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O que fazer em caso de possível exposição a 

alguém com COVID-19 

Resumo das alterações feitas em 24 de outubro de 2022 

• Remoção da recomendação de quarentena para o público geral  

• Atualização das recomendações de testagem 

• Revisão das informações para pessoas que trabalham ou vivem em certos ambientes de 
convivência comunitária 

• Revisão das recomendações para pessoas que foram expostas à COVID-19 e que agora 
estão doentes 

Introdução 

Se você foi exposto à COVID-19 ou achar que houve uma possível exposição, ajude a evitar a 
disseminação do vírus para outras pessoas em sua casa e comunidade. Siga as orientações 
abaixo. Consulte as orientações adicionais para ambientes específicos: 

• Pessoas que estejam visitando, ficando ou trabalhando em uma unidade de assistência 
médica precisam seguir as orientações descritas em Recomendações provisórias para 
prevenção e controle de infecção por SARS-CoV-2 em ambientes de assistência médica 
(somente em inglês).  

• Se você trabalha ou fica em um ambiente de trabalho, alojamento para trabalhadores 
temporários, ambiente marítimo comercial, reformatório, centro de detenção, abrigo 
para pessoas em situação de rua ou alojamento provisório com aglomerações, siga as 
orientações em Informações para pessoas que trabalham ou vivem em determinados 
ambientes de convivência comunitária.  

Fica a critério das autoridades sanitárias locais, com base em considerações como controle de 
surtos da doença e nas medidas preventivas em vigor, de flexibilizar ou ampliar essas 
recomendações. Como definido no Revised Code of Washington (RCW, Código Revisado de 
Washington) 70.05.070 (disponível em alguns idiomas adicionais), os agentes locais de saúde 
podem tomar as medidas necessárias para controlar e evitar a propagação de doenças 
infecciosas.  

Tive contato próximo com alguém que testou positivo para COVID-

19, mas não estou doente. O que devo fazer? 

Fazer um teste de COVID-19 no período de três a cinco dias após a última data de exposição.  

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70-05-070
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70-05-070
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• Se o resultado do seu teste for positivo, siga as orientações em O que fazer se o 
resultado do seu teste foi positivo para a COVID-19 (disponível em alguns idiomas 
adicionais). 

• Se você fizer um teste de antígeno e o resultado for negativo, faça-o novamente de 24 a 
48 horas após a primeira tentativa. Se o segundo teste der negativo, mas houver 
preocupações quanto à COVID-19, você pode repeti-lo mais uma vez entre 24 e 48 horas 
depois do segundo teste negativado, totalizando pelo menos três testes. Se receber um 
resultado negativo pela terceira vez e estiver preocupado com a possibilidade de ter 
pego COVID-19, você pode fazer mais um teste de antígeno, um teste molecular em 
laboratório ou entrar em contato com seu provedor de assistência médica. Caso você 
não tenha os recursos necessários para fazer o teste de antígeno três vezes, é aceitável 
que faça o número de testes que seus recursos permitirem e de acordo com o nível de 
risco para você e as pessoas ao seu redor. 

• Se foi exposto ao vírus, não tem sintomas e já teve COVID-19 nos últimos 30 dias, não é 
recomendado fazer o teste. Se você teve COVID-19 nos últimos 30 a 90 dias, use um 
teste de antígeno, não um PCR, que pode apresentar resultados persistentemente 
positivos mesmo quando não há uma nova infecção ativa.  

Nos 10 dias seguintes à sua última exposição à pessoa com COVID-19, siga estas etapas: 

• Use uma máscara ou um respirador de alta qualidade (disponível em todos os idiomas) 
quando estiver perto de outras pessoas em casa e em público. Continue usando 
máscara mesmo se você testar negativo para a COVID-19.  

o Não frequente lugares em que você não possa usar máscara.  
o Se alguém não puder usar máscara por ter menos de dois anos de idade ou ter 

alguma deficiência que impeça o uso, outras medidas preventivas (como 
melhorar a ventilação) (disponível em alguns idiomas adicionais) deverão ser 
tomadas para evitar a transmissão durante esses 10 dias.  

• Evite ficar perto de pessoas com alto risco de doença grave (disponível em alguns 
idiomas adicionais) e não vá a ambientes de alto risco (como unidades de atendimento 
médico). 

