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Quais são as orientações atuais de isolamento? 

Qualquer pessoa que teste positivo à COVID-19, independentemente do seu estado de vacinação, deve 

ficar em casa e isolar-se durante 5 dias. Após 5 dias, pode sair de casa se não tiver sintomas ou se os 

sintomas melhorarem. Deve usar máscara durante mais 5 dias. Se tiver febre, deve permanecer em casa 

até deixar de ter febre. 

Quais são as orientações atuais de quarentena? 

• Se recebeu uma vacina de reforço da COVID-19 ou completou a série primária da vacinação 

Pfizer ou Moderna nos últimos 6 meses ou completou a série primária da vacinação Johnson & 

Johnson nos últimos 2 meses, não precisa de ficar de quarentena, mas deve usar uma máscara 

junto de outras pessoas durante 10 dias e fazer o teste no dia 5, se possível. Se desenvolver 

sintomas, deve ficar em casa e fazer o teste. 

• Se tiver completado a série primária da vacinação Pfizer ou Moderna há mais de 6 meses e 

recebeu uma dose de reforço ou completou a série primária da vacinação Johnson & Johnson há 

mais de 6 meses e recebeu uma dose de reforço ou não tem o seu plano de vacinação atualizado, 

deve ficar de quarentena durante, pelo menos, 5 dias. Também deve fazer o teste no dia 5 e 

continuar a usar máscara durante mais 5 dias. Se desenvolver sintomas, deve ficar em casa e fazer 

o teste. 

Como se aplicam as orientações aos profissionais de saúde em hospitais e centros de cuidados 
qualificados? 

Consulte o gráfico da tabela do documento Orientações de quarentena e isolamento para a COVID-19 por 

população para confirmar as orientações em relação aos profissionais de saúde em hospitais e centros de 

cuidados qualificados. 

Porque é que os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) não sugerem a realização de um 
teste no final do isolamento? 

A maioria da transmissão da COVID-19 ocorre 1 a 2 dias antes de sentir os primeiros sintomas e 2 a 3 dias 

após ter sintomas pela primeira vez. Ser testado precocemente (por exemplo, quando tem sintomas pela 

primeira vez ou sabe de um contacto próximo) pode ajudá-lo(a) a saber quando se isolar e pode ajudar a 

prevenir o agravamento da infeção. Algumas pessoas podem continuar a testar positivo após o fim do 

seu período infecioso e já não são suscetíveis de propagar a COVID-19. É mais útil testar cedo, quando 

pode estar infecioso. 

https://health.ri.gov/publications/guidance/COVID-19-Quarantine-and-Isolation-Guidance-by-Population.pdf
https://health.ri.gov/publications/guidance/COVID-19-Quarantine-and-Isolation-Guidance-by-Population.pdf


 

 
 

Porque é que quem termina o isolamento após 5 dias só usa uma máscara facial padrão e não uma máscara 
N-95? 

A maioria da transmissão da COVID-19 ocorre 1 a 2 dias antes de sentir os primeiros sintomas e 2 a 3 dias 

após ter sintomas pela primeira vez. Usar uma máscara adequada após o isolamento diminuirá o risco de 

propagar a COVID-19 para outras pessoas. Para obter orientações sobre a utilização de máscaras, visite 

covid.ri.gov/masks. 

As máscaras respiratórias (por exemplo, N95) são uma opção útil para equipamentos de proteção 

individual para proteger as pessoas em ambientes específicos, como hospitais. 

Porque é que as recomendações de isolamento são as mesmas para quem não está vacinado, quem 

tenha completado a sua séries primárias de vacinação e quem tenha recebido uma dose de reforço? 

A vacinação da COVID-19 diminui o risco de infeção, doença grave, hospitalização e morte. As doses de 

reforço ajudam a aumentar a proteção que obtém com as vacinas contra a COVID-19. Com base nos 

dados disponíveis, qualquer pessoa com uma infeção por COVID-19 é infeciosa (ou pode propagar o 

vírus) durante o mesmo período, independentemente do estado de vacinação. Os estudos sobre a 

variante Ómicron mostram que as pessoas que são vacinadas, mas ainda são infetadas pela Ómicron 

(também conhecidos como casos de infeção após a vacina contra a COVID-19, “breakthrough cases” em 

inglês), são infeciosas durante aproximadamente o mesmo período que as pessoas que não são 

vacinadas. 

Porque é que as recomendações de quarentena são diferentes para quem completou a sua série primária 

de vacinação e quem recebeu a sua dose de reforço? 

Os dados mostram consistentemente que as pessoas têm o mais alto nível de proteção contra a COVID-19 

quando 1) recebem doses de reforço da vacina contra a COVID-19 ou 2) passaram 6 meses ou menos 

desde a sua série primária de vacinação da Pfizer ou Moderna OU dois meses ou menos desde a vacina da 

Johnson & Johnson. Como a dose de reforço lhes dá uma maior proteção contra a variante Ómicron, as 

pessoas que recebem uma dose de reforço são menos propensas a ficar infetadas ou a propagar a 

COVID-19 para outras pessoas. 

Após a exposição (ou durante o isolamento e nos 5 dias seguintes), preciso de usar uma máscara em 

minha casa? 

O CDC recomendou sempre que durante períodos de quarentena (e isolamento) todos os membros do 

agregado familiar devem usar uma máscara adequada, mesmo dentro de casa. Se possível, um membro 

do agregado familiar deve cuidar da pessoa que está em quarentena (ou isolamento) para limitar as 

exposições potenciais. Isto é especialmente importante se há pessoas na casa que não estão vacinadas, 

que completaram a sua série primária de vacinação, mas não receberam uma dose de reforço, ou que 

têm sistemas imunitários comprometidos. Após a exposição (ou durante o isolamento e nos 5 dias 

seguintes), as pessoas devem continuar a usar máscara em casa. 

https://covid.ri.gov/covid-19-prevention/wearing-masks

