
CASO POSITIVO

De acordo com a norma da Direção Regional de Saúde, de 29 de dezembro, o cidadão 
que teste POSITIVO à COVID-19 deve ficar em isolamento durante o período mínimo 
de 5 dias. 

Terminado este período, se estiver sem sintomas (nomeadamente tosse, febre, dor de 
garganta, dificuldade respiratória) , retoma a sua atividade, cumprindo as regras 
sanitárias em vigor.

Ao 6º, se não apresentar sintomas, o cidadão tem acesso ao documento comprovativo 
do isolamento, através da aplicação S-Alerta Cidadão.

O uso de máscara é obrigatório, por mais de 5 dias, em todos os contactos com outras 
pessoas. Neste período, deve reduzir a sua atividade ao essencial (i.e. trabalho, escola, 
compras essenciais), evitando especialmente convívios e outros contactos próximos, 
como por exemplo fazer refeições e tomar café com outras pessoas.

Caso mantenha os sintomas ou se estes surgirem em qualquer momento, o isolamento 
deve ser mantido ou retomado.

Para saber mais sobre os cuidados a ter durante o isolamento consulte o seguinte link: 
https://url.gratis/1a9nVT

CONTACTO DIRETO   COM UM CASO POSITIVO VACINADO, 
    COM DOSE DE REFORÇO E SEM SINTOMAS
Se estiver vacinado, com dose de reforço, e caso não apresente sintomas, a 
QUARENTENA NÃO É NECESSÁRIA.

Contudo, deverá ser garantido o cumprimento rigoroso das regras sanitárias em vigor 
(uso de máscara obrigatório, higienização das mãos e distanciamento físico). 

Salienta-se que o uso de máscara é obrigatório, durante 10 dias, em todos os contactos 
com outras pessoas.

Neste período, o cidadão deve evitar convívios sociais ou qualquer tipo de contacto 
próximo, como por exemplo fazer refeições e tomar café com outras pessoas.

Nesta situação, ao fim do 5º dia este cidadão deve realizar um teste de diagnóstico à 
COVID-19. 

Se apresentar sintomas, em qualquer altura, é determinado o isolamento e a realização 
de NOVO teste.

INFORMAÇÃO



CONTACTO DIRETO   COM UM CASO POSITIVO, NÃO VACINADO OU COM 
     VACINAÇÃO INCOMPLETA, SEM DOSE DE REFORÇO
No caso das pessoas que não foram vacinadas contra a COVID-19 ou ainda não 
fizeram a dose de reforço, é determinado um período de quarentena mínimo de 5 dias 
e a realização de um teste ao fim do 5º dia.

O uso de máscara é obrigatório, por mais de 5 dias, em todas as situações. Neste 
período, o cidadão deve evitar convívios sociais ou qualquer tipo de contacto próximo, 
como por exemplo fazer refeições e tomar café com outras pessoas.

Ao 6º dia, se o resultado do teste for NEGATIVO, o cidadão tem acesso ao documento 
comprovativo do isolamento, através da aplicação S-Alerta Cidadão.

Se apresentar sintomas, em qualquer altura, deve ficar em isolamento e realizar um 
NOVO teste.

SITUAÇÕES ESPECIAIS

Crianças com menos de 6 anos

É determinado um período de quarentena de 10 dias, em ambas as situações (perante 
teste positivo à COVID-19 ou contacto direto com caso positivo).

No caso dos contactos, ao 10º dia, é realizado um teste de Antigénio, e mediante o 
resultado NEGATIVO, regressa à atividade normal.

Pessoas Recuperadas da Doença

Ao recuperado da COVID-19, após os 90 dias, aplicam-se as mesmas regras.

Se tiver sintomas, em qualquer momento, deve ficar em isolamento e realizar um teste.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Em situações excecionais, a autoridade de saúde pode suspender ou determinar um 
isolamento profilático superior, em circunstâncias não previstas na norma, com base 
na avaliação do risco.

Relativamente ao uso da máscara, os contactos e casos devem usar uma máscara com 
capacidade de filtração mínima de uma máscara cirúrgica, bem ajustada, sempre que 
estiver perto de outras pessoas.

A linha SRS 24 – 800 242420 está disponível para aconselhamento e encaminhamento 
de utentes com agravamento de sintomas. 

Os resultados dos testes realizados por um profissional de saúde, num dos postos 
aderentes à testagem massiva, são automaticamente encaminhados para as 
autoridades de saúde, pelo que não necessita de comunicar esta situação.

Relembra-se que os autotestes não são válidos para efeitos de diagnóstico.

Outro tipo de dúvidas pode ser esclarecido através do seguinte endereço: 
saudepublica.drs@madeira.gov.pt.


