
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Testando-se para COVID-19 
Usar um kit de autoteste é uma maneira rápida e fácil de descobrir se você tem COVID-19. Teste 
você mesmo pode não ser tão preciso quanto um teste feito por um profssional treinado. Mas 
usar um autoteste é uma opção se você não puder acessar um site de teste. Certifque-se de 
seguir exatamente as instruções do kit de teste. 

Quando usar seu autoteste COVID-19 

Teste-se antes de se reunir com outras pessoas, especialmente com qualquer pessoa não 
vacinada, imunocomprometida ou em risco de doença grave. 

Teste você mesmo se tem sintomas de COVID-19 e não consegue acessar o local de teste. 
Fique em casa e longe de outras pessoas se estiver doente. 

+ 

O que fazer depois de testar a si mesmo para COVID-19 

Para submeter o seu resultado de auto-teste ao Departamento de Saúde de Rhode Island, visite 
portal.ri.gov/s/sel˜est. 

Se o resultado do seu autoteste for positivo, signifca que o teste detectou o vírus e é muito 
provável que você tenha COVID-19. Fique em casa (isole-se) por pelo menos 5 dias. Alguém com 
COVID-19 precisa isolar, mesmo que não tenha sintomas. Para obter mais informações sobre 
isolamento, visite covid.ri.gov/oquefazer. 

Existem tratamentos efcazes para a infecção por COVID-19. Um provedor de serviços de saúde pode 
tratá-lo para COVID-19 com base no resultado de um autoteste. Eles podem querer testá-lo 
novamente para ter certeza de que o resultado do seu autoteste está correto. Para obter mais
 informações sobre o tratamento, visite covid.ri.gov/tratamento. 

Ligue para o 911 ou vá ao hospital mais próximo se achar que está tendo uma emergência médica. 
Isso pode incluir difculdade para respirar, dor ou pressão persistente no peito, nova confusão, 
incapacidade de acordar ou permanecer acordado ou lábios ou rosto azulados. 

- Se o resultado do seu autoteste for negativo, signifca que o teste não detectou o vírus. 

• Se você fez o teste enquanto apresentava sintomas e seguiu todas as instruções cuidadosamente, 
um resultado negativo signifca que sua doença atual provavelmente não é COVID-19. 

• É possível que alguém com COVID-19 obtenha um resultado negativo em um autoteste. Isso é 
chamado de falso negativo. Você também pode testar negativo se a amostra foi coletada muito 
cedo no período de infecção. 

? Se você acha que o resultado do seu autoteste pode estar incorreto, você deve testar em você 
mesmo novamente dentro de alguns dias, com pelo menos 24 horas entre os testes. Você também 
pode fazer outro teste em um farmácia local, clínica respiratória ou por um provedor de saúde. 

Para obter mais informações sobre como fazer o teste de COVID-19, visite covid.ri.gov/testando. 
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https://portal.ri.gov/covidtestresults-pt/s/self-test
https://covid.ri.gov/covid-19-prevention/quarantine-and-isolation?language=pt-pt
https://covid.ri.gov/covid-19-prevention/treatment?language=pt-pt
https://covid.ri.gov/testing?language=pt-pt
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