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O Isolamento e a Quarentena são duas medidas de afastamento social em Saúde Pública, que são

implementadas para dar resposta a uma epidemia, com o objetivo de proteger a população através de

uma quebra da cadeia de transmissão entre as pessoas.

Isolamento ou Quarentena

O Isolamento

Separação de pessoas que foram diagnosticadas com uma doença

contagiosa, de pessoas que não estão doentes.

A Quarentena

Separação de pessoas saudáveis que possam ter tido contacto

com uma doença contagiosa, a fim de se verificar se estão doentes,

reduzindo assim, o risco de poderem infetar outras pessoas.

Existe algo que os distinga? Sim!



Isolamento ou Quarentena

Quando devem ser feitos?

Caso tenha tido contacto com um

doente diagnosticado com COVID-19,

tendo sido esta a medida determinada

pela Autoridade de Saúde.

Caso tenha sido diagnosticado com

COVID-19 e se o médico assistente

determinar que o seu estado clínico não

necessita de internamento.



O isolamento irá permanecer durante alguns dias, mas

não irá durar para sempre.

É uma forma de contenção da propagação do vírus.

Ao se encontrar numa situação de isolamento, lembre-se

que está a contribuir para a sua segurança e para a

segurança dos outros.

A sua aplicação bem-sucedida enquanto medida de

saúde pública ajuda a minimizar, tanto quanto possível,

os efeitos negativos associados à propagação da

COVID-19.

Isolamento ou Quarentena



Os Riscos

Apresentam um risco 

acrescido pessoas com: 

idade avançada, doenças 

cardiovasculares, 

diabetes, doenças 

respiratórias crónicas, 

hipertensão e cancro. 

A taxa de letalidade é mais 

alta para adultos com 

idade igual ou superior a 

65 anos. Por outro lado, as 

pessoas entre os 80 e mais 

anos, apresentaram uma 

taxa global de letalidade 

de 14,8%.

Alguns estudos 

referem ainda a 

obesidade e o 

tabagismo como 

estando 

associados a 

riscos acrescidos.



Os Riscos

Doentes e cidadãos 

séniores que se 

encontrem em estruturas 

de cuidados de longa 

duração são 

especialmente vulneráveis 

à COVID-19.

As estruturas de cuidados 

prolongados são estruturas 

favoráveis à rápida 

propagação de doenças 

infeciosas, sendo o risco 

de transmissão mais 

elevado entre pessoas 

com contacto próximo.

Em estruturas de 

cuidados prolongados, o 

risco de transmissão é mais 

elevado em adultos mais 

velhos, vulneráveis a 

surtos de doenças 

respiratórias.



Possíveis reações

Esta é uma experiência desagradável para as pessoas que passam por ela, implicando a separação

dos nossos entes queridos, a perda de liberdade, a incerteza sobre o estado da doença e o tédio.

Ansiedade, Stress e Medo Incerteza e Falta de Esperança 

Tristeza

Preocupação

Angústia e Impotência

Aborrecimento e Frustração

Solidão e Desamparo

Zanga e Tédio



A Ansiedade

O isolamento social e a alteração que ocorre nas nossas vidas, devido à situação que vivemos, pode

despoletar um aumento dos nossos níveis de ansiedade.

A ansiedade é uma “resposta emocional complexa, potencialmente adaptativa e fenomenologicamente

pluridimensional, em que coexiste uma perceção de ameaça ao organismo com uma ativação biológica

reativa a tal perceção” (Morais, Correia, Vicente & Lopes, 2018, p.10).

Ansiedade-estado

Reações emocionais desagradáveis, como por exemplo o nervosismo e

a preocupação causadas por uma tensão particular e que ocorrem em

momentos específicos.

Ansiedade-traço

Tendência para percecionar situações stressantes como sendo

ameaçadoras e predisposição para reagir a essas mesmas situações com

níveis de ansiedade mais frequentes e intensos.



A Ansiedade

Quando somos confrontados com uma situação que nos causa ansiedade, o nosso organismo pode 

reagir de 3 formas distintas: 

ComportamentalCognitivaFisiológica

Opressão torácica, 

dificuldade respiratória, 

boca seca, sudação, 

tremor, palpitações, 

taquicardia, náuseas, dor 

abdominal, cefaleias, 

etc.

