
PERGUNTAS FREQUENTES
TESTEI  POSITIVO,  COMO DEVO PROCEDER?

Deve ficar em isolamento, no mínimo, 5 dias.
Se estiver sem sintomas, ao 6º dia retoma a atividade essencial, cumprindo as normas em vigor. O uso de máscara 
é obrigatório, por mais de 5 dias, em todos os contactos com outras pessoas. Deve evitar contactos e convívios 
sociais.
Se continuar com sintomas, deverá permanecer em isolamento até o desaparecimento de sintomas.
É muito importante fazer o registo das pessoas com quem teve contacto direto no S-Alerta Cidadão.

CONTACTEI COM UM  CASO POSITIVO,  COMO DEVO PROCEDER?

Se já fez três doses de vacina contra a COVID-19, não necessita ficar em isolamento. O uso de máscara é obrigatório, 
durante 10 dias, em todos os contactos com outras pessoas.

Faz teste ao 5º dia.

Se não tem esquema vacinal completo (com dose de reforço), fica em isolamento de 5 dias, realiza teste ao 5º dia, 
e se estiver negativo retoma as suas atividades. O uso de máscara é obrigatório, por mais de 5 dias, em todos os 
contactos com outras pessoas. Deve evitar contactos e convívios sociais.

SE FOR CRIANÇA,  QUAIS AS ORIENTAÇÕES?

Crianças com 6 e mais anos

Aplicam-se as mesmas regras do adulto.

As crianças acima dos 6 anos, que testem positivo, devem ficar em isolamento 5 dias. Se não apresentarem 
sintomas ao fim dos cinco dias têm alta, cumprindo as normas em vigor (o uso de máscara é obrigatório, por mais 
de 5 dias);

As crianças acima dos 6 anos, que tenham tido contacto direto com um caso positivo, devem ficar em isolamento 
no mínimo 5 dias. Devem realizar teste rápido antigénio ao fim do 5º dia, e se estiver negativo podem retomar as 
suas atividades, usando máscara por mais 5 dias, em todos os contactos com outras pessoas.

Crianças com menos de 6 anos

Crianças com menos de 6 anos, que testem positivo, devem ficar em isolamento durante 10 dias. Terminado o 
período de isolamento, se não apresentarem sintomas podem retomar as suas atividades habituais. Não realizam 
teste ao fim do isolamento.

Crianças com menos de 6 anos, que tenham tido contacto direto com um caso positivo, devem ficar em isolamento 
10 dias. Ao 10º dia realiza teste rápido antigénio, e se for negativo, retomam as suas atividades habituais.

Sou visitante/ turista, testei positivo ou tive contacto direto com o caso positivo, quais são as orientações?

Aos visitantes/turistas, aplicam-se as mesmas orientações dos residentes.

TESTEI POSITIVO, A PARTIR DE QUE MOMENTO DEVO CUMPRIR O ISOLAMENTO?

O isolamento de casos positivos conta a partir do dia em que o cidadão recebe o resultado do teste positivo para 
COVID-19.

TIVE CONTACTO DIRETO  COM UM CASO POSITIVO, A PARTIR DE QUE MOMENTO DEVO CUMPRIR O ISOLAMENTO?

Se está vacinado, com dose de reforço e não tem sintomas, não precisa de fazer isolamento;

Se não tem a vacinação completa (incluindo o reforço), o isolamento inicia-se no dia em que o seu contacto testou 
positivo.



COMO DEVO PROCEDER PARA REGISTAR AS PESSOAS COM QUEM TIVE CONTACTO DIRETO NO S-ALERTA CIDADÃO?

Para proceder ao registo, necessita de (1) introduzir o número de utente da pessoa que teve em contacto (número 
de saúde que se encontra no verso do cartão de Cidadão, e (2) introduzir o “PIN” que recebeu através de uma 
mensagem (telemóvel), quando obteve a informação do resultado positivo pelas Autoridades de Saúde.

O S-ALERTA CIDADÃO É UMA FERRAMENTA APENAS PARA RESIDENTES NA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA?

Não. As funcionalidades do S-Alerta Cidadão estarão também disponíveis para os visitantes/turistas.

SE FOR VISITANTE/TURISTA, COMO POSSO ACEDER AO S-ALERTA CIDADÃO?

a) Através do endereço: https://s-alerta.pt/CIDADAO/

b) Na identificação de visitantes/turistas, o número de SAÚDE, o número de ID ou PASSAPORTE permitirão aceder 
às funcionalidades da ferramenta.

TIVE CONTACTO COM UM CASO POSITIVO,  PRECISO DE FAZER TESTE ANTIGÉNIO, COMO DEVO PROCEDER?

Caso já tenha feito o teste semanal comparticipado pelo Governo Regional, o seu contacto que testou positivo à 
COVID pode registar os seus dados no S-Alerta Cidadão, e a partir desse registo é autorizada a realização de um 
teste rápido antigénio adicional.

O RESULTADO DE UM AUTOTESTE  É VÁLIDO?

Não. Os autotestes não são válidos para diagnóstico. Caso tenha um autoteste positivo, deve validar com a 
realização de um teste rápido antigénio num dos postos aderentes.

DURANTE O  PERÍODO DE ISOLAMENTO, SE TIVER UM AGRAVAMENTO DE  SINTOMAS  O QUE DEVO FAZER?

Deve contactar a linha SRS24 (800 24 24 20). Esta linha é especialmente dedicada a estas situações.

ESTOU EM ISOLAMENTO E NECESSITO DE ESCLARECER ALGUMAS DÚVIDAS, O QUE DEVO FAZER?

Os cidadãos que testarem positivo à COVID-19, irão receber diariamente informações e orientações por parte das 
Autoridades de Saúde, por mensagem (telemóvel).

Outras dúvidas podem ser esclarecidas preferencialmente através do seguinte e-mail: 
saudepublica.drs@madeira.gov.pt.

TESTEI POSITIVO, CUMPRI O ISOLAMENTO, PARA RETOMAR A MINHA ATIVIDADE É NECESSÁRIO REALIZAR TESTE 
DEPOIS DO ISOLAMENTO?

Não. Após recuperar da COVID, durante 3 meses não precisa de realizar teste. Neste período, só deve realizar teste 
se apresentar sintomas.

TESTEI POSITIVO, CUMPRI O ISOLAMENTO,  COMO POSSO OBTER O DOCUMENTO DE RECUPERADO?

Pode solicitar este documento através da plataforma S-Alerta Cidadão (https://s-alerta.pt/cidadao

COMO POSSO CONTRIBUIR PARA A CONTENÇÃO DA PANDEMIA?

Cumpra as recomendações das Autoridades de Saúde. Seja um verdadeiro Agente de Saúde Pública.

COMO POSSO ACEDER AO S-ALERTA   CIDADÃO?

Através do endereço: https://s-alerta.pt/cidadao

PARA QUE SERVE O S-ALERTA CIDADÃO?

a) Para aceder a informações sobre Isolamento de Casos Positivos e Quarentena de contactos diretos;

b) Para registar pessoas que tiveram contacto direto com um caso positivo, para que estas possam realizar um Teste 
Rápido Antigénio (sem custos), além dos testes semanais já previstos e comparticipados pelo Governo Regional;

c) Para obter os seguintes documentos:

- Declaração de Recuperado;

- Declaração de Isolamento Profilático;

- Certificado de Incapacidade Temporária.
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