
（ポルトガル語） 

 

As pessoas que testaram positivo no exame de Covid-19 sem necessidade de internação, deverão ficar em recuperação/
isolamento domiciliar ou em hotel. (Você receberá um SMS no número de telefone que foi registrado na instituição médica, 
dentro de 2 dias após o diagnóstico médico)  
※Evite sair de casa no período de isolamento. 

 

□【届出対象】 Caso o seu relatório do diagnóstico médico seja enviado  ao Posto de Saúde *1 : 
Receberá ligação até 2 dias após o diagnóstico médico. Caso não receba nenhuma ligação, entre em contato com a Central de Atendimentos 
para Consultas (Jyushin Soudan Senta) ou Central de Atendimento para Assistência Durante o Isolamento (Ryouyou Sapoto Senta).  
Verifique o contato que está na última página deste Guia.      
□【届出対象外】 Caso o seu relatório do diagnóstico médico não seja enviado  ao Posto de Saúde : 

Não receberão ligação ou mensagens de texto (SMS) do Posto de Saúde e o Certificado do Isolamento Domiciliar não será 
emitido. 
     

Guia do Isolamento Domiciliar   豊 橋 市 
   Município de Toyohashi 

Aos pacientes contagiados pelo Covid-19  １ Monitoramento durante o IsolaIsolamento（健康観察のお願い） 
Atualizado em 1 de Outubro de 2022 
Para os pacientes diagnosticados após 26 de Setembro  

Data da coleta para exame de Covid (検体採取日)令和   年  月   日 (Ano/Mês/Dia) 

Data do resultado do exame de Covid (診断日)     令和   年  月   日 (Ano/Mês/Dia) 

Data do início dos sintomas (発症日)              令和   年  月   日 (Ano/Mês/Dia) 

Data do último dia de isolamento (療養最終日)     令和   年  月   日 (Ano/Mês/Dia) 
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新型コロナウイルス感染症患者さんへ 

自宅療養のしおり  *1  Caso o seu relatório do diagnóstico médico seja enviado  ao Posto de Saúde 【届出対象】  

    ( Somente as pessoas que se enquadram nas descrições abaixo ) 
・Cheque a sua condição de saúde todos os dias. 

   ・Pedimos para medir e registrar a temperatura corporal 2 vezes ao dia, pela manhã e à tarde.  
       (Verifique na página 4, N°10 o “Registro do estado de saúde durante o isolamento”) 
   ・O atendente do Posto de Saúde (HOIPPU) irá entrar em contato, para perguntar sobre a condição de 

saúde (temperatura, nível de oxigênio no sangue, tosse, dificuldade respiratória, etc.), às pessoas com 
comorbidades ou do grupo de risco, até que os sintomas se amenizem. 

    ・  Em casos de acabar os medicamentos ou os sintomas se agravarem, consulte a instituição médica 
onde fez o teste para o Covid-19 ou o seu médico de costume. 

            ※Não será possível  atender perguntas enviadas no campo “Aviso ao Posto de Saúde”(保健所への連絡) do My HER-SYS. 

Caso apresente quaisquer sintomas descritos abaixo, ligue para a Central de Atendimentos . 

1 SpO2  (saturação de oxigênio) abaixo de 93% 
2 Se apresentar semblante abatido 
            Palidez, lábios azulados, indisposição. 
3 Falta de ar ou dificuldade em respirar 
            Respiração acelerada, pressão ou dor no peito, falta de ar repentina, sentir-se ofegante nas   
              atividades diárias, movimenta os ombros ao respirar, sente a necessidade de deitar-se de lado  
              ou estar sentado para conseguir respirar, chiado no peito. 
4 Perda do nível de consiência 
     Dificuldade de atenção ou nível de atenção reduzida, arritimia cardíaca ou batimento   
             cardíaco irregular. 

