH levemente ácido, sem corantes e perfumes, sem 
álcool na sua composição, pois são irritantes para a pele;

- Evitar banho muito quente e prolongado;

- Manter a pele sempre hidratada, com loção composta por umectantes, vitamina A e E, 
Uréia, de secagem rápida e boa evaporação; aplicados de forma delicada e cuidadosa.

- Em caso de pele com fragilidade capilar ou cutânea manter cuidados com a pele 
como: evitar o uso de coberturas adesivas sobre a pele, manter pele seca e hidratada.

Pacientes com Risco



Mudança de Decúbito
(Posição)

- Atentar para posicionar o paciente no leito de forma cuidadosa, realizando mudanças de 
decúbito ou descompressões a cada 2 horas, ou de acordo com a condição do paciente.

- Redistribuir a pressão por meio do reposicionamento do paciente assim como, utiliza-
ção de coxins adequados ou travesseiros para suporte do corpo para evitar zonas de pres-
são mantida e constante;

- Elevar os calcanhares colocando-se travesseiros embaixo do tornozelo;

- Não massagear as proeminências ósseas por risco de causar ruptura do tecido.

- Quando realizar mudança de decúbito, preferencialmente utilize lençol, auxiliando na 
elevação. Evite puxar o paciente no leito de forma a arrastar, causando fricção contra o 
lençol, provocando cisalhamento.

- Estimular sempre que indicado a caminhada, banho fora do leito, refeições à mesa, con-
vívio familiar e social fora do quarto.



Descompressão:

Quando permanecer sentado em cadeiras deve ser reposicionado, mudando os pontos de 
pressão pelo menos a cada hora. Os indivíduos que são capazes devem ser ensinados a 
levantar o seu peso a cada quinze minutos para fazer a descompressão na região isquiática.

Áreas de maior pressão com
risco de lesão por pressão.



Orientação
de Nutrição
Pacientes
Pós-Covid-19

- Aumentar a ingestão de alimentos de verdade: frutas, verduras cruas e cozidas, legumes, 
carne, frango, ovos, peixe, leguminosas;

- Aumentar a ingestão de líquidos em até 30 ml/kg de peso; seguir recomendação do 
médico se restrição hídrica;

- Alimentar de 3 em 3 horas ou respeitar os horários da fome;

- Tomar banho de sol por 20 minutos diariamente;

- Procurar dormir bem (realizar higiene do sono), respeitar o ritmo circadiano;

- Preferir sucos de frutas da época batidos na hora de beber;

- Atenção para mastigação, isso facilita o processo de digestão e absorção;

- Atenção para o bom funcionamento intestinal.

Respeitar a individualidade de cada organismo é fundamental, em caso de intolerâncias 
ou alergias não fazer uso desses alimentos.

Edneuza Nascimento
Nutricionista



- Verduras verde-escuros (couve, espinafre, brócolis, rúcula);

- Frutas ricas em Vitamina C: são as frutas cítricas, como laranja, limão, abacaxi, morangos, 
goiaba, melancia e tomate;

- Alimentos ricos em ferro: carne vermelha, aves, peixes, leguminosas (feijões e lentilha)  
vegetais verde-escuros (espinafre, couve e brócolis), cereais integrais como aveia e 
quinoa). O ferro das carnes é absorvido mais rapidamente, já para os alimentos de origem 
vegetal a absorção do ferro ocorre mais facilmente quando combinado com alimentos 
ricos em Vitamina C;

- A ingestão dos sucos verdes e sucos vermelhos são indicados pela alta concentração de 
importantes nutrientes;

- Aumentar a ingestão de alimentos ricos em proteína (carnes, ovos, peixe, aves, leites);

- Pode-se acrescentar suplementos alimentares quando houver indicação.

Incluir Diariamente



A pandemia  da Covid-19 mudou abruptamente  a vida de milhares de pessoas  e 
trouxe  impactos significativos na saúde mental .  A perda da rotina, o distanciamento
social, o medo da contaminação e da morte, a necessidade da incorporação de novos 
hábitos, além da falta de perspectivas quanto ao futuro e preocupações  financeiras  
vm gerando uma carga de estresse contínuo que afeta e causa danos  à  saúde 
mental. 

Neste sentido, precisamos ficar atentos aos sinais que indicam danos  à saúde mental 
e o momento para buscar ajuda e se sentir melhor. 