Pensamentos, ideias, 

crenças ou imagens que 

acompanham a 

ansiedade e que estão 

associados a possíveis 

perigos presentes ou 

futuros.

Pode manifestar-se na 

sua maioria através de 

um comportamento 

evitante.



Estratégias para Gestão da Ansiedade

Incentivar a distração –

não estar constantemente a 

ver as notícias e não confiar 

em rumores ou fontes pouco 

credíveis.

Normalizar a ansiedade –

compreender que esta é uma 

emoção útil e que nos protege 

face a uma possível ameaça, 

permitindo-nos seguir em 

direção à segurança.

Certificar-se que não dá 

demasiada importância às 

ameaças ou que está a 

desvalorizar a sua 

capacidade de se proteger 

dessas mesmas ameaças.

Alterar o foco (necessidades e cuidado) – fale 

com os seus familiares sobre os desafios enfrentados 

por pessoas carenciadas e pondere doar alguns 

produtos.

Gerir a ansiedade de 

outros – é necessário gerir a 

nossa própria ansiedade 

primeiro, antes de ajudar os 

outros a controlar a sua 

ansiedade.



O Stress

Por vezes, existem circunstâncias, que saem da rotina à qual estamos habituados e que exigem uma nova

adaptação.

No entanto, quando surge uma situação que nos é nova, como é o caso

do isolamento, nem sempre é assim tão simples e, por vezes, não

sabemos o que havemos de fazer. E aí surge o stress.

Assim, o mesmo pode surgir em situações que ameaçam o nosso

equilíbrio e que, em grandes quantidades, pode afetar o nosso

organismo de forma negativa.

Quando estas situações são semelhantes a outras com as quais nos deparámos e ultrapassámos com

êxito, tendemos a utilizar estratégias idênticas às que utilizámos nessas alturas.



O Stress

Tipos de Stress

PrejudicialBenéfico

Centrado na 

Ocorrência

Centrado no 

Indivíduo

Perturba de forma prolongada a 

estabilidade do indivíduo

Fomenta o desenvolvimento pessoal

Circunscreve-se a determinada 

circunstância que é ultrapassada com êxito

Serra (2000)



Fatores de Stress durante a Quarentena ou 
Isolamento

Informação Inadequada

Falta de informação e orientações 

pouco claras por parte das 

autoridades de saúde pública.
Abastecimento Básico

Inadequado

Alimentação, água, vestuário ou 

alojamento, impossibilidade de obter 

cuidados médicos regulares, receitas 

médicas e fornecimento insuficiente por 

parte das autoridades de saúde pública.Duração

Longos períodos de quarentena 

estão associados a uma saúde 

mental mais pobre.

Frustração e Tédio

O confinamento, a perda da rotina 

habitual e a redução do contacto 

social e físico com os outros.

Receio de Infeção

Receio sobre a sua própria saúde 

ou receio de infetar outros.



Estratégias para Gestão do Stress

Em momentos de maior stress, torna-se imprescindível conhecermos algumas estratégias para o gerir, devendo estas

ser adaptadas a cada pessoa.

Manter um estilo de vida saudável, que envolva períodos de sono e descanso, uma dieta equilibrada, exercício

físico e o contacto com familiares e amigos.

Não consumir substâncias, como álcool, drogas ou tabaco como forma de lidar com as emoções. Se tiver alguma

dificuldade, fale com um profissional de saúde.

Consultar fontes de informação fidedignas pois, é muito fácil sermos confrontados com informações de sites

não oficiais.

Limitar o tempo de exposição às notícias pois, o recorrer constante a esta prática aumenta a preocupação e a

inquietação face à situação atual.

Recorrer a estratégias que já o/a ajudaram em situações adversas, devendo utilizá-las agora para lidar

com momentos mais desafiantes que possa vir a vivenciar.



Atividades de Promoção de Bem-estar

Manter, sempre que possível, as 

mesmas rotinas.

Realizar exercícios de 

relaxamento.

Realizar exercício físico.

Realizar atividades prazerosas, 

como ler e ouvir música.

Diminuir o tempo de procura de 

informação acerca da situação 

atual.

Encontrar novos passatempos 

que possam ser realizados em 

casa e/ou em família.