自宅療養のしおり（日本語） 
1. Pessoa acima de 65 anos  
2. Pessoa que necessita de internação 
3. Pessoa do grupo de risco, que necessita de dosagens de LAGEVRIO (ﾗｹﾞﾌﾞﾘｵ),PAXLOVID (ﾊﾟｷﾛ

ﾋﾞｯﾄ) etc. para tratamento da Covid-19 
4. Pessoa do grupo de risco, que necessita de novo oxigênio devido a Covid-19  
5. Gestante  

2022.10.1改訂版 
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 ２ Precauções no período de Isolamento Domiciliar （自宅療養の準備） 
《Prepare o ambiente de recuperação》 
・Caso não more sozinho(a), fique em quarto separado, para que o contato com as demais pessoas seja 

o mínimo possível. 
・Providencie produtos de limpeza para desinfetar sempre que necessário/ possível, o ambiente que 

compartilha com as pessoas que vivem junto, como banheiro, ofurô, maçanetas, corrimão e etc. 
・Não compartilhe toalhas, roupas, talheres e etc. Lave bem todos os utensílios. Não há necessidade de 

separa-los na hora de lavar. 
《Providencie medicamentos》   ・Pessoa(s) com comorbidade que esteja  tomando algum medicamento, consulte o seu médico 

responsável e providencie a quantidade suficiente para 3 semanas, para que não aconteça de faltar       
o(s) remédio(s) durante o isolamento. 

《Sobre os alimentos e produtos de uso diário》   ・A entrega de alimentos e utensílios de uso diário etc., devem ser providenciados por conta própria 
       pela família, amigo(s) ou atravéz de compras pela internet. Caso for utilizar serviços particulares de entrega 

domiciliar de alimentos e etc., favor tomar as devidas precauções para evitar contato direto com o entregador  
       (pedir para deixar na entrada, etc.).   ・No caso de sintomático(s) que após 24 horas tenham os sintomas amenizados e assintomático(s), desde que não 

utilize transporte público, tenha os cuidados de prevenção e utilize máscara, não há problema em sair de casa 
para providenciar alimentos etc., dentro do mínimo necessário.   ・Àqueles que têm dificuldade de providenciar alimentos durante o período de isolamento domiciliar, há o serviço 
de entrega domiciliar de alimentos do Posto de Saúde. Caso deseje solicitar o serviço, consulte a Central de 
Atendimento para Assistência  Durante o Isolamento (Ryouyou Seikatsu Sapoto Senta/Guichê de serviços de 
entrega de alimento e isolamento em hotel).         

       ※Pode ser que a solicitação não seja possível, se não houver dias suficientes para a entrega até o último dia do isolamento. 
         ※É permitido em casos extremos, que o contactante próximo saia para fazer compras. (Use máscara e tenha os cuidados 

de prevenção) 
《Sobre o empréstimo do oxímetro》   ・Emprestamos o oxímetro gratuitamente (aparelho para medir o nível de oxigênio no sangue e 

frequência cardíaca), para auxiliar no controle do estado de saúde, caso o seu relatório do diagnóstico 
médico tenha sido enviado  ao Posto de Saúde. Solicite quando receber a ligação. 

   ・Favor devolver o oxímetro assim que for liberado do isolamento. (A taxa de devolução por correio deve 
ser pago pelo despachante) Caso não haja devolução no período determinado ou tenha perdido o 
aparelho, o valor do oxímetro poderá ser cobrado. 

  ３ Recuperação/ Isolamento em Hotel （宿泊療養施設での療養について）      Aos pacientes contagiados pelo Covid-19, poderão ficar em isolamento em hotel providenciado   
       pelo estado. Sobre o que precisa levar ao hotel, verifique através do código QR do site do estado,  
       o guia sobre estadia em hotel e o que precisa ser providenciado. 
       Os residentes de Toyohashi poderão se hospedar em um dos seguintes hoteis: 
       Comfort Hotel Toyohashi, Toyokawa Grand Hotel ou Gamagori Hotel.  
       Não será possível escolher o hotel e o período de estadia deverá ser de mais de duas noites. 
       Obs: A reserva será possível somente aos que tem condições de ficarem sozinhos em   
       isolamento, sendo maiores de 15 anos. ※Contudo, de 5 até 15 anos de idade (do colegial), só poderão     
       entrar com alguém da família (pais, irmãos, etc.) acima de 18 anos que tenha testado positivo.      Forma de solicitação: 
       - Solicite à Central de Atendimento para Assistência Durante o Isolamento                    
       (Ryouyou Seikatsu Sapoto Senta/Guichê de serviços de entrega de alimento e isolamento em hotel).         
                                                                                                                                                  Site do Estado                                            
                                                                                                                                                  Guia sobre estadia em hotel                            ４ Cuidados durante o Isolamento Domiciliar （療養中の注意事項） 

☞ 

   ・Areje/ventile o quarto periodicamente.   ・Não receba visitas de fora, a não ser que seja em caso de urgência ou extrema necessidade. 
・Limpe/desinfete os objetos que você tocou, mais de 1 vez por dia.  

