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O que fazer se o resultado do seu teste foi positivo para a 
COVID-19 
Resumo das alterações em 12 de abril de 2023 

• Informações esclarecidas sobre isolamento em determinados ambientes de congregação
• Link atualizado para orientação de estabelecimento de cuidados de saúde

Introdução 
Caso o resultado do seu teste para a COVID-19 tenha sido positivo, você pode ajudar a impedir a 
disseminação do vírus. Siga as orientações abaixo sobre tratamento, isolamento e uso de máscara. Siga 
também quaisquer políticas de jurisdição de saúde local, local de trabalho, empresariais ou escolares para 
pessoas com teste positivo para COVID-19, que podem ser mais restritivas que as orientações do WA 
State Department of Health (Departamento de Saúde do Estado de Washington). 

• As pessoas que estão hospedadas, trabalham ou visitam uma unidade de saúde devem seguir as
orientações em Prevenção de Infecção por COVID-19 em Ambientes de Assistência Médica
(somente em inglês).

• Se você trabalhar ou estiver hospedado em local de trabalho, alojamento temporário para
trabalhadores, ambiente marítimo comercial, instalações correcionais ou de detenção, abrigo para
sem-teto ou alojamento temporário onde haja aglomerações, siga as orientações em Se você
estiver hospedado ou trabalhando em qualquer um desses ambientes de congregação.

Determine se você precisa de tratamento 

Se você testar positivo e tiver maior probabilidade de ficar muito doente com COVID-19 devido à sua 
idade ou condições crônicas de medicação, existem tratamentos disponíveis que podem reduzir suas 
chances de ser hospitalizado ou vir a falecer em decorrência da doença. Os medicamentos para tratar o 
COVID-19 devem ser prescritos por um profissional de saúde e iniciados o mais rápido possível após o 
diagnóstico para que sejam eficazes. Entre em contato com um profissional de saúde imediatamente para 
determinar se você é elegível para tratamento, mesmo que seus sintomas sejam leves no momento. Visite 
a página do DOH para obter mais informações para você e seu médico sobre terapêutica de COVID-19 
específica (idiomas adicionais disponíveis) e como ter acesso ao tratamento. 

Isolamento domiciliar 
As pessoas que testam positivo para COVID-19 ou aquelas que apresentam sintomas de COVID-19 e 
aguardam os resultados dos testes devem se isolar em casa, longe de outras pessoas, exceto para obter 
assistência médica. Pessoas com COVID-19 podem transmiti-lo a outras pessoas. Isolar-se em casa ajuda 
a evitar que outras pessoas fiquem doentes. Você deve fazer o isolamento independentemente do seu 
status de vacinação. Se uma pessoa vacinada contrair COVID-19, ela inda pode transmitir a infecção para 
outras pessoas, mas ser vacinada para COVID-19 diminui consideravelmente a probabilidade de que seja 
hospitalizada ou venha a falecer em decorrência do COVID-19. Peça a outras pessoas que façam compras 
de mercado por você ou use o serviço de entrega. Se você precisar de alimentos ou outro suporte 
enquanto estiver isolado em casa, o Care Connect Washington (Conecte Assistência Washington) 
(idiomas adicionais disponíveis) está disponível. Entre em contato pela linha direta de informações sobre 
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COVID-19 no número 1-800-525-0127 e pressone # ou entre em contato com o hub do Care Connect 
(idiomas adicionais disponíveis). O atendimento está disponível em vários idiomas. Não viaje, vá ao 
trabalho, escola, creche ou áreas públicas, nem use transporte público, compartilhamento de caronas ou 
táxis. Durante o isolamento: 

• Isole-se o máximo possível de outras pessoas em casa, incluindo familiares e animais de 
estimação, ficando em um quarto específico longe de outras pessoas e usando um banheiro 
separado, se possível. Os Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Centros de Controle 
e Prevenção de Doenças) têm mais informações sobre COVID-19 e Animais (idiomas adicionais 
estão disponíveis).  

• Use uma máscara ou respirador de alta qualidade (idiomas adicionais disponíveis) se precisar 
estar perto de outras pessoas em casa ou em público. 

• Tome medidas para melhorar a ventilação (idiomas adicionais disponíveis) em casa, se possível. 
• Não compartilhe itens domésticos pessoais, como copos, toalhas e utensílios. 
• Monitore seus sintomas. Se você tiver um sinal de alerta de emergência (idiomas adicionais 

disponíveis) (como dificuldade para respirar), procure atendimento médico de emergência 
imediatamente. 

• Se você tiver uma consulta médica de rotina (em vez de atendimento de emergência), ligue antes 
de ir e informe ao seu médico que você tem COVID-19 ou está sendo avaliado para COVID-19.  

