
Idosos: os pacientes mais frágeis 
Muitos idosos já tomam medicamentos anticoagulantes: "Para quem já toma anticoagulantes, a 

heparina não é boa - explica Bartoletti - Mas, de forma mais geral, quando um paciente me diz que é 

positivo para Covid, recomendo zaragatoas também ao cônjuge e principalmente a qualquer idosos em 

casa.  

O problema diagnóstico com os idosos é que muitas vezes não há sintomas marcantes. Raramente o 

homem de noventa anos lhe diz: "Doutor, estou com febre de 39". Os idosos são frequentemente pré-

sintomáticos. Mas são eles que imediatamente dessaturam.  

Nos idosos, é necessário "acender os faróis". 
 Se ele não cotonete, você tem que fazê-lo. Se o swab for negativo, a oximetria de pulso ainda deve ser 

verificada, mesmo que esteja bem. No entanto, se vemos que os idosos estão mais calmos do que o 

habitual, comem menos do que o habitual, dormem mais do que o habitual, então devemos prestar 

muita atenção”. 

O idoso é ao mesmo tempo o tipo de pessoa que mais arrisca e que é mais difícil de diagnosticar a 

tempo: "O idoso positivo para Covid pode não apresentar sintomas como tosse ou febre, mas estar 

sonolento e lento suas funções. - explica Paola Gnerre, diretora de medicina interna do hospital San Polo 

em Savona. " 

• Já hospitalizamos idosos com pneumonia, mas sem 

febre.  

• importante é estimular os idosos a ingerir líquidos: 

se não quiserem água, podem ser oferecidos sucos 

de frutas ou sopas, o importante é beber líquidos 

para combater a desidratação”. 

• Isolamento doméstico 

"Quando damos alta a um paciente positivo, que deve ficar em casa até que o swab dê negativo, sempre 

pedimos que ele tenha um quarto pessoal e um banheiro dedicado na casa.". desinfetados 

regularmente com alvejante ou amuchina, manter o ambiente bem ventilado e os coabitantes não 

devem ir até lá antes de uma hora ou uma hora e meia após a pessoa Covid positiva - explica Gnerre.  

Se uma criança pequena é positiva para Covid, ele não pode ser esperado ficar completamente isolado 

no seu quarto. Tipicamente um dos pais pode "sacrificar-se" e manter contacto com a criança, também 

para tranquilizá-la com a sua presença. O importante é que seja sempre o mesmo pai". 

Conciliando a segurança da família com a tranquilidade da criança e com o bom senso: "Você pode ficar 

perto de seus filhos enquanto tenta diminuir o risco de contágio - explica Perno. - Você precisa saber 

onde fazer, talvez perto de um abra a janela (se não houver febre), para que haja uma mudança de ar”.  

A questão das luvas de plástico, na convivência doméstica, é então menos óbvia do que parece. "Ao 

invés de usar luvas, o cuidado importante é lavar as mãos com frequência - observa Gnerre. - Porque se 

o usuário não trocá-las o dia todo, corre o risco de criar ainda mais problemas". 



 O telefone do médico está sempre ocupado 
O Covid positivo que fica em casa, em algumas regiões, tem alternativa à comunicação telefónica diária 

(ou no Whatsapp, com envio de fotografias dos valores periódicos do oxímetro de pulso) com o médico 

de família. " 

Por exemplo, na Lombardia surgiram recentemente algumas cooperativas de médicos de família (como 

Medici Insubria, Cosma, IML, que operam nas províncias da Lombardia) que criaram uma plataforma de 

telemonitorização domiciliária, com já mil doentes a serem acompanhados nesta " 

Os pacientes têm oxímetro, e temos postos de atendimento organizados com operadoras e enfermeiras 

que ligam para os pacientes sete dias por semana e os verificam por telefone pedindo os dados de 

oximetria de pulso e febre.  

1. As operadoras, dependendo do método. dos valores relatados pelos pacientes, peça a 

intervenção do médico de família”.  

2. Assim, quando o quadro do paciente é estável e não preocupante, evita-se o tempo que o 

médico pode dedicar aos pacientes em piores condições. 

 Libere tudoÉ normal que o sujeito Covid positivo tenha 

permanecido em casa, sobretudo na ausência de sintomas, não 

ansioso por poder retomar a sua vida. "Geralmente o segundo 

tampão é feito entre o décimo primeiro e o décimo quarto dia.  

Se o tampão for negativo, você está livre.  

Se, por outro lado, o tampão for positivo, repita depois de uma 

semana - explica Gnerre. mais porque agora há uma infinidade 

de pessoas positivas que precisam de swab. Mas se você continuar positivo no swab da próxima 

semana, ainda estará livre após 21 dias: porque estudos mostraram que mesmo se você for positivo, 

você tem um carga viral tão baixa que você não consegue mais infectar outras pessoas.  

E, portanto, pode sair, obviamente mantendo todas as precauções, como máscara e espaçamento”. 

Também porque a cobertura de anticorpos não é definitiva. “Existem estudos que mostram que 25% 

dos pacientes após 3 meses não têm mais cobertura de anticorpos – conclui Gnerre. 