• Fique atento a sintomas de COVID-19 (disponível em alguns idiomas adicionais). 

• Se você apresentar sintomas, faça o teste (disponível em alguns idiomas adicionais) e 
siga os passos indicados em Tive contato próximo com alguém que testou positivo para 
COVID-19 e agora estou doente. O que devo fazer? 

• Consulte Viajar | Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças) (disponível em alguns idiomas adicionais) para obter 
informações sobre viagens. 

• Se você estiver usando um autoteste, consulte as Orientações provisórias de autoteste 
para detecção de SARS-CoV-2 (wa.gov) (somente em inglês). 

Com frequência, exposições dentro de casa resultam de um contato repetido e prolongado com 
pessoas que testaram positivo para COVID-19. Se você for continuamente exposto à COVID-19 
dentro de casa, fique atento aos sintomas e use uma máscara ou um respirador de alta 
qualidade perto de outras pessoas em casa e em público desde o início da sua exposição até 10 
dias após sua última exposição à pessoa com COVID-19 durante o período de contágio dela. 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDsickANDexposedPT-BR.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDsickANDexposedPT-BR.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Portuguese.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html#ventilation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://doh.wa.gov/pt-br/emergencies-covid-19/testes-de-deteccao-da-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
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Faça um teste a cada três a cinco dias após sua primeira exposição e até três a cinco dias após 
sua última exposição à pessoa com COVID-19. 

Informações para pessoas que trabalham ou vivem em certos 

ambientes de convivência comunitária: 

A quarentena não é mais uma recomendação padrão em ambientes de convivência que não 
sejam de assistência médica. No entanto, ela pode ser considerada nos seguintes ambientes de 
convivência que não sejam de assistência médica sob circunstâncias específicas: 

• Centros de detenção e reformatórios 

• Abrigos ou alojamentos provisórios 

• Ambientes com aglomeração de pessoas, nos quais o distanciamento físico é impossível 
devido à natureza do trabalho, como depósitos, fábricas, locais em que ocorre o 
acondicionamento de alimentos e o processamento de carne, bem como meios de 
transporte fornecidos pelo empregador  

• Alojamento para trabalhadores temporários 

• Ambientes marítimos comerciais (somente em inglês), como navios de pesca comercial, 
cargueiros, navios de cruzeiro  

Circunstâncias em que a quarentena pode ser considerada incluem: 

• Controle de surtos, especialmente se outras medidas de mitigação não tiverem sido 

bem-sucedidas em diminuir as transmissões 

• Se outras medidas de prevenção não forem implantadas para pessoas expostas à 

COVID-19, como teste e uso de máscara 

Nessas circunstâncias, a duração da quarentena deve ser de 5 a 10 dias desde a última 
exposição com base no período de incubação da COVID-19, dependendo do nível de tolerância 
a riscos. Para calcular um período de quarentena, a data da sua exposição à pessoa infectada 
com COVID-19 durante o período de contágio dela é considerada como o dia 0. O dia 1 é o 
primeiro dia completo após seu último contato próximo com a pessoa infectada com COVID-19. 

Alternativas à quarentena também podem ser consideradas, como fazer com que um 
funcionário trabalhe de forma remota ou mudá-lo temporariamente para uma área da unidade 
com um espaço de trabalho individual e boa ventilação. 

As pessoas nesses ambientes também devem seguir as orientações descritas em “Estive em 
contato próximo com alguém que testou positivo para COVID-19, mas não estou doente. O que 
devo fazer?”. 

As unidades podem consultar a autoridade sanitária local sobre se a quarentena ou a 
alternativa a ela seriam adequadas em uma situação e devem seguir as orientações recebidas. É 
possível que as autoridades sanitárias locais exijam a quarentena em circunstâncias em que ela 
pode ser considerada. 

 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/420-397-COVID19CommercialMaritimeSettings.pdf
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Como saber se fui exposto à COVID-19? 