Quanto tempo preciso me isolar e usar máscara? 
Se você testar positivo para COVID-19, fique em casa por pelo menos 5 dias e isole-se de outras 
pessoas em sua casa para evitar espalhar o COVID-19 para outras pessoas.   

Terminando o Isolamento  

Quanto tempo você deve isolar depende de vários fatores: 

• Se você pode usar uma máscara bem ajustada, 
• Se você continuar testando positivo para COVID-19 durante os dias 6 a 10 após 5 dias de 

isolamento, 
• Se você está gravemente doente com COVID-19 ou tem um sistema imunológico enfraquecido, e  
• Se você está hospedado ou trabalha em um ambiente congregado.  

Se você testou positivo para COVID-19 e teve sintomas (idiomas adicionais disponíveis):  

Isole-se por pelo menos 5 dias após os primeiros aparecerem. Após completar cinco dias de isolamento, 
você pode sair de casa se: 

• Você apresentar melhora de seus sintomas cinco dias após o início do seu isolamento; E 
• Você não teve febre por 24 horas sem o uso de medicação de controle de febre. 

Se você testou positivo para COVID-19, mas não teve sintomas (idiomas adicionais disponíveis): 
Isole-se por pelo menos 5 dias após ter testado positivo para COVID-19. Você pode deixar o isolamento 
após 5 dias completos se não tiver desenvolvido nenhum sintoma. 

Caso você desenvolva sintomas depois do teste positivo, recomece o isolamento de cinco dias após obter 
esse resultado. Se você apresentou sintomas, siga as recomendações acima antes de interromper o seu 
isolamento. 
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Independentemente de quando você terminar o isolamento, siga as seguintes etapas nos 10 dias após 
o desenvolvimento dos sintomas (ou teste positivo, se você nunca desenvolveu sintomas): 

• Use uma máscara ou respirador bem ajustado e de alta qualidade perto de outras pessoas em casa 
e em público por pelo menos 5 dias adicionais (do 6o ao 10o dia) após o final do período de 
isolamento de 5 dias. 

• Evite pessoas imunocomprometidas ou com alto risco de doença grave (idiomas adicionais 
disponíveis) e não vá a estabelecimentos de saúde (incluindo casas de repouso) de outros 
ambientes de alto risco. 

• Não vá a lugares onde não possa usar máscara, como restaurantes e algumas academias, e evite 
comer perto de outras pessoas em casa e no trabalho. 

• Se os sintomas retornarem ou piorarem, você deve reiniciar seu período de isolamento para o dia 
0. 

• Consulte Viagens | CDC para informações sobre viagens. 

Como calcular seu período de isolamento: 

Se você apresentar sintomas, o primeiro dia do aparecimento deles é considerado como o dia 0. O dia 1 é 
o primeiro dia completo após o desenvolvimento dos sintomas. 

Se você não teve nenhum sintoma, o dia 0 é a data em que você foi testado. O dia 1 é o primeiro dia 
completo depois que a amostra do teste positivo foi coletada. 

Consulte a ferramenta Calculadora de Isolamento e Quarentena do DOH (idiomas adicionais disponíveis) 
para obter assistência. 

Removendo sua máscara 

Você pode permanecer contagioso após 5 dias de isolamento. Continue a usar uma máscara ou respirador 
bem ajustado e de alta qualidade (idiomas adicionais disponíveis) perto de outras pessoas em casa e em 
público por mais 5 dias (do 6o ao 10o dia) após a fim do seu período de isolamento de 5 dias. 
Alternativamente, considere usar o teste de antígeno para determinar quando remover sua máscara (veja 
abaixo). Se você não conseguir usar uma máscara bem ajustada, continue se isolando por 10 dias 
completos. 

O uso consistente da máscara significa usar uma máscara ou respirador bem ajustado e de alta qualidade 
(idiomas adicionais disponíveis) sempre que você estiver perto de outras pessoas dentro ou fora de casa. 
Você não deve se envolver em atividades perto de outras pessoas nos momentos em que não pode usar 
máscara, como dormir, comer ou nadar. Alternativas de máscara (como um protetor facial com cortina) 
não oferecem tanta proteção quanto uma máscara bem ajustada e de alta qualidade. Se você não puder 
usar uma máscara bem ajustada, deve se isolar por 10 dias. 