Programa de 
Cuidados à 
Saúde Mental
Pós-Covid-19

Claudia Cruz
Psicóloga Clínica e Domiciliar



Fique Atento a Esses Sinais:

Compreender os níveis de estresse em que está exposto ajuda num melhor 
gerenciamento das situações que disparam as emoções e retroalimentam esse 
contexto. Assim, pode-se amenizar os danos à saúde mental à medida que a pandemia 
evolui. A Organização  Mundial de Saúde sugere algumas estratégias que ajudam 
a diminuir a ansiedade e o estresse. Seguem abaixo:

1- Evite o consumo de informações de forma excessiva. Isso ajuda a aumentar a 
ansiedade. Busque em fonte segura, em momentos pontuais durante o dia, evitando 
o período da noite para não afetar a qualidade do sono; 

2- É comum o sentimento de tristeza preocupação frente à uma situação de crise. 
Vale conversar com pessoas de confiança que podem ajudar mesmo à distância;

3- Busque criar uma rotina que inclua hábitos saudáveis de vida, como atividade 
física, dieta saudável, meditação, exercitar hobbies e tudo que faz se sentir bem e se 
afastar da tristeza, angústia, medo;

4- Valide suas emoções e busque compartilhá-las para se sentir melhor;

5- Manter contato social a fim de fortalecer o sentimento de pertencimento a um 
grupo. Afinal, somos seres sociais;

6- Fortalecer a sua fé e a ligação com o Sagrado. As crenças fortalecem e auxiliam no 
enfrentamento das dificuldades;

7- Técnicas de Respiração e relaxamento auxiliam no manejo da ansiedade;

8- Quando sentir que as forças esgotaram e não consegue enfrentar as dificuldades, 
busque ajuda profissional. Ligue para a Central de Atendimento da S.O.S. Vida e se 
informe como receber esse suporte.



Fique Atento a Esses Sinais:

Sintomas Comportamentais:

• Agitação;
• Prostração;
• Agressividade;
• Dificuldade para se concentrar em tarefas;
• Dificuldade para tomar decisões;
• Dificuldade para lembrar informações;
• Discussões fáceis e impaciência consigo e com o outro;
• Dificuldade para expressar os sentimentos;
• Aumento ou abuso de substâncias (remédios, álcool, cigarro, drogas);
• Pensamentos repetitivos e intrusivos (que invadem a mente) sobre temas
desagradáveis.

Sintomas Físicos:

• Dores em geral sem causa aparente;
• Tensão muscular
• Sintomas gastrointestinais sem causa aparente;
• Alteração drástica no sono e apetite (falta ou excesso);
• Aumento do batimento cardíaco;
• Cansaço/Baixa energia;
• Sensação de falta de ar sem motivo aparente;
• Sintomas gastrointestinais (diarréia, prisão de ventre, queimação);
• Tremores.

Sintomas Emocionais:

• Tristeza constante;
• Angústia;
• Irritabilidade;
• Desânimo;
• Apatia;
• Medo excessivo;
• Perda do interesse pelas atividades anteriormente prazerosas;
• Perda de interesse pelo contato social;
• Indiferença afetiva (sensação de “frieza afetiva”).



Para o melhor andamento dos processos, todas as solicitações, dúvidas, urgências, sugestões, 
elogios ou críticas devem ser registradas primeiramente em nossa Central de Atendimento.

É necessária a contribuição dos familiares na obtenção dos dados (nome do (a) paciente, 
número do atendimento, nome do familiar e/ou técnico, solicitação e/ou sintoma, etc) 
para um atendimento mais assertivo.

As solicitações são registradas pela Central de Atendimento e o retorno dado pela equipe 
assistencial de acordo com a classi�cação de prioridade do registro.

A Central de Atendimento ao Cliente está disponível 24h através dos telefones abaixo:

BAHIA  - (71) 3277-8000 
SERGIPE - (79) 3712-7900

DISTRITO FEDERAL - (61) 3771-5499

Central de Atendimento 24h

Também disponibilizamos um canal de Ouvidoria que pode ser acionado para elogios ou 
em situações de questionamentos que demandem o envolvimento da gestão.

O conteúdo será direcionado aos setores responsáveis para que sejam realizadas as trata-
tivas necessárias.

Não esqueça de registrar os dados para que seja possível o retorno (nome, número de 
atendimento e contatos).

Ouvidoria

COMO UTILIZAR:

01. Acesse nosso site: www.sosvida.com.br, clique no campo “Ouvidoria ” e escreva o 
seu elogio ou crítica.

02. Não esqueça de registrar o seu nome e contatos (telefone e e-mail), para que a 
nossa equipe possa se comunicar com você.

03. Após o envio, você receberá uma con�rmação de recebimento do registro, que terá 
o tratamento necessário para esclarecimento da situação.




