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O que você deverá fazer se apresentar sintomas da 

COVID-19, mas não tiver tido contato próximo com 

alguém diagnosticado com a doença 

Resumo das mudanças de 27 de abril de 2021 

• Requisitos atualizados sobre o uso de máscaras para se ajustar à fala do CDC. 

• Linguagem atualizada quanto ao ajuste e aos materiais da máscara e da proteção facial, de 
acordo com as recomendações do Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Centro para 
Prevenção e Controle de Doenças). 

• Foram adicionadas recomendações de quarentena destinadas aos indivíduos totalmente 
vacinados que possam ter sido expostos à COVID-19. 

• Novas informações foram adicionadas para os indivíduos vacinados. 

Eu posso ter contraído a COVID-19? 

Alguns sintomas (em inglês) comuns são febre, tosse e falta de ar. Outros sintomas podem incluir 
calafrios, dor muscular, dor de cabeça, dor de garganta, cansaço, congestão, coriza, náusea, vômito, 
diarreia ou perda recente do paladar ou do olfato.  

Devo fazer o teste para a COVID-19? 

Sim. Se você apresentar sintomas da COVID-19 ou se tiver sido exposto a alguém com COVID-19 
confirmada, entre em contato com seu provedor de assistência médica para fazer um teste.  

Caso você não tenha um médico ou provedor de assistência médica: vários locais oferecem testes 
gratuitos ou de baixo custo, independentemente do status de imigração. Consulte as Perguntas 
frequentes sobre o teste do Department of Health (DOH, Departamento de Saúde) (em inglês) ou ligue 
para a linha direta de informações sobre a COVID-19 do estado de Washington (em inglês). 

Participação em uma pesquisa de saúde pública 

Se o seu teste de COVID-19 der positivo, alguém da área de saúde pública procurará você, geralmente 
por telefone. O entrevistador ajudará você a entender o que fazer e informará que tipo de apoio está 
disponível. Ele solicitará os nomes e as informações de contato das pessoas com quem você esteve em 
contato próximo recentemente. Essas informações são solicitadas para que seja possível informar essas 
pessoas quanto a uma possível exposição. Seu nome não será compartilhado com os contatos próximos 
quando eles forem localizados.  

O que devo fazer para impedir que a doença se espalhe para minha família e 

para outras pessoas da comunidade? 

• Fique em casa, exceto para receber atendimento médico.  

o Não vá ao trabalho, à escola nem a áreas públicas. Evite usar transporte público, táxis ou 
transporte compartilhado. Peça a outras pessoas que façam as compras por você ou use o 
serviço de entrega de um supermercado. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/ContactUs
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o Ligue antes de se dirigir a um provedor de assistência médica e informe que você tem 
COVID-19 ou que está sendo testado para COVID-19. Use máscara para entrar no local. 
Essas medidas ajudarão a evitar que as pessoas no consultório ou na sala de espera fiquem 
doentes. 

• Mantenha-se separado de outras pessoas e animais em sua casa.  

o Na medida do possível, permaneça em um cômodo específico longe das outras pessoas.  

o Use também um banheiro separado, se possível. 

o Use uma máscara de pano (em inglês) quando estiver perto de outras pessoas. Se você não 
conseguir usar uma máscara, as outras pessoas deverão usar uma ao entrarem em seu 
quarto.  

o Uma máscara de pano consiste em qualquer cobertura que cubra completamente sua boca 
e seu nariz e que se encaixe firmemente nas laterais do seu rosto e sob o seu queixo.  Ela 
deverá ter duas ou mais camadas de tecido grosso, com tiras ou elásticos em torno da sua 
cabeça ou atrás das orelhas. Um face shield com proteção de tecido na parte inferior pode 
ser usado por pessoas que tenham distúrbios médicos, comportamentais ou de 
desenvolvimento que as impeçam de usar uma máscara de pano. Os face shields também 
podem ser usados por crianças em creches, acampamentos e escolas. No ambiente de 
trabalho, talvez seja necessário usar máscaras cirúrgicas ou respiradores, já que são mais 
seguros do que as máscaras de pano.  