Manter o contacto com familiares 

e amigos através de e-mail, redes 

sociais, telefone, telemóvel e/ou 

videoconferência.



Reforçar as atividades existentes e a sua participação nas diferentes tarefas;

Sensibilizar a comunidade para a preservação dos contactos sociais, mesmo

com os cidadãos séniores que se encontram em isolamento;

Informar-se, seguir e explicar de forma adequada as indicações das autoridades

de saúde;

Disponibilizar meios de comunicação e tecnologias, incentivando a sua utilização;

O que podem as Instituições fazer?

Incentivar e facilitar o contacto com familiares e amigos à distância, aconselhando

e ajudando os cidadãos séniores na utilização de meios de comunicação e tecnologias;

Intervenção

Geral



Fornecer explicações acerca da pandemia e do isolamento, de modo adequado e

reforçar a informação, sempre que necessário;

Estar disponível para esclarecer possíveis dúvidas que os cidadãos séniores possam

ter e ajudá-los a compreender;

Debruçar mais atenção aos cidadãos séniores com défice cognitivo, adaptando as

informações que são transmitidas à condição e grau de compreensão de cada pessoa;

Incentivar os cidadãos séniores a expressar e a exteriorizar os seus sentimentos

negativos, relembrando que não há problema em sentirem-se tristes, assustados e/ou

com medo.

Ter atenção aos cidadãos séniores que possam demonstrar sinais de ansiedade

mais evidentes, tendo momentos individuais com eles;

O que podem as Instituições fazer?

Cidadãos 

Séniores

Intervenção

Psicológica 



O que podem as Instituições fazer?

Favorecer a autorregulação emocional, através de atividades que ajudem a libertar a

tensão acumulada e a expressar emoções de forma adequada;

Criar oportunidades de explicação e treino dos comportamentos em prol da saúde

e medidas de proteção, como a importância da higiene, etiqueta respiratória e o

distanciamento social;

Apoiar processos de luto, caso se venham a verificar perdas de familiares, amigos, de

outros residentes ou funcionários e pessoas de referência.

Prevenir possíveis relações abusivas e comportamentos de estigma e

discriminação face aos residentes que estejam ou possam estar infetados;

Sensibilizar para a responsabilidade coletiva e o trabalho conjunto, ou seja,

explicar que o cumprimento do isolamento e das recomendações são esforços que são

feitos em prol do bem-comum e da própria proteção de cada um;

Intervenção

Psicológica 

Cidadãos 

Séniores



O que podem os Cuidadores fazer?

Ligue ao seu familiar de forma regular e incentive-o a fazer o mesmo;

Sensibilize pessoas próximas para lhe oferecer companhia,

conforto e apoio;

Disponibilize e torne acessíveis meios de comunicação e tecnologias para que seja preservado o

contacto social;

Fortaleça e reforce as manifestações de afeto, mostrando ao seu familiar o quão importante ele é para si;

Tranquilize-o em alturas em que esteja mais agitado ou com

dificuldade em adormecer;

Monitorize o seu estado de saúde e bem-estar, com mais

frequência;

Esteja atento à manifestação de sintomas de doenças anteriores pois, mesmo os sintomas habituais em

alturas como esta, podem apresentar outro significado;



O que podem os Cuidadores fazer?

Certifique-se que o seu familiar toma a medicação;

Assegure que o seu familiar realiza atividades físicas e uma alimentação equilibrada;

Recomende atividades que possam manter o seu familiar interessado;

Faça o seu familiar sentir-se útil, através da atribuição de tarefas ou responsabilidades;

Reconheça o esforço que o seu familiar faz por se manter isolado e por

garantir a sua segurança e a dos outros;

Proteja-se a si próprio e tenha tempo para cuidar de si, fazendo pausas,

falando com amigos e familiares e, se necessário peça ajuda;

Mantenha-se informado e suspenda visitas, se entender que preenche os

critérios de risco ou se existir possibilidade de infeção por COVID-19.



Para que este seja um processo tolerável 
por todos há que…

Explicar às pessoas o que é, porquê e 

por quanto tempo vai continuar.

Proporcionar-lhes atividades 

significativas, enquanto estiverem em 

isolamento ou quarentena.

Providenciar uma comunicação clara.

Reforçar a sensação de altruísmo.

Assegurar um abastecimento básico 

adequado.
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