Usando o teste de antígeno para determinar quando sair do isolamento e remover sua máscara 

Se você tiver acesso a um teste de antígeno (idiomas adicionais disponíveis), poderá diminuir ainda mais 
o risco de infectar outras pessoas fazendo um teste quando planejar sair do isolamento, não antes do dia 6. 
Comece o teste apenas se você estiver sem febre por 24 horas sem usar medicamentos para baixar a febre 
e seus outros sintomas tiverem melhorado. A perda de paladar ou olfato pode persistir por semanas ou 
meses após a recuperação e não deve atrasar o fim do isolamento. 
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• Se o seu teste for positivo, você provavelmente ainda é contagioso. Você deve continuar se 
isolando e usando máscara e esperar 24 a 48 horas para testar novamente. 

• Se você testar negativo em dois testes sequenciais (consecutivos), cada um realizado com 24 a 48 
horas de intervalo, poderá encerrar o isolamento e parar de usar máscara antes do dia 10. 

Se você continuar a testar positivo em testes repetidos por 10 dias, deve continuar usando máscara e evitar 
pessoas imunocomprometidas ou com alto risco de doença grave até receber dois resultados negativos 
sequenciais de teste de antígeno. 

Caso você esteja com sintomas graves da COVID-19 ou tenha um sistema imunológico enfraquecido: 

Pessoas gravemente doentes com COVID-19 (incluindo aquelas que foram hospitalizadas ou 
necessitaram de cuidados intensivos ou suporte de ventilação) e pessoas com sistemas imunológicos 
comprometidos (idiomas adicionais disponíveis) devem se isolar por pelo menos 10 e até 20 dias. Elas 
também podem precisar de testagem por um teste viral] (idiomas adicionais disponíveis) para determinar 
quando podem estar perto de outras pessoas. Consulte o seu provedor de assistência médica para saber 
quando você poderá voltar a frequentar ambientes com outras pessoas. Consulte a seção terapêutica acima 
para obter informações sobre tratamentos e medicamentos para os quais você pode se qualificar. 

Se você mora ou trabalha em um desses ambientes de convivência comunitária: 

Pessoas que moram ou trabalham nos seguintes ambientes de congregação devem seguir as 
recomendações de isolamento descritas abaixo. Se você trabalha, mas não mora em um desses ambientes 
de congregação, siga esta orientação de isolamento para saber quanto tempo deve ficar afastado do 
ambiente de trabalho; você pode seguir as orientações resumidas de isolamento acima para outras 
atividades. 

• Centro de detenção ou reformatório; 
• Abrigos ou alojamentos provisórios; 
• Ambiente marítimo comercial (por exemplo, navios de pesca comercial, cargueiros, navios de 

cruzeiro); 
• Ambientes com aglomeração de pessoas, nos quais o distanciamento físico é impossível devido à 

natureza do trabalho, como depósitos, fábricas e locais em que ocorre o acondicionamento de 
alimentos e o processamento de carne; 

• Alojamento para trabalhadores temporários. 

Se o resultado do teste foi positivo para COVID-19 e você apresentou sintomas, poderá interromper o 
isolamento e voltar ao ambiente de convivência comunitária dez dias após o início dos sintomas se: 

• Não tiver febre nas últimas 24 horas sem uso de medicamentos antitérmicos; E 
• Apresentar melhora dos sintomas. 

Se você testou positivo para COVID-19, mas não teve nenhum sintoma, poderá encerrar o isolamento 
do ambiente congregado após 10 dias desde que testou positivo para COVID-19 se não tiver 
desenvolvido sintomas. Se você desenvolver sintomas após o teste positivo, seu isolamento de 10 dias 
desse ambiente deve recomeçar. Se você apresentou sintomas, siga as recomendações acima antes de 
interromper o seu isolamento. 
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Você pode usar o teste de antígeno para determinar se pode remover sua máscara e encerrar o 
isolamento antes de 10 dias. Comece o teste antes do dia 6 e só comece o teste se você estiver sem febre 
por 24 horas sem usar medicação para reduzir a febre e seus outros sintomas melhorarem. A perda do 
paladar ou do olfato pode persistir por semanas ou meses após a recuperação e não deve atrasar o fim do 
isolamento. 

• Se o seu teste for positive, provavelmente você ainda está contagioso. Você deve continuar 
isolado e usar máscara e esperar de 24 a 48 horas para testar novamente. 

• Se você testar negativo em dois testes sequenciais (consecutivos) realizados com intervalo de 24 a 
48 horas, você pode encerrar o isolamento e parar de usar máscara antes do dia 10. Isso significa 
que o primeiro dia possível para deixar o isolamento e parar de usar máscara é o dia 7, o que 
aconteceria se você testar negativo nos dias 6 e 7. 

Se você continuar a testar positive na repetição do teste por 10 dias, continue a usar máscara e evite 
pessoas imunocomprometidas ou com alto risco de doença grave até receber dois resultados negativos 
sequenciais do teste de antígeno. 