o As orientações do Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Centro para Prevenção 
e Controle de Doenças) recomendam algumas estratégias (em inglês) para melhorar o ajuste 
da máscara e, assim, frear mais efetivamente a propagação da COVID-19. Essas estratégias 
incluem o uso de uma máscara de pano sobre uma máscara cirúrgica, dar um nó nos 
elásticos das máscaras cirúrgicas, usar um ajustador de máscara ou usar uma cobertura de 
nylon sobre uma máscara. Além disso, o Department of Health (DOH, Departamento de 
Saúde) não recomenda o uso de máscaras com válvulas ou respiradores, nem bandanas e 
polainas de pescoço com uma única camada. O uso de respiradores com válvulas é aceitável 
se eles forem utilizados de acordo com as orientações publicadas pelo DOH e pelo 
Department of Labor and Industries (L&I, Departamento do Trabalho e das Indústrias) do 
estado de Washington (em inglês).  

o É importante usar uma máscara em todos os ambientes públicos, além da implementação 
contínua de medidas eficazes de saúde pública, como vacinação, distanciamento físico, 
higiene das mãos, isolamento e quarentena.  

o Enquanto estiver doente, restrinja o contato com animais de estimação e outros animais. 
Quando possível, peça a outra pessoa da sua casa para cuidar dos animais. Se você tiver que 
cuidar do seu animal de estimação, lave as mãos antes e depois de interagir com os ele e 
use uma máscara, se possível. Consulte COVID-19 e os animais (em inglês) para obter mais 
informações. 

o Não compartilhe itens pessoais com outras pessoas ou animais de estimação, incluindo 
pratos, copos, xícaras, talheres, toalhas ou roupa de cama.  

• Mantenha-se sempre a 6 pés (1,80 metro) de distância das outras pessoas, mesmo que esteja 
usando máscara. 

• Limpe suas mãos com frequência. Lave as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos. 
Se não houver um local disponível para lavar as mãos, higienize-as usando álcool gel com 60% 
de concentração (no mínimo). Evite tocar no seu próprio rosto se não tiver lavado as mãos. 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus-covid-19-worker-face-covering-and-mask-requirements-questions
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus-covid-19-worker-face-covering-and-mask-requirements-questions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
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• Ao tossir ou espirrar, cubra sua boca e seu nariz com lenços de papel. Jogue fora os lenços de 
papel usados e, depois, lave suas mãos. 

• Limpe as superfícies de “alto contato” com frequência, incluindo balcões, mesas, maçanetas de 
porta, acessórios de banheiro, vasos sanitários, telefones, teclados, tablets e mesas de 
cabeceira. Use um spray ou pano de limpeza doméstica e siga as instruções no rótulo. 

Monitore seus sintomas 

Procure ajuda médica imediata se seus sintomas piorarem. Antes de ser atendido, ligue para o seu 
provedor de assistência médica e informe que você apresenta sintomas de COVID-19. Coloque uma 
máscara antes de entrar na unidade de assistência médica para evitar a propagação de germes para 
outras pessoas que estejam na sala de espera e nas salas de exame.  

Se o seu caso for de emergência e você precisar ligar para 911, informe ao pessoal de atendimento que 
você está com sintomas de COVID-19. Se possível, coloque uma máscara antes da chegada dos serviços 
de emergência. 

Por quanto tempo preciso ficar isolado? 

1. Se você tiver suspeitas ou certeza de que está com COVID-19 e apresentar sintomas, poderá 
interromper o isolamento em casa quando: 
o Estiver sem febre durante pelo menos 24 horas, sem ter usado nenhuma medicação para 

febre E 
o Seus sintomas (em inglês) tiverem melhorado E 
o Já tiverem se passado pelo menos 10 dias desde o aparecimento dos seus primeiros 

sintomas. 
2. Se você tiver testado positivo para a COVID-19, mas não tiver apresentado nenhum sintoma, 

poderá interromper o isolamento em casa quando: 
o Já tiverem se passado pelo menos 10 dias desde o seu primeiro teste positivo de COVID-19 E 
o Você não tiver ficado doente em decorrência da COVID-19. 

