
 
 

Sobre os testes de COVID-19 
 

Se você tem sintomas ou esteve em contato próximo com alguém que tem COVID-19, o 
teste é uma maneira importante de proteger sua família, amigos e comunidade. O teste 
domiciliar de antígeno é a maneira mais conveniente de testar-se para COVID-19. 
 
Perguntas frequentes sobre testes de COVID-19 

Quando e por quê. 

Quem deve fazer o teste para COVID-19? 
Recomendamos que você faça o teste para COVID-19 se tiver sintomas ou tiver estado em contato 
próximo com alguém que tenha COVID-19. O teste domiciliar por antígeno é cada vez mais a maneira 
mais conveniente de testar-se para COVID-19. 

 

Testes domiciliares 

Como posso obter um kit de teste de antígeno domiciliar? 
Você pode comprar testes domiciliares de COVID-19 em muitas farmácias de varejo ou on-line. Abaixo 
estão algumas opções para buscar ou solicitar testes de COVID-19:  

• Recursos para Testes de COVID-19 – Busca por Estado. 

• Kit de Teste Domiciliar de COVID – CVS Pharmacy 

• Testes e Locais para COVID-19 | Walgreens Find Care  

• COVID-19 Tests – Amazon.com 

• Também temos vans comunitárias que oferecem testes COVID-19 limitados em dias e horários 

selecionados; sem necessidade de agendamento. Por favor, veja o cronograma de quando 

estaremos no seu 

bairro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Testei positivo em casa. Preciso fazer um teste PCR?  
Se você usa um kit de teste domiciliar e testa positivo, você tem COVID-19. Você não necessita fazer 
um teste de PCR para confirmação. Por favor, inicie o isolamento domiciliar imediatamente e notifique 
seus contatos próximos sobre seu teste positivo. Essa orientação pode mudar ao longo do tempo, 
dependendo do total de COVID em nossa comunidade.  

Testei negativo após uma exposição. O que devo fazer?  
Se você testou negativo com um teste domiciliar, siga as diretrizes atuais relacionadas à quarentena e 
outros testes. Se você desenvolver sintomas, você deve testar-se novamente. Se um teste de antígeno 
doméstico for negativo e você tiver sintomas, os especialistas em saúde pública recomendam testar-se 
novamente com um teste domiciliar após um dia ou mais, ou fazer um teste de PCR.  

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/if-you-were-exposed.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/if-you-were-exposed.html
https://www.hhs.gov/coronavirus/community-based-testing-sites/index.html
https://www.cvs.com/shop/home-health-care/home-tests/home-covid-test
https://www.walgreens.com/findcare/covid19/otc?ban=otctesting_doubleban
https://www.amazon.com/b/ref=sxts_snpl_2_2_27b4fd20-c544-4891-914a-f724b32216ea?node=23739111011&pf_rd_p=27b4fd20-c544-4891-914a-f724b32216ea&pf_rd_r=6M7HZDN2HDM613VKYEE7&pd_rd_wg=hcSWW&pd_rd_w=SR2Sj&content-id=amzn1.sym.27b4fd20-c544-4891-914a-f724b32216ea:amzn1.sym.27b4fd20-c544-4891-914a-f724b32216ea&qid=1667394862&pd_rd_r=e4fe171f-1ff4-45ad-9a8a-6944ca171686
https://www.massgeneralbrigham.org/sites/default/files/COVID-Van-Schedule.pdf
https://www.massgeneralbrigham.org/sites/default/files/COVID-Van-Schedule.pdf
https://www.massgeneralbrigham.org/sites/default/files/COVID-Van-Schedule.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


 

Testando positivo 

Estou em alto risco de COVID-19 grave? 
As condições de alto risco para COVID-19 grave inclui estar sob tratamento para câncer, atualmente 
estar tomando medicamentos para transplante, ou medicamentos imunossupressores para outras 
condições. Outras condições de alto risco, incluindo ter doença pulmonar crônica, renal ou hepática; 
Diabetes; HIV; obesidade; e idade igual ou superior a 65 anos, pode predispor a sintomas piores de 
COVID-19 ou gripe. O CDC tem mais informações. 
 
Se você tem uma ou mais condições que o colocam em alto risco de COVID-19 grave, isso pode torná-
lo elegível para terapias COVID-19 ambulatoriais se você contrair COVID.  
 
Testei positivo. Não tenho alto risco de doença grave, mas estou preocupado(a) com meus sintomas. 
O que devo fazer? 

• Se você testar positivo, tiver sintomas leves e não tiver fatores de risco para doença grave, 

fique em casa e se isole. 

• Se tiver sintomas moderados, entre em contato com seu médico. 

• Se tiver sintomas graves, vá para o pronto socorro. 

Leia mais sobre o que você deve fazer se testar positivo.  
 

Testei positivo e tenho alto risco de doença grave. Estou preocupado com meus sintomas. O que 
devo fazer? 

• Se você está em alto risco de doença grave, então você deve entrar em contato com o 
consultório do seu médico para perguntar sobre o tratamento COVID-19 ou utilizar consultas de 
telessaúde gratuitas disponíveis através do Departamento de Saúde Pública de Massachusetts. 
Os agendamentos estão disponíveis entre 8:00 e 22:00 horas.  

• Se você mora em outro estado, incluindo New Hampshire, você pode usar o localizador 
nacional de terapias para encontrar locais.  
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.massgeneralbrigham.org/en/patient-care/patient-visitor-information/covid-19/therapies
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.massgeneralbrigham.org/covid19/feeling-ill
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.mass.gov/info-details/free-telehealth-for-covid-19-treatment-with-paxlovid
https://www.mass.gov/info-details/free-telehealth-for-covid-19-treatment-with-paxlovid
https://covid-19-therapeutics-locator-dhhs.hub.arcgis.com/
https://covid-19-therapeutics-locator-dhhs.hub.arcgis.com/