   ・É proibido fumar ou tomar bebidas alcoólicas durante a recuperação, pois poderá dificultar a avaliação 
das condições de saúde e haverá o risco de piorar os sintomas.   ・Os lixos que saíram durante o período de isolamento podem ser jogados como de costume,  

       contanto que feche firmemente.                                                                   As pessoas com suspeita de Covid-19, ou que tenham contraído o vírus, poderão                                                                                  verificar no site da prefeitura de Toyohashi como jogar o lixo corretamente.          
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 ６ Cuidados relacionados à contactantes próximos ou pessoas que moram juntas    （濃厚接触者の方・同居する方の注意事項）     Verifique as orientações através do código QR ou no site da prefeitura de Toyohashi:    “Sobre Contactantes Próximos – Se alguém da família ou conhecido testar positivo para a  Covid-19”. 
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 Observe com atenção todos os dias durante o monitoramento, o seu estado de saúde. Mesmo que não  
haja necessidade de consultar um médico, se perceber qualquer alteração, descanse bem para uma boa  
recuperaração. 
 
1 Quando apresentar sintoma de febre alta 
     ・Hidrate-se frequentemente para evitar ao máximo a desidratação. 
         ・Evite bebidas geladas e estimulantes (café, refrigerantes, etc.)  
         ・A meta de consumo de água por dia, deve ser de pelo menos 1.5L. (Exeto pessoas com doenças       
             cardíacas ou doenças renais, caso tenha orientação, siga a orientação médica) 
2 Quando apresentar uma piora nos sintomas de falta de ar, pressão no peito e tosse 
         ・Meça frequentemente a saturação de oxígênio no sangue, caso possua um oxímetro. 
         ・Consulte o médico que fez o exame de Covid-19, no caso de tosse persistente.  
3 Quando perder o apetite 
         ・Evite alimentos estimulantes ( carnes, gengibre, pimenta, etc.) e consuma alimentos de fácil      
              digestão.           

 ５ Observações importantes durante o  período de isolamento （療養生活中のポイント）  ７ Após a liberação （療養終了後） 
《Cuidados e medidas de higiene preventiva》    ・Lave as mãos com sabonete ou higienize com álcool.    ・Siga os cuidados da etiqueta da tosse (Usar máscara / 

Colocar o lenço, tissue, manga da blusa na frente da boca e do nariz, etc.) 
  ・Verifique se não está com febre (acima de 37,5℃), medindo a temperatura corporal todos os dias. 
  ・Caso os sintomas se agravem, consulte o seu médico de costume. 
《Caso os sintomas permaneçam》    ・Não hesite e se preoculpe sozinho, consulte o seu médico. 
《Exame do Covid-19 logo após a liberação》    ・O resultado do exame PCR pode continuar dando positivo durante cerca de 1 mês após a liberação do 

isolamento, mesmo que não haja riscos de trasmissão. Por esse motivo, não indicamos o exame logo 
após a liberação.  ８ Sobre o Cerificado do Período de Isolamento Domiciliar（自宅療養証明書について） 

・Caso seu relatório do diagnóstico médico seja enviado ao Posto de Saúde, após a 
      Liberação, o certificado será enviado via correio. O período de espera é de cerca de um   
      mês. Utilize o sistema do My HER-SYS para vizualizar o certificado digital. ( É possivel   
      salvar ou tirar um print da tela) 
           ※Constará a data do diagnóstico médico no Certificado do Período de Isolamento Domiciliar. 
      ※ Se não houver prolongamento do período de isolamento domiciliar, a data do término será omitida no certificado. 
     ※Não será emitido o documento às pessoas que não ficaram em isolamento domiciliar. Referente ao certificado do  
        Período de Isolamento em hotel ou em hospital, deve ser solicitado diretamente ao hotel ou a instituição médica.         ※Não será possível emitir o comprovante em formatos exclusivos ou específicos para seguradoras, etc.       ※O Certificado não será emitido aos contactantes próximos (Noukousesshokusha).  
        ※Para comprovar o prolongamento do período de isolamento no certificado, caso haja, limita-se apenas às pessoas que 

entraram em contato com o Posto de Saúde (HOIPPU), durante o período do isolamento domiciliar.  