Mais orientações estão disponíveis para as pessoas com certeza ou suspeita de terem contraído a 
COVID-19. 

Qual é a diferença entre isolamento e quarentena? 

• Isolamento é o que você faz quando está com sintomas da COVID-19, quando está aguardando 
os resultados de um teste ou se tiver testado positivo para a COVID-19. Isolamento significa ficar 
em casa e longe das outras pessoas (incluindo membros da família) durante o período 
recomendado para evitar a propagação da doença.  

• Quarentena é o que você faz se tiver sido exposto à COVID-19. Quarentena significa ficar em 
casa e longe das outras pessoas durante o período recomendado, caso esteja infectado e na fase 
de contágio. A quarentena se tornará isolamento se posteriormente você testar positivo para a 
COVID-19 ou desenvolver os sintomas da doença.  

A quarentena dura quanto tempo? 

As recomendações atuais são de permanecer em quarentena durante 14 dias após seu último 
contato. Essa é a opção mais segura. Monitore seus sintomas durante esse período e, se apresentar 
qualquer sintoma de COVID-19 (em inglês) durante os 14 dias, faça o teste. As pessoas em determinados 
ambientes ou grupos de alto risco devem usar a opção de 14 dias de quarentena:  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDsickANDexposedPT-BR.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDsickANDexposedPT-BR.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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• Pessoas que trabalham ou estão internadas em instalações de cuidados médicos de curta ou 
longa permanência. 

• Pessoas que trabalham ou são internas em instalações correcionais. 

• Pessoas que trabalham ou permanecem em abrigos ou alojamentos temporários. 

• Pessoas que vivem em alojamentos comunitários, como dormitórios universitários, 
fraternidades ou repúblicas. 

• Pessoas que trabalham em situações nas quais o distanciamento físico é impossível devido à 
natureza do trabalho, como um armazém ou uma fábrica. 

• Pessoas que trabalham em embarcações pesqueiras ou de processamento de frutos do mar. 

Caso isso não seja possível, permaneça em quarentena durante 10 dias depois do seu último contato, 
sem necessidade de testagem adicional. Se você tiver algum sintoma de COVID-19 durante os 10 dias, 
permaneça em quarentena até completar 14 dias e faça o teste. Continue monitorando os sintomas até 
o 14º dia. 

Em circunstâncias especiais, pode ser possível encerrar a quarentena depois de 7 dias completos 
contando a partir do seu último contato se você não apresentar nenhum sintoma e após obter um 
resultado negativo em um teste (faça o teste no máximo 48 horas antes do final da quarentena). Isso 
dependerá da disponibilidade de recursos para testagem. Continue monitorando os sintomas até o 14º 
dia.  

Consulte sua jurisdição local de saúde para determinar a melhor opção para suas circunstâncias 
específicas.  

O Centers for Disease Control and Prevention (CDC) anunciou recentemente novas orientações, segundo 
as quais as pessoas que tiverem concluído a vacinação e tiverem sido expostas a alguém com COVID-19 
não precisarão fazer a quarentena se atenderem aos seguintes critérios:   

• Tiverem concluído a vacinação (consulte a seção abaixo para obter mais informações.) 
• Não apresentarem sintomas desde a atual exposição à COVID-19. 

As pessoas que tiverem concluído a vacinação ainda deverão monitorar os sintomas durante 14 dias 
depois da exposição. Elas também deverão continuar a usar máscaras, praticar o distanciamento social e 
conviver apenas com um pequeno círculo de pessoas.    

Uma exceção à orientação é que os pacientes hospitalizados e os residentes de instalações de longa 
permanência que já foram vacinados deverão ser colocados em quarentena após uma exposição a 
alguém com COVID-19. 

As pessoas que não atenderem a ambos os critérios deverão continuar a seguir a orientação atual de 
quarentena (em inglês) depois da exposição a alguém com suspeita ou confirmação de COVID-19. 