O vírus que causa a COVID-19 é transmitido por partículas de aerossol de diferentes tamanhos, 
incluindo aquelas que podem ser contraídas ao ter contato próximo com alguém infectado (por 
exemplo, a seis pés [dois metros] de distância), bem como aquelas que ficam suspensas no ar e 
são transmitidas com uma distância maior, principalmente em ambientes fechados e mal 
ventilados. Uma pessoa infectada com COVID-19 pode espalhar o vírus para outros indivíduos 2 
dias antes de desenvolver sintomas (ou antes da data do teste positivo, caso não apresente 
sintomas) ou até 10 dias depois de ter sintomas (ou depois da data do teste positivo, caso não 
apresente sintomas). Se o tempo de isolamento de uma pessoa infectada com COVID-19 for 
superior a 10 dias (por exemplo, porque ela está muito doente ou com imunossupressão), isso 
significa que o período de contágio durará até o fim de seu isolamento. Se a pessoa que testou 
positivo para COVID-19 receber dois testes negativos seguidos com 24 a 48 horas entre eles e 
estiver se sentindo melhor após pelo menos cinco dias de isolamento, ela não será mais 
considerada contagiosa.  

Para ser considerado um contato próximo, você teria que estar a menos de dois metros de 
alguém infectado com COVID-19 por, pelo menos, 15 minutos ou mais durante um período de 
24 horas. Se, no entanto, você tiver estado em situações que aumentam o risco de possível 
exposição, como espaços fechados, com pouca ventilação ou em que pessoas estão realizando 
atividades como gritar ou cantar, ainda há um risco de que você pode ser exposto, mesmo se a 
pessoa com COVID-19 estiver a mais de dois metros de distância. Algumas pessoas contraem a 
COVID-19 sem saber como foram expostas.  

Participe da entrevista sobre saúde pública 

Se uma pessoa infectada com COVID-19 informar ao departamento de saúde pública que 
recentemente teve contato próximo com você, é possível que você receba uma mensagem de 
texto ou um telefonema de alguém do departamento. O entrevistador o ajudará a entender o 
que deve ser feito e o tipo de suporte que está disponível. O entrevistador não dirá quem 
forneceu seu nome.  

Tive contato próximo com alguém que testou positivo para COVID-

19 e agora estou doente. O que devo fazer? 

Caso você tenha sido exposto ao vírus e desenvolva sintomas (disponível em alguns idiomas 
adicionais) (mesmo que leves), você deverá ficar em casa, manter distância de outras pessoas e 
fazer um teste para detecção de COVID-19 (disponível em alguns idiomas adicionais), 
independentemente do seu status de vacinação.  

• Se você fizer um teste de antígeno e o resultado for negativo: 
o Fique em casa até que você esteja sem febre por pelo menos 24 horas sem o uso 

de medicamentos antitérmicos E até que seus sintomas (disponível em alguns 
idiomas adicionais) tenham melhorado significativamente. 

o Repita o teste a cada 24 ou 48 horas por pelo menos cinco dias após o início dos 
sintomas. Se receber um resultado negativo pelo menos cinco dias após o início 
dos sintomas e estiver preocupado com a possibilidade de ter pego COVID-19, 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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você pode fazer mais um teste de antígeno, um teste molecular em laboratório 
ou entrar em contato com seu provedor de assistência médica. 

• Se você testar negativo e seus sintomas desaparecerem, retome as orientações em Tive 
contato próximo com alguém que testou positivo para COVID-19, mas não estou 
doente. O que devo fazer? 

• Se o resultado do seu teste for positivo, siga as orientações em O que fazer se o 
resultado do seu teste foi positivo para a COVID-19 (wa.gov) (disponível em alguns 
idiomas adicionais). Se você não fizer o teste, deve seguir as mesmas orientações de 
isolamento e uso de máscara das pessoas que testam positivo. 

• Se você estiver usando um autoteste, consulte as Orientações provisórias de autoteste 
para detecção de SARS-CoV-2 (wa.gov) (somente em inglês). 

Use uma máscara de alta qualidade (disponível em alguns idiomas adicionais) se precisar estar 
com pessoas dentro ou fora da sua residência. Outras pessoas fora do seu convívio familiar 
devem usar máscara ou um respirador caseiro caso tenham que ficar perto de você. Caso seus 
sintomas piorem ou você desenvolva novos sintomas, consulte o seu provedor de assistência 
médica.  

Caso você não tenha acesso à assistência médica: vários locais oferecem testes gratuitos ou de 
baixo custo, independentemente do seu status de imigração. Consulte as Perguntas frequentes 
sobre o teste do Department of Health (DOH, Departamento de Saúde) (somente em inglês) ou 
ligue para a Linha direta estadual de informações sobre a COVID-19 (disponível em alguns 
idiomas adicionais). 