・Caso seu relatório do diagnóstico médico não seja enviado ao Posto de Saúde, o certificado não será  
     emitido.     ※Na data do dia 1º de Setembro, em resposta a uma solicitação da Agência de Serviços Financeiros do Japão, 
        as seguradoras de vida informaram às empresas associadas que deveriam considerar o estabelecimento de não exigir  
        a emissão do Certificado do Isolamento Domiciliar para solicitação dos benefícios do seguro de vida e etc., ao Posto de 
        Saúde ou instutuição médica. E também a pedido do governo, que empresas e escolas não exijam o Certificado. 
 
 

                               Site da prefeitura de Toyohashi 
   Sobre após a liberação e a emissão do certificado 

Site do Ministério de Saúde 
Cadastre-se 
 HER-SYS 
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 Consulta e perguntas sobre o Covid-19 

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 

(Atendemos fora do horário de expediente em casos de 
emergência) 

Local de Consultas Durante a Recuperação/Isolamento Domiciliar 
    Por favor, consulte o médico que deu o diagnóstico, em casos de agravamento dos sintomas, receitas e consulta médica 

Serviços de atendimento durante o isolamento  
 

９ Período de isolamento e liberação （自宅療養期間・療養解除について） 
１０ Registro do estado de saúde durante o isolamento （健康観察の記録） 
Pedimos para medir e registrar a temperatura corporal 2 vezes ao dia, pela manhã e à tarde.   
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Central de Atendimento para Assistência  
Durante o Isolamento (Ryouyou Seikatsu Sapoto Senta) 

(Guichê de serviços de entrega de alimento e 
isolamento em hotel) 
Horário de atendimento 9:00~17:00 

    O contato será informado apenas aos pacientes que   

  Atendimento exclusivo para pacientes diagnostica-
dos com Covid-19 em instituição médica 

 (consultas sobre o estado de saúde durante o isolamento etc.) 
Central de Atendimento para Assistência  
Durante o Isolamento (Ryouyou Seikatsu Sapoto Senta) 

(Guichê de consultas sobre isolamento) 

Horário de atendimento 9:00~17:00 

  O contato será informado apenas aos pacientes que   
    testaram positivo 

(Atendemos fora do horário de expediente em caso de emergência) 

Atendimento sobre dúvidas e forma de uso My HER-SYS  

Ministério de Saúde, Trabalho e Bem-Estar 
(Kouseiroudousho) 
 

03-5877-4805 

 

Atendimento: 9:30~18:15 

Há muitas ligações devido o aumento de pacientes. Caso as linhas estejam congestionadas, tente novamente depois de alguns minutos.  

発症日(Dia 0) 

(1) Sintomático(s) *Exeto idoso que esteja em casa de repouso, pessoas em internação ou em tratamento recebendo oxigênio 
 -Se após 24 horas tiverem os sintomas amenizados, tendo se passado 7 dias desde o surgimento dos primeiros sintomas, a data de 
liberação será no 8º dia. Contudo, ate o 10º dia há risco de tranmissão, portanto, cheque a sua condição de saúde medindo a 
temperatura corporal, não faça visitas à pessoas idosas, do grupo de risco ou com comorbidades, e 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.  
(2) Assintomático(s)  

  -A liberação será no 8º dia, tendo se passado 7 dias após a coleta para o exame de Covid.  
  -Se comprovado através do teste qualitativo resultado negativo no 5º dia, a liberação será no 6º dia. Contudo, até o 7º dia tome as 
devidas  precauções de prevenção. 
  -Se caso apresentar sintomas durante o isolamento, altera-se para o exemplo acima de sintomáticos, calculando-se o isolamento  
 a partir  “Data do surgimento”. 

【自宅療養中の相談窓口】 