Quando você estiver totalmente vacinado 

 As pessoas são consideradas como totalmente vacinadas: 

• 2 semanas após a segunda dose de uma série de 2 doses, como as vacinas Pfizer ou Moderna, 
ou 

• 2 semanas após uma única dose de vacina, como a vacina da Janssen (Johnson & Johnson) 

Observação: se tiverem se passado menos de 2 semanas desde sua vacinação, ou se você ainda precisar 
receber a segunda dose, isso significa que você NÃO está totalmente protegido. Continue adotando 
todas as medidas de prevenção (em inglês) até tomar todas as doses da vacina. 

Quando você estiver totalmente vacinado: 

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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• É possível participar de atividades ao ar livre e de recreação sem máscara, exceto em 
determinados locais e lugares com aglomeração de pessoas (em inglês). 

• Poderá se reunir em ambientes fechados com outras pessoas totalmente vacinadas sem usar 
máscara. 

• Poderá se reunir em ambientes fechados com pessoas não vacinadas de outra residência (por 
exemplo, ao visitar parentes que moram juntos) sem máscara, a menos que qualquer uma 
dessas pessoas tenha risco elevado de desenvolver um quadro grave da COVID-19 (em inglês). 

• Se você esteve perto de alguém com COVID-19, não precisará ficar longe dos outros nem fazer 
testes, a menos que apresente sintomas.  

o No entanto, se você vive em um ambiente de grupo (como um centro correcional ou de 
detenção ou uma moradia comunitária) e ficar perto de alguém que tenha COVID-19, 
você ainda deverá ficar longe das outras pessoas durante 14 dias e ser testado, mesmo 
que não apresente sintomas.  

Independentemente do seu status de vacinação, você ainda deverá tomar medidas para proteger a si 
mesmo e aos outros (em inglês) em ambientes públicos. Isso inclui o uso de máscaras, ficar a pelo 
menos 6 pés (1,80 metro) de distância das outras pessoas e evitar aglomerações e espaços mal 
ventilados. Além disso, você ainda deverá evitar aglomerações com poucas ou muitas pessoas e estar 
atento aos sintomas da COVID-19 (em inglês), especialmente se tiver tido contato com alguém doente. 

Fonte: Centers for Disease Control and Prevention (em inglês) 

Mais informações e recursos sobre a COVID-19 

Mantenha-se a par da situação atual relacionada à COVID-19 em Washington, das proclamações do 
governador Inslee (em inglês), dos sintomas (em inglês), de como a doença se espalha (em inglês) e de 
como e quando as pessoas devem ser testadas (em inglês). Consulte as Perguntas frequentes (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 negras 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 se 
protegerem e de protegerem suas comunidades. A estigmatização não ajudará a combater a doença 
(em inglês). Compartilhe somente informações precisas para evitar a disseminação de boatos e 
informações errôneas. 

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

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

• Encontre seu departamento de saúde local ou distrito (em inglês) 

• Site do CDC sobre o coronavírus (COVID-19) (em inglês) 

• Recursos sobre a redução da estigmatização (em inglês) 

Alguma outra dúvida? Ligue para nossa linha direta de informações sobre a COVID-19: 1-800-525-0127  

Segunda-feira: das 6h00 às 22h00; de terça-feira a domingo e feriados (em inglês): das 6h00 às 18h00. 
Para acessar os serviços de interpretação, pressione # quando a ligação for atendida e fale seu idioma. 
Em caso de dúvidas sobre sua saúde, para saber como fazer o teste para a COVID-19 ou para obter 
resultados de testes, entre em contato com 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 (em inglês)) ou enviar um e-mail para 
civil.rights@doh.wa.gov. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/pdfs/324153_choosingSaferActivities11.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/pdfs/324153_choosingSaferActivities11.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Portuguese
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions#what-are-symptoms
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions#spread
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Portuguese
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Portuguese
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/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/StigmaReduction
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://www.dshs.wa.gov/altsa/odhh/telecommunication-relay-services
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

