
Tive COVID-19e agora?
cuidados importantes para recuperar a qualidade de vida



Eu me sinto muito cansado,
indisposto, deprimido e sem energia

para realizar as atividades do
dia a dia. Isso é normal?

Sim! Em alguns casos, as pessoas podem apresentar sintomas ou 
complicações algumas semanas após a cura da doença, entrando em 

uma fase chamada SINDROME PÓS-COVID. E tudo aquilo que não 
melhorou no seu corpo ou ficou diferente pode ser chamado de SEQUELA.



diminuição de oxigênio no
sangue, cansaço e dificuldade
para respirar, além de tosse

seca e intensa

QUE SEQUELAS POSSO TER?

dificuldade de urinar de forma 
espontânea ou inchaços no

corpo todo

Nos rins:
dificuldade para fazer digestão, 

diarreia ou intestino preso

No estômago e intestino:

dificuldade para sentir cheiro
No nariz:

dificuldade para engolir
ou falar

na garganta:

trombose (inchaço, vermelhidão,
dor e peso em uma perna)

Nos vasos sanguíneos:

dificuldade para sentir gosto
na boca:



QUE SEQUELAS POSSO TER?

diminuição de oxigênio no
sangue, cansaço e dificuldade
para respirar, além de tosse

seca e intensa

No pulmão:
batedeiras ou palpitações,

pressão muito alta ou muito
baixa, sensação de tonturas

e desmaios

No CORAÇÃO:

sensação de choques e 
formigamentos no corpo ou até 
mesmo sensação de não sentir 

determinada parte do corpo

Nos nervos:
transtorno de estresse pós-traumático 

(TEPT), ansiedade, depressão, 
memória prejudicada, alterações de 

humor, distúrbios do sono

No cérebro:

fraqueza e atrofia dos
músculos, cansaço intenso em 

atividades do dia a dia,
desequilíbrio quando está em
pé ou andando, dificuldade

para fazer movimentos com os
braços e pernas, e dores no

corpo e no peito

Nos músculos:



você precisa saber que, devido a essas 
alterações, é importante que você procure 
um profissional de saúde específico para o 

problema que estiver persistindo

O programa de reabilitação para os pacientes de Covid-19 deve
envolver especialistas capazes de desenvolver estratégias que tratem as 
complicações posteriores à doença, com ênfase em exercícios funcionais 

que possam auxiliar na reabilitação, visando a reintegração da 
funcionalidade e a capacidade de ser independente no dia a dia.



QUE PROFISSIONAIS devo
Procurar?

pode indicar 
medicamentos que 
serão importantes 

para alguns órgãos. 
Pode pedir exames 

de sangue e de 
imagem para 

compreender o que 
ainda não melhorou e 
indicar o tratamento 

necessário

MÉDICO(A)
pode ajudar com
os problemas dos 

pulmões, dos nervos
e dos músculos

FISIOTERAPEUTA
pode ajudar com 
os problemas de 
coordenação da 
respiração e de 
deglutição dos 

alimentos

FONOAUDIÓLOGO(A)
pode ajudar com
os problemas de 

ansiedade, 
desânimo, falta de 

memória e confusão
mental

PSICÓLOGO(A)
pode ajudar na 
recuperação da 

saúde planejando,
executando e

avaliando ações 
baseadas nos 

conhecimentos da 
ciência da nutrição e 

alimentação
 

NUTRICIONISTA



PARA SUPERAR POSSÍVEIS LIMITAÇÕES
FÍSICAS, SENSORIAIS, COGNITIVAS E/OU EMOCIONAIS 

APÓS A INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS,
SEGUEM ALGUMAS ORIENTAÇÕES GERAIS PARA 

REALIZAÇÃO DOMICILIAR

Essas são orientações INICIAIS!
O acompanhamento médico para identificação das próximas fases do 

seu cuidado é fundamental para sua boa evolução.



ANOSMIA e AGEUSIA, 
respectivamente perda do olfato e 
do paladar, são algumas das 
manifestações pós-covid mais 
persistentes.

Estudos recentes referem que ao 
menos 4 meses são necessários 
para que esta função se recupere 
para aqueles que sofrem desta 
perda após um processo infeccioso.

DISTÚRBIOS DE olfato e paladar



Os treinos de olfato e paladar devem ser
realizados de forma separada

Anote se o cheiro e o sabor são ou não reconhecidos
e em que intensidade

Anote suas percepções e inclusive dê notas para que
você perceba sua evolução ao longo do processo

Realize treinos diários

Foque sua atenção apenas no estímulo a ser realizado

O cérebro precisa ser gradualmente estimulado, para que ele 
possa reconhecer cheiros e sabores

olfato e paladar
TREINAMENTO de



Escolha previamente os CHEIROS e SABORES a serem trabalhados, 
utilizando os MESMOS durante o seu treinamento diário

olfato e paladar
TREINAMENTO de

 limão, sal, açúcar e vinagre
estão entre os alimentos mais utilizados

TREINAR O PALADAR
laranja, limão, hortelã, alho, café e ervas

estão entre os itens mais utilizados

Comece com inalações curtas e
conecte-se com o cheiro a ser sentido

 

Faça uma imagem mental sobre 
experiências prévias com o cheiro e 
permaneça fazendo a inalação por 

aproximadamente 20 segundos

TREINAR O OLFATO

Dê intervalos maiores para que os 
sabores não se misturem com facilidade

 

 Tente bochechar água entre os 
estímulos treinados para ajudar na 
remoção do estímulo sobre a língua

 Recomenda-se também a escovação 
mais frequente da língua após as 

refeições para a retirada de todos os 
resíduos que possam permanecer

Respire normalmente após as
inalações e retire o cheiro totalmente

por pelo menos 30 segundos



A DISPNEIA, dificuldade de respirar, 
é o sintoma persistente mais 
comum entre as manifestações 
pulmonares pós-covid.

