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Cuidados de saúde 

referentes ao COVID-19 
 
 
 
 
 

A maioria das pessoas consegue controlar o COVID-
19 em casa. Algumas pessoas são mais propensas a 
ficar muito doentes com o COVID-19.  Se você tiver 
COVID-19, ligue para o seu médico ou para a 
National Coronavirus Helpline no 1800 020 080  se 
você: 

• tiver mais que 65 anos de idade 

• estiver grávida 

• tiver uma deficiência 
• tiver problemas de saúde pré-

existentes, como doenças cardíacas, 
diabetes ou câncer. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Você pode ligar para a National Coronavirus 
Helpline no 1800 020 080  a qualquer hora do 
dia 

ou da noite. Pressione 8 para ter um intérprete. 

Uma pessoa da Helpline (Linha de Apoio) te dirá o 
tipo certo de cuidados contra o COVID-19, 
dependendo dos seus sintomas e outras condições 
médicas. 

1. Recuperando-se em casa 
Seus sintomas são leves e você pode cuidar de si 
mesmo em casa. 

2. Cuidados médicos em casa vindo de um médico 
Você está bem o suficiente para ficar em casa, mas 
por causa de seus sintomas ou outras condições de 
saúde, um médico cuidará de você por telefone. Você 
precisará ligar para marcar uma consulta por telefone 
ou videochamada. 

Um médico decidirá se você precisa de 
tratamentos para COVID-19. 

3. Cuidados médicos em casa vindo de um hospital 
Um pequeno número de pessoas precisará ser 
atendido por telefone pela equipe de um hospital. 
O Queensland Health ligará para você dentro de 24 
horas para organizar isso. 
Eles podem enviar um aparelho para ajudar a 
monitorar seus sintomas e medicamentos. 

4. Vá para um hospital 
Se você tiver sintomas graves, você será 
instruído a ir para um hospital. A National 
Coronavirus Helpline irá te conectar à uma 
ambulância no número 000. 

Chame uma ambulância no 000 imediatamente, se 

você: 

• não consegue respirar adequadamente, mesmo 
quando anda pela casa 

• tiver dores no peito que duram mais de 10 
minutos 

• tossir sangue 
• sentir tonturas ou vertigens (ou sentir que 

pode desmaiar) 

• não conseguir cuidar de si mesmo.
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 Stay informed at www.health.qld.gov.au 

Para qualquer pessoa com COVID-19, é 
importante ligar para um médico (GP) 
ou uma linha de apoio se você começar 
a se sentir pior para que você possa 
receber o tratamento adequado. 
Todos devem procurar ajuda se os 
sintomas não melhorarem após 2 ou 3 
dias, e se estiverem muito doente. 
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Informe a pessoa ao telefone que você tem COVID-
19. Peça um intérprete se precisar de ajuda com o 
idioma. 

Qualquer um pode chamar uma ambulância. É um 
serviço gratuito em Queensland. Chamar uma 
ambulância pode salvar a sua vida. 

Se você precisar ficar no hospital para se 
recuperar do COVID-19, alguém pode precisar 
cuidar da sua família em casa. Peça a um amigo, 
parente ou membro da comunidade de sua 
confiança para cuidar de seus filhos. 

Tratamentos contra COVID-19  

Os tratamentos contra COVID-19 estão 
disponíveis para pessoas em alto risco de ficarem 
muito doentes. Os tratamentos são pílulas ou 
cápsulas que você pode ingerir.  

Se estiver recebendo assistência em um hospital, 
os tratamentos são dados por gotejamento no 
braço. Se tiver COVID-19, um médico pode 
prescrever um tratamento contra COVID-19, se 
este for o tratamento certo para você. Pode 
beneficiar desses tratamentos se tiver uma 
condição de saúde séria ou se tiver 70 anos ou 
mais. 

Você precisa iniciar o tratamento dentro de cinco 
dias após testar positivo para COVID-19 ou 
apresentar sintomas. 

 
Para fazer o tratamento, você precisa: 

• um resultado positivo no teste RAT ou 

PCR 

• uma receita do seu médico de família para 

apresentar à sua farmácia 

• encontrar uma farmácia que tenha 

medicamentos para COVID-19 

 

 

Onde conseguir ajuda 

Se você precisar de ajuda para gerenciar seus 
sintomas ou quiser aconselhamento médico para o 
COVID-19, ligue para o National Coronavirus Helpline 
no 1800 020 080. Pressione 8 para ter um intérprete. 
Pode levar alguns minutos até que você seja atendido. 
Por favor, seja paciente, você será cuidado. 

Se você quiser falar com uma enfermeira, ligue 
para HEALTH 13 43 25 84  e pressione 1 para 
obter conselhos de saúde sobre o COVID-19. 

Para obter ajuda para registrar um autoteste 
(RAT) positivo, para marcar uma vacina, para 
saber sobre o teste, ou para ter informações 
sobre as restrições do COVID-19, ligue para 134 
COVID 13 42 68. 

Se você precisar de ajuda para obter alimentos, 
remédios e outros suprimentos, entre em contato 
com a Community Recovery Hotline no 1800 173 349. 

Se você estiver preocupado ou estiver com dificuldade 
para lidar com a situação, ligue para o Multicultural 
Connect no 1300 079 020  e fale com alguém em seu 
próprio idioma. 

 

Em caso de emergência, sempre 
chame uma ambulância no 000. 
É gratuito solicitar um 
intérprete ao ligar para estes 
serviços. 
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https://bsphn.org.au/support/in-our-communities/multicultural-communities/#use-of-an-ambulance
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland
https://www.findapharmacy.com.au/home/oral-treatments
http://www.health.qld.gov.au/

