
 

 

 
 
 

O que fazer se você testar 

positivo para o COVID-1
 

 

Que tipo de teste eu preciso? 
Um teste rápido (RAT), é um teste do COVID-19 que 

você faz em casa. Você pode comprar um kit do teste 

em supermercados, farmácias e lojas online. Algumas 

pessoas podem obter kits do teste RAT gratuitos nos 

pontos de distribuição da Queensland Health, incluindo 

pessoas com cartões de concessão e requerentes de asilo 

Existem diferentes tipos de testes rápidos (RAT). Os kits 

veem com um cotonete para usar em sua boca ou nariz, 

ou usam a sua saliva. Você só pode usar cada teste UMA 
VEZ. Você pode encontrar instruções sobre como fazer um 

teste coletando uma amostra de seu nariz ou saliva em 

seu idioma. 

Se você não tiver um kit do teste rápido (RAT), você poderá 
fazer um teste de PCR. Um teste de PCR é um teste do 
COVID-19 que é feito em uma clínica ou outra instituição do 
Queensland Health. 

O que acontece se eu testar positivo? 
Se você testou positivo em um teste rápido (RAT), você não 
precisa fazer um teste de PCR. É importante reportar o seu 
resultado positivo do teste rápido (RAT) ao Queensland 
Health. Isso é para que saibamos quantas pessoas têm COVID-
19, e para que você possa receber informações sobre o que 
fazer quando tiver COVID-19. Você pode registrar o seu 
resultado positivo e o de seus familiares usando este 
formulário online. Ligue para 134 COVID (13 42 68) e peça um 
intérprete se precisar de ajuda para registrar o seu resultado. 

Se você foi até uma clínica para fazer um teste de PCR, você 
receberá uma mensagem de texto em seu celular com o 
resultado do teste e informações sobre o que fazer caso 
esteja com COVID-19. 
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Se você se sentir bem e estiver se 
recuperando em casa: 
Se testar positivo, você tem COVID-19. A maioria das pessoas 
com COVID-19 que tomaram todas as vacinas, apresentarão 
apenas sintomas leves e conseguirão controlar tais sintomas 
em casa enquanto se isolam. 
 

Pode ser que você não se sinta muito doente, e pode ser que 

você tenha dor de garganta, febre, tosse, dores e dores de 

cabeça. Se você estiver preocupado, peça a um amigo, um 

membro da família ou da comunidade que te ligue uma vez 

por dia para verificar como você está. 

 

Cuide de si mesmo quando estiver 
com COVID-19: 
É recomendado que você ligue para a National Coronavirus 

Helpline no 1800 020 080 (Pressione 8 para obter um 

intérprete) ou para o seu médico (GP) para obter 

aconselhamentos médicos se você: 

• não estiver melhorando após 2 ou 3 dias, ou 
se estiver ficando mais doente 

• tiver uma condição crônica de saúde 

• estiver grávida. 

 

 

 

Stay informed at www.health.qld.gov.au 
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https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-nasal-swab-rapid-antigen-test-other-languages
https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-rapid-antigen-oral-saliva-test-other-languages
https://www.qld.gov.au/rat-positive
http://www.health.qld.gov.au/


 
 

 

 
 
 
 

 

Um médico pode prescrever um tratamento contra COVID-
19, se este for o tratamento certo para você. 

Para qualquer pessoa com COVID-19 que queira se cuidar em 

casa, procure: 

• descansar e dormir bastante 

• beber água para se manter hidratado 

• monitorar a sua temperatura  

• tomar medicação (paracetamol e ibuprofeno) para 
ajudar com a alta temperatura e com as dores 

• continuar tomando seus medicamentos regulares 

• manter contato com sua família e amigos por 

telefone ou pelas mídias sociais. 

 

É uma boa ideia anotar os seus sintomas, caso você 

tenha o COVID-19. Você pode usar este diário para 

registrar como se sente. Ele pode ajudá-lo a explicar à 

um médico o quanto você está doente. 

 

 
 

 

 
 

 

Onde conseguir ajuda 
Se você precisar de ajuda para gerenciar seus sintomas ou 

quiser aconselhamento sobre cuidados médicos para o 

COVID-19, ligue para o National Coronavirus Helpline no 

1800 020 080. Pressione 8 para obter um intérprete. Pode 

levar alguns minutos até que você seja atendido. Por favor, 
seja paciente, você será atendido. 

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 obter 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. Se você mora na região metropolitana 

de Brisbane, você também pode falar com uma 

enfermeira sobre os sintomas do COVID-19, 

preocupações ou para obter conselhos de saúde. Nós 

falamos a sua língua, e usamos intérpretes. 

Em caso de emergência, sempre chame 

uma ambulância no 000. 

É gratuito solicitar um intérprete ao 

ligar para estes serviços. 
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 PORTUGUESE (PORTUGUÊS) As informações estão atualizadas em outubro de 2022 

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/i-have-covid/antiviral-medicines-for-covid-19
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/i-have-covid/antiviral-medicines-for-covid-19
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
http://www.health.qld.gov.au/