A fisioterapia respiratória pode 
ajudar na fase inicial com alguns 
exercícios para o pulmão, que 
podem ser feitos em casa se você 
não puder acessar um serviço
de saúde.

DISTÚRBIOS respiratórios



1

2
EXERCÍCIO DE PUXAR O AR EM 2 TEMPOS:

Puxar um pouco de ar, prender a respiração por 1 segundo, puxar mais 
um pouco de ar, prender a respiração por 3 segundos, e soltar o ar 

devagar. Repetir 10 vezes

respiratórios
exercícios

Você deve fazer esses exercícios todos os dias,
3 vezes ao dia

RESPIRAÇÕES PROFUNDAS

RESPIRAÇÕES FRACIONADAS

EXERCÍCIO DE PUXAR FUNDO O AR:
Puxar o ar bem profundamente pelo nariz (como se estivesse cheirando 
uma flor), encher o peito o máximo que conseguir e soltar o ar devagar. 
Repetir 10 vezes



3

4

respiratórios
exercícios

Você deve fazer esses exercícios todos os dias,
3 vezes ao dia

RESPIRAÇÕES SUSTENTADAS

RESPIRAÇÕES COM FRENO LABIAL

EXERCÍCIO DE PUXAR O AR E MANTÊ-LO NO PULMÃO:
Puxar o ar bem fundo pelo nariz (como se estivesse cheirando uma flor), 
prender a respiração por 3 segundos e depois soltar o ar pela boca (como 
se estivesse assoprando uma vela). Repetir 10 vezes

EXERCÍCIO DE RESPIRAÇÃO COM FRENO LABIAL:
Puxar o ar em uma quantidade possível e confortável e depois soltar o ar 

pelo meio dos dentes, fazendo um barulho como se fosse um pneu 
esvaziando. Repetir 10 vezes



Transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), ansiedade, 
depressão, alterações de humor, distúrbios do sono e memória 
prejudicada, têm sido prevalentes em pessoas infectadas com 
COVID-19.

SAÚDE MENTAL
PÓS-COVID-19 e

Quando forem observadas 
alterações que impactem de modo 
significativo na sensação de bem 
estar geral e na funcionalidade do 
dia a dia, deve-se pensar na busca 
do auxílio de um profissional.



Investir em exercícios e ações que auxiliem na redução do nível de 
estresse (meditação, leitura, ouvir música, exercícios de respiração)

Quando estiver 
trabalhando, evitar 
isolamento da rede 
socioafetiva,Reconhecer e acolher suas emoções, 

seus receios e medos, procurando 
pessoas de confiança para conversar

CUIDADO PSÍQUICO
ESTRATÉGIAS DE

mantendo contato, mesmo que virtual, 
com familiares e amigos



Manter uma rotina 
de hábitos mais 
saudáveis, com 

prática de exercício 
físico e alimentação 

adequada

Procurar dormir adequadamente

Investir e estimular 
ações compartilhadas 
de cuidado, evocando 

a sensação de 
pertencimento social 
(ações solidárias e de 

cuidado familiar)

CUIDADO PSÍQUICO
ESTRATÉGIAS DE

Buscar fontes 
confiáveis de 

informação, como o 
site da Organização 
Mundial da Saúde 



Evitar o uso do tabaco, 
álcool ou outras drogas 

para lidar com as emoções

Reenquadrar os planos e 
estratégias de vida, de forma 

a seguir produzindo planos 
adaptados às condições atuais

Reduzir o tempo que passa 
assistindo ou ouvindo 
coberturas midiáticas

CUIDADO PSÍQUICO
ESTRATÉGIAS DE

Caso seja estigmatizado por medo de contágio, compreender que não é pessoal, 
mas fruto do medo e do estresse causado pelas recomendações gerais da 

pandemia, e buscar pessoas que possam compartilhar das mesmas dificuldades



ALIMENTAÇÃO
PÓS-COVID-19 E

A alimentação desempenha papel 
fundamental na recuperação da 
COVID-19, pois enquanto o corpo 
esteve doente, ele gastou muita 
energia para combater o vírus e 
muitas células foram destruídas, 
trazendo perdas importantes de 
nutrientes e massa muscular.

Então, todos os indivíduos devem ser orientados a buscar uma 
alimentação saudável e fazer ajustes individuais, baseados nos 
acometimentos que tiveram.



Realizar 3 refeições diárias e 3 lanches leves entre as
refeições, com horários regulares

Evitar o consumo de alimentos com elevada quantidade
de calorias, açúcares e corantes

nutricionais
orientações

Que hábitos vão ajudar na recuperação pós-COVID-19?

Evitar alimentos industrializados, com alto teor de 
gorduras saturadas e hidrogenadas



Evitar dieta restritiva, pois há necessidade de maior 
aporte proteico e calórico

 

Tomar água, em média 35ml por kg de peso/dia

nutricionais
orientações

Que hábitos vão ajudar na recuperação pós-COVID-19?

Dormir bem: horas suficientes de sono ajudam o 
funcionamento do sistema imunológico

 

Evitar sal em excesso
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