O que fazer se uma
pessoa apresentar sintomas
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As recomendações a seguir são para o público em geral, não incluindo ambientes de assistência à saúde ou
escolas. Para escolas de ensino fundamental e médio, consute a Árvore de decisão de sintomas e Lista de
verificação de rastreamento de contatos para escolas do ensino fundamental e médio.
Isole-se em casa enquanto aguarda a confirmação do diagnóstico se
apresentar um ou mais destes sintomas novos, alterados ou agravados:
❑
❑
❑
❑
❑

Febre (≥100,4°F ou 38°C) ou calafrios
Falta de ar ou dificuldade para respirar
Dor no corpo ou muscular
Perda recente do olfato e do paladar
Congestão nasal ou coriza

Os sintomas são consistentes
com uma doença crônica
diagnosticada?

Náusea, vômito ou diarreia
Dor de cabeça
Fadiga
Dor de garganta
Tosse

❑
❑
❑
❑
❑

Realize um teste feito em casa, em um local da comunidade ou
com um prestador de serviço de saúde.

Se não receber
outro diagnóstico
identificado por um
prestador de serviço
de saúde OU não
fizer o teste

Se testar
POSITIVO
para a
COVID-19

Se testar NEGATIVO para a COVID-19
OU receber outro diagnóstico
identificado por um prestador de
serviço de saúde

Isole-se em casa

Identifique
os contatos
próximos

Poderá retornar aos espaços comunitários e à maioria dos
locais de trabalho após cinco dias do início dos sintomas se:
1. Não apresentar febre nas últimas 24 horas (sem uso
de medicação)

Consulte a
Árvore 2 para
saber o que
os contatos
próximos
devem fazer

E
2. Os sintomas tiverem melhorado
3. Continuar usando máscara enquanto estiver com outras
pessoas por mais cinco dias2
4. Verifique o protocolo da sua empresa antes de voltar
ao trabalho
5. Evitar entrar em contato com pessoas imunossuprimidas
e ir a unidades de saúde e outros ambientes de alto
risco, por pelo menos dez dias
6. Consultar O que fazer se você testar positivo para
COVID-19 para mais informações, incluindo o que
fazer se você não puder usar máscara e o que fazer em
ambientes de convivência comunitária

SIM

Fique em casa
Poderá retornar aos espaços
comunitários e à maioria dos
locais de trabalho se:
1. Não apresentar febre nas
últimas 24 horas (sem uso
de medicação)
E
2. Os sintomas tiverem melhorado

confira:
árvore
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1

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

SIM

Trata-se de um
contato próximo1?
NÃO

E
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NÃO

2

Contato próximo: Alguém que esteve a menos de dois metros de uma pessoa que testou
positivo para a COVID-19 por um total de 15 minutos ou mais no prazo de 24 horas durante
o período de contágio do caso. A definição de contato próximo pode variar em algumas
situações. O departamento de saúde local determina a definição de contato próximo durante
a investigação, mas pode delegar essa decisão se apropriado.
Caso você não possa usar uma máscara bem ajustada ao seu rosto: deve concluir o total
de dez dias de isolamento ou quarentena em casa. Siga as orientações deste documento
somente se você puder usar uma máscara bem ajustada ao seu rosto. Consulte os documentos
O que fazer se você testar positivo e O que fazer se você for potencialmente exposto a
alguém com COVID-19 para informações adicionais.

Identificação e cuidados
envolvendo contatos próximos
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As recomendações a seguir são para o público em geral, não incluindo ambientes de assistência à saúde ou
escolas. Para escolas de ensino fundamental e médio, consulte a Árvore de decisão de sintomas e Lista de
verificação de rastreamento de contatos para escolas do ensino fundamental e médio.
Se a pessoa foi identificada como um contato próximo de uma pessoa infectada com COVID-19, a pessoa exposta
(contato próximo1) está com as vacinas contra a COVID-19 em dia3 OU testou positivo nos últimos 90 dias e se recuperou?
(Para aqueles que testaram positivo nos últimos 90 dias e se recuperaram, use testes de antígeno nas etapas abaixo.)

SIM

NÃO

NÃO

Apresenta sintomas?

Não é necessário a quarentena
A pessoa deve:
1. Fazer o teste pelo menos
cinco dias após saber da
exposição
2. Continuar usando máscara
enquanto estiver com outras
pessoas durante dez dias após
saber da exposição
3. Observar os sintomas
por dez dias após o
contato próximo

Fique
em casa
Poderá retornar aos
espaços comunitários e
à maioria dos locais de
trabalho se:
1. Não apresentar
febre nas últimas
24 horas (sem uso
de medicação)
E
2. Os sintomas tiverem
melhorado
E
3. Continuar usando
máscara enquanto
estiver com outras
pessoas durante
dez dias após
contato próximo

Apresenta sintomas?

SIM

SIM

Isole-se e faça um teste
de detecção da COVID-19

Testou
NEGATIVO
para a
COVID-19

NÃO

Isole-se e faça um teste
de detecção da COVID-19

Testou POSITIVO
para a COVID-19
OU não fez o teste

Testou NEGATIVO para a
COVID-19
Um teste viral confirmatório4 pode
ser necessário. Deve verificar com
o seu prestador de serviço.

Isole-se em casa
Poderá retornar aos espaços comunitários e à maioria dos
locais de trabalho após cinco dias do início dos sintomas se:
1. Não apresentar febre nas últimas 24 horas (sem uso
de medicação)
E
2. Os sintomas tiverem melhorado
3. Continuar usando máscara enquanto estiver com outras
pessoas por mais cinco dias2
4. Verifique o protocolo da sua empresa antes de voltar
ao trabalho
5. Evitar entrar em contato com pessoas imunossuprimidas
e ir a unidades de saúde e outros ambientes de alto
risco por pelo menos dez dias
6. Consultar O que fazer se você testar positivo para
COVID-19 para mais informações, incluindo o que
fazer se você não puder usar máscara e o que fazer em
ambientes de convivência comunitária

3

Considera-se que uma pessoa está em dia com as vacinas contra a COVID-19 quando já recebeu as doses primárias E as doses
adicionais ou doses de reforço quando possível, com base em seu estado de saúde e idade.

4

O teste viral confirmatório pode ser um Nucleic Acid Amplification Test (NAAT, Teste de detecção de ácidos nucleicos)
ou um teste de antígeno adicional.

Quarentena em casa
Poderá retornar aos espaços
comunitários e à maioria dos
locais de trabalho após cinco dias
do último contato próximo se:
1. Puder fazer o teste, testar
negativo ou depois do quinto
dia após o contato próximo
2. Continuar usando máscara
enquanto estiver com outras
pessoas por mais cinco dias2
3. Permanecer sem sintomas
e observar os sintomas
por 10 dias após o contato
próximo
4. Consultar O que fazer
se você testar positivo
para COVID-19 para mais
informações, incluindo o
que fazer se você não puder
usar máscara, detalhes sobre
testes e quarentena, e o
que fazer em ambientes de
convivência comunitária