Se você apresentar sintomas, o primeiro dia do aparecimento deles é considerado como o dia 0. O dia 1 é 
o primeiro dia completo após o desenvolvimento dos sintomas. Se você não teve nenhum sintoma, o dia 0 
é a data em que você foi testado. O dia 1 é o primeiro dia completo depois que a amostra do teste positivo 
foi coletada. 

Durante os períodos de grande escassez de funcionários, os reformatórios, centros de detenção, abrigos, 
alojamentos provisórios e locais de trabalho com infraestrutura crítica podem considerar reduzir o tempo 
de isolamento dos colaboradores para garantir a continuidade das operações. A decisão de reduzir o 
tempo de isolamento nestes ambientes deve ser tomada após consulta com a autoridade sanitária local. 

O que devo fazer se meus sintomas voltarem? 
Depois de terminar o isolamento, se os sintomas de COVID-19 se repetirem ou piorarem, reinicie o 
isolamento no dia 0 e siga Por quanto tempo devo me isolar e usar máscara? acima. Converse com um 
profissional de saúde se tiver dúvidas sobre seus sintomas ou quando terminar o isolamento. 

Quando estou potencialmente contagioso e expondo outras pessoas? 
Uma pessoa infectada com COVID-19 pode espalhar o vírus para outros indivíduos dois dias antes de 
desenvolver sintomas (ou dois dias antes da data do teste positivo, caso não apresente sintomas) ou até 
dez dias depois de ter sintomas (ou dez dias após a data do teste positivo, caso não apresente sintomas). 
Se uma pessoa que testou positivo para COVID-19 receber dois testes sequenciais de antígeno COVID-19 
negativos com 24 a 48 horas de intervalo quando se sentir melhor após pelo menos 5 dias de isolamento, 
ela não será mais considerada contagiosa. Se o período de isolamento de uma pessoa for superior a 10 
dias (por exemplo, porque está gravemente doente ou imunocomprometida), ela é contagiosa até o final 
do período de isolamento. 

Notifique as pessoas que você pode ter exposto 
Informe seus contatos próximos que eles podem ter sido expostos ao COVID-19 e envie a eles O que 
fazer se você foi potencialmente exposto a alguém com COVID-19 (idiomas adicionais disponíveis). Ser 
um contato próximo geralmente significa que uma pessoa esteve a menos de 1,8 metros de alguém com 
COVID-19 por pelo menos 15 minutos cumulativos ou mais em um período de 24 horas. Se, no entanto, 
você esteve em situações que aumentam o risco de exposição potencial, como espaços confinados, 
ventilação deficiente ou realizando atividades como gritar ou cantar, ainda existe o risco de infectar outras 
pessoas, mesmo que estejam a mais de 1,8 metros de distância de você.  Se você estava no trabalho 
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quando era potencialmente contagioso, informe seu empregador para que ele possa notificar os colegas de 
trabalho. 

Participe da entrevista sobre saúde pública 
Um entrevistador da área de saúde pública poderá entrar em contato com você caso o resultado de seu 
teste seja positivo para a COVID-19. O contato é geralmente feito por telefone. O entrevistador o ajudará 
a entender o que deve ser feito a seguir e o tipo de suporte que está disponível. O entrevistador solicitará o 
nome e as informações de contato das pessoas com as quais você teve contato próximo recentemente para 
notificá-las sobre a exposição. Essas informações são solicitadas para que seja possível notificar as 
pessoas que possam ter sido expostas. O entrevistador não mencionará seu nome aos seus contatos 
próximos. 

Caso o resultado do autoteste tenha sido positivo 
Consulte Orientação provisória de autoteste para SARS-CoV-2 (somente em inglês) para obter mais 
informações. 

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 longe de outras pessoas após ser exposto ao COVID-19, 
caso você esteja infectado e seja contagioso. 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 
Visite a página Recursos e Recomendações de Saúde Comportamental do DOH (somente em inglês). 

Mais Informações e Recursos de COVID-19 
Mantenha-se atualizado sobre a atual situação do COVID-19 em Washington (somente em inglês), 
sintomas (idiomas adicionais disponíveis), como se espalha (idiomas adicionais disponíveis), como e 
quando as pessoas devem fazer o teste (idiomas adicionais disponíveis), e onde encontrar vacinas 
(idiomas adicionais disponíveis). 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 de cor 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 corretas para evitar a disseminação de boatos e 
desinformação. 
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• Resposta a COVID-19 do Departamento Estadual de Saúde de WA 
• Encontre o Departamento ou Distrito de Saúde Local 
• CDC Coronavirus (COVID-19) 

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 estaduais observados (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. 
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