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Testou Positivo para a COVID-19?

Teste PCR Positivo
ou

Teste TRAG Positivo
(teste rápido antigénio em 
Laboratório ou Farmácia)

- Mantenha-se em casa, isolado dos coabitantes;
- Aguarde SMS do Ministério da Saúde (24-48h)

com o link do Formulário de Apoio ao Inquérito
Epidemiológico (FAIE)

Obrigatório Preencher e identificar os coabitantes

Autoteste Positivo
(teste rápido antigénio efetuado 

pelo próprio)

- Mantenha-se em casa, isolado dos coabitantes;
- Ligue para a linha SNS24 (808 24 24 24) e siga 

as indicações;
- Aguarde receção da Declaração de Isolamento

e do SMS com os códigos para agendar o teste
confirmatório (PCR ou TRAG) no laboratório ou
farmácia mais próximo – www.jcs.pt (
Laboratório Joaquim Chaves – clicar em
marcação de testes Covid)

Resultado do teste

Negativo

Positivo

Retoma a vida normal

USP Barlavento

http://www.jcs.pt/


Irá receber informação relativa à Declaração de Isolamento (não é necessária baixa médica) que 
deverá encaminhar para a entidade patronal

- Manter isolamento durante 7 dias, podendo sair de isolamento no fim deste período se não 
tiver sintomas ou se tiver apenas sintomas ligeiros;

- Automonitorizar os sintomas, incluindo a febre, e manter o cumprimento das medidas de 
prevenção e controlo de infeção;

- Quando se verificar o agravamento dos sintomas e/ou aparecimento de critérios de gravidade, 
deverá contactar o SNS24, nomeadamente:
• Febre (≥ 38,0ºC) mantida por mais de 48h ou reaparecimento após apirexia:
• Dificuldade respiratória ou dispneia em repouso ou para pequenos esforços;
• Coloração azulada da pele;
• Dor torácica:
• Alteração do estado de consciência;
• Tosse com sangue;
• Vómitos persistentes ou diarreia grave;
• Descompensação de doença crónica.

Após preenchimento do Formulário de Apoio ao 
Inquérito Epidemiológico (FAIE)

Caso COVID-19 Positivo
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São contactos de Alto Risco e estão sujeitos a isolamento profilático, exceto se:

Coabitantes com caso COVID-19 Positivo

de Alto Risco receberão automaticamente:

- Informação relativa à declaração de 
isolamento profilático;

- Códigos para realização do 1º teste (PCR ou 
Trag), até ao 3º dia e posteriormente os 
códigos para realizar o 2º teste ao 7º dia.

Manter isolamento durante 7 dias, terminando 
o mesmo ao fim deste período se ambos os 
testes estiverem negativos.

de Baixo Risco receberão automaticamente:

- Códigos para realização de 1 teste (PCR ou 
TRAG) o mais precocemente possível e, 
idealmente, até ao 3º dia após a data da 
última exposição ao caso positivo

Não estão sujeitos a isolamento profilático

- Tiverem esquema vacinal completo com dose de reforço 
da vacina contra a COVID-19 (há mais de 14 dias)  
ou
- que tenham tido Covid-19 há menos de 180 dias                    

Contactos de Baixo Risco
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Após terem sido identificados pelo caso positivo no FAIE, 
os coabitantes



Qualquer pessoa (exceto coabitantes) que tenha tido 

contacto com um caso COVID-19 Positivo 

Contactar SNS 24 (808 24 24 24) a fim de receber códigos para marcação 
de teste PCR ou TRAG, o mais precocemente possível e, idealmente, até 
ao 3º dia após a data da última exposição ao caso positivo

Não necessita de fazer Isolamento Profilático

- Mesmo após teste negativo, deverá  manter autovigilância de sintomas 
durante 14 dias após o contacto com o caso COVID-19 Positivo;
-Restringir os contactos sociais neste período;
- Manter os cuidados recomendados:
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E se necessitar de ajuda para preencher o 

Formulário de Apoio ao Inquérito Epidemiológico?

Links úteis:

 Portal Covid-19  https://covid19.min-saude.pt/

 Norma 015/2020, de 24/07/2020 atualizada a 05/01/2022, relativa ao 
Rastreio de Contactos;

 Norma 004/2020, de 23/03/2020 atualizada a 05/01/2022, relativa à 
Abordagem da Suspeita ou Confirmação de COVID-19.

Contactar as linhas 967009193/967009205, 
disponibilizada pelo Município de 

Monchique 

2ª a 6ª feira, das 9h00 às 15h00
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