
-Se alguém da família ou conhecido testar positivo para a Covid-19-

O contactante próximo, é considerado a pessoa que teve contato próximo em uma curta distância, ou   

por um período prolongado, com um paciente diagnosticado com Covid-19 (caso confirmado)

no *¹período de transmissibilidade.

Se o paciente diagnosticado com Covid-19 reside na mesma casa/ambiente, todos os residentes serão 

considerados contactantes próximos.

(Exemplos de contactantes próximos)

・Pessoa que reside na mesma casa/ambiente que o paciente diagnosticado com Covid-19

・Pessoa que esteve menos de 1 metro de distância por um período mínimo de 15 minutos, ambos sem 

máscara ou utilizando-a de forma incorreta com o paciente diagnosticado com Covid-19

・Pessoa que fez refeições com o paciente diagnosticado com Covid-19 

・Pessoa que fumou com o paciente diagnosticado com Covid-19 

・Pessoa que conversou sem o uso de máscara com o paciente diagnosticado com Covid-19 

・Pessoa que esteve em um ambiente fechado por 1 hora ou mais, sem ventilação, com o paciente 

diagnosticado com Covid-19 

1 Contactante próximo （濃厚接触者とは）

豊 橋 市

Qualquer pessoas está sujeito a contrair à Covid-19. Verifique as informações abaixo para dicernir se você 

é contactante próximo, caso alguém próximo a você seja diagnosticado positivo para a Covid-19.

Sobre contactantes próximos

*¹Período de transmissibilidade de um paciente (caso confirmado sintomático), se inicia dois dias antes da 

data do surgimento dos primeiros sintomas (febre, tosse, dificuldade respiratória etc.), ou após a data da 
coleta do exame (caso confirmado assintomático), até a data do término do isolamento.

２ Cuidados que o contactante próximo deve ter durante a quarentena
（濃厚接触者の生活）

・Cheque a sua condição de saúde, medindo a temperatura corporal 2 vezes ao dia, pela manhã e à tarde.
・Caso apresente sintomas de febre e etc., primeiramente entre em contato com a instituição médica onde  

costuma ir ou onde sua família se consultou, para marcar uma consulta médica.

Caso não consiga consultar a instituição médica onde costuma ir,

há disponível no Site Oficial do Governo da Província de Aichi  

as instituições médicas disponíveis para exames e consultas. ☞

・Não tenha contatos próximo com as demais pessoas (o contato com as pessoas que residem na mesma 
casa/ambiente deve ser o mínimo possível).

・Caso não tenha a quantidade suficiente de algum medicamento que esteja tomando regularmente, ligue e  
consulte o seu médico. 

・Dentro do possível, alimentos e utensílios de uso diário devem ser providenciados por conta própria.
・Em caso de extrema necessidade, é permitido sair para providenciar alimentos e utensílios de uso diário, 

contanto que tome as devidas precauções de prevenção como, uso de máscaras e etc.

Site Oficial do Governo da Província de Aichi: 

Guichês de informações para consultas 
Clique em「１診療・検査医療機関」

para verificar as instituições médicas disponíveis.

Site da prefeitura de Toyohashi 

Sobre contactantes próximos
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dos primeiros sintomas
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dos primeiros sintomas
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primeiros sintomas

Data da coleta do exame
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Data do término
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※No caso de assintomáticos

Paciente

Período de transmissibilidade

家族・知人が陽性と診断されたら
～濃厚接触者について～

豊橋市ホームページ：
濃厚接触者について

（ポルトガル語）



3 Período de quarentena do contactante próximo （濃厚接触者の待期期間）

【Por via de regras】

(1) Se a pessoa que testou positivo for amigo ou conhecido
Dentro do período de transmissibilidade, após *o último contato com o paciente diagnosticado com 

Covid-19, conta-se 5 dias de quarentena para o contactante próximo.
Ex: Se o último dia que teve contato próximo com o amigo ou o conhecido foi no dia 1º de Julho, a quarentena
deve ser até dia 6 de Julho.

(2) Se a pessoa que testou positivo for residente da mesma casa/ambiente (dormitórios, alojamentos  etc.) 
Dentro do período de transmissibilidade, a quarentena de todos que residem na mesma casa/ambiente, é 
calculado após *o último contato com o último residente diagnosticado com Covid-19, ou após tomar 

as *²devidas precauções de prevenção, 5 dias de quarentena para o contactante próximo.

*O último contato é o “dia 0” da tabela abaixo. 
*² Devidas precauções de prevenção: Usar máscara, lavar e higienizar as mãos, não compartilhar utensílios de  

uso diário, desinfetar o ambiente que compartilha com as pessoas que vivem junto e etc.

４ Cuidados no caso de paciente diagnosticado com Covid-19 que reside na    

mesma casa/ambiente （同居家族に感染症患者がいる場合の注意事項）

【Caso queira diminuir o período de quarentena 】
Se fizer o teste rápido através do kit de teste qualitativo de antígeno (que tenha aprovação farmacêutica)  
no 2º e 3º dia e testar negativo, poderá ser liberado no 3º dia de quarentena. Porém, no caso de bebês o  
período de quarentena deve ser de 5 dias.  
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*³ Contudo, até o 7º dia, cheque a sua condição de saúde medindo a temperatura corporal, não faça visitas
às pessoas idosas, do grupo de risco ou com comorbidades, a não ser que seja em caso de urgência ou
extrema necessidade. Evite ir a lugares com possibilidade de alto risco de propagação do vírus e jantares, 
tome as devidas precauções de prevenção, como o uso de máscara e etc.

Consultas e duvidas sobre a Covid-19

新型コロナウイルス感染症についてのご相談

Central de Atendimento para Consultas (Jyushin Soudan Senta)

Posto de Saúde de Toyohashi (HOIPPU)

Horário de atendimento 9:00~17:00

Contato 0532-39-9119
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(resultado 
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*³ Verifique o seu estado de   

saúde e tome as medidas 

de prevenções.

*³ Verifique o seu estado de saúde e   
tome as medidas de prevenções.

Liberação

• Tome cuidado para que o contato com a pessoa em isolamento seja o minimo possivel.
・Lave as mãos sempre que necessário/possível.
・Todos que moram juntos devem, na medida do possivel, usar máscara.
・Desinfete cuidadosamente com álcool, etc., os locais que a pessoa em isolamento tocou (maçaneta

da porta, etc.)
・Providencie talheres, toalhas, etc., exclusivos para a pessoa em isolamento e não os compartilhe com as

demais pessoas da família. Os talheres e as roupas podem ser lavados como de costume, com detergente
ou sabão, e devem ser bem secos.

・Por favor, use luvas e máscara quando for pegar nas roupas, lençóis, etc., usadas pela pessoa em
isolamento.

・O ideal seria não usar o mesmo banheiro e ofurô, mas se não for possível separar, limpe e ventile bem o
espaço e peça para que a pessoa em isolamento tome banho por último.

・Não receba visitas, a não ser em caso de urgência ou extrema necessidade, e tome cuidado para que não
haja contato com entregadores, etc.