Qual é a diferença entre isolamento e quarentena? 

• Isolamento é o que deve ser feito quando você apresenta sintomas de COVID-19, 
quando está aguardando o resultado de um teste ou se já tiver um resultado de teste 
positivo para a COVID-19. Isolamento significa ficar em casa e manter distância de 
outras pessoas (incluindo aquelas que moram na mesma residência que você) durante o 
período (somente em inglês) recomendado para evitar a disseminação da doença.  

• Quarentena significa ficar em casa e manter distância de outras pessoas após ter sido 
exposto à COVID-19, caso você tenha sido infectado pelo vírus e esteja na fase de 
contágio. Você deverá deixar de fazer quarentena e passará a fazer isolamento caso 
receba um resultado positivo para a COVID-19 ou desenvolva os sintomas da doença. 

Recursos de saúde mental e comportamental 

Acesse a página Recomendações e recursos de saúde comportamental (somente em inglês) do 
DOH. 

Mais informações e recursos de COVID-19 

Mantenha-se atualizado sobre a situação atual relacionada à COVID-19 em Washington 
(somente em inglês), as declarações do governador Inslee (disponível em alguns idiomas 
adicionais), os sintomas (disponível em alguns idiomas adicionais), como a doença se dissemina 
(disponível em alguns idiomas adicionais), como e quando as pessoas devem fazer o teste 
(disponível em alguns idiomas adicionais) e onde encontrar vacinas (disponível em alguns 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDsickANDexposedPT-BR.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDsickANDexposedPT-BR.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/testing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/testing-covid-19
https://doh.wa.gov/pt-br/emergencies-covid-19/entre-em-contato-conosco
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/behavioral-health-resources
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://doh.wa.gov/pt-br/emergencies-covid-19/testes-de-deteccao-da-covid-19
https://doh.wa.gov/pt-br/emergencies-covid-19/vacina-contra-covid-19


   

6 
 

idiomas adicionais). Consulte as Perguntas frequentes (somente em inglês) para obter mais 
informações. 

A raça/etnia ou nacionalidade de uma pessoa não a coloca, por si só, em maior risco de contrair 
a COVID-19. No entanto, há dados que revelam que as comunidades formadas por pessoas não 
brancas estão sendo desproporcionalmente afetadas pela COVID-19. Isso se deve aos efeitos do 
racismo e, em particular, do racismo estrutural, que faz com que alguns grupos tenham menos 
oportunidades de protegerem a si mesmos e às suas comunidades. A estigmatização não 
ajudará a combater a doença (somente em inglês). Compartilhe somente informações precisas 
para evitar a disseminação de boatos e informações incorretas. 

• Informações do Department of Health do estado de Washington sobre o surto do 
novo coronavírus 2019 (COVID-19) (disponível em alguns idiomas adicionais) 

• Resposta do estado de Washington em relação ao coronavírus (COVID-19) (disponível 

em alguns idiomas adicionais) 

• Encontre seu departamento de saúde local ou distrito (disponível em alguns idiomas 

adicionais) 

• Site do CDC sobre o coronavírus (COVID-19) (disponível em alguns idiomas adicionais) 

Tem outras dúvidas? Ligue para a nossa linha direta de informações sobre a COVID-19: 1-800-
525-0127. Horários da linha direta: 

• Segunda-feira, das 6h às 22h 

• Terça-feira a domingo, das 6h às 18h  
• Feriados adotados pelo estado (somente em inglês), das 6h às 18h  

Para acessar os serviços de interpretação, pressione # quando a ligação for atendida e fale seu 
idioma. Em caso de dúvidas sobre sua saúde ou para obter resultados de testes, entre em 
contato com o seu provedor de assistência médica. 

Para solicitar este documento em outro formato, ligue para 1-800-525-0127. Os clientes com 
deficiência auditiva deverão ligar para 711 (Washington Relay) (somente em inglês) ou enviar 
um e-mail para civil.rights@doh.wa.gov. 
 

 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://doh.wa.gov/pt-br/emergencies/covid-19
https://doh.wa.gov/pt-br/emergencies/covid-19
https://coronavirus.wa.gov/pt-br/covid-19-novo-coronavirus-informacoes-servicos-e-recursos-no-estado-de-washington
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

