
Os testes rápidos 
regulares estão agora 
disponíveis para pais,  
as suas famílias e grupos. 
Os testes rápidos regulares são uma forma 
fácil e rápida de saber se uma pessoa tem 
coronavírus e ajudar a proteger os seus entes 
queridos e a comunidade. Os testes são gratuitos 
e o resultado fica disponível após cerca de 
30 minutos.

Porquê introduzir testes 
rápidos regulares? 
Até 1 em cada 3 pessoas que têm Covid-19 não 
têm qualquer sintoma e podem estar a propagar 
a doença sem o saberem.

Os testes rápidos regulares estão agora disponíveis 
para pais com filhos que frequentam o infantário, 
a escola ou a universidade. Também estão 
disponíveis para os adultos que fazem parte do 
agregado familiar, para profissionais que prestam 
cuidados a crianças e para grupos de apoio.

A testagem regular para pessoas sem sintomas já 
está a ser realizada em todo o país. Há milhares 
de pessoas que não sabiam que tinham contraído 
o vírus e que puderam tomar medidas para travar 
a disseminação da doença. 

À medida que as restrições do confinamento 
são aliviadas, o hábito de fazer um teste rápido 
duas vezes por semana desempenhará um 
papel importante no regresso à normalidade; 
juntamente com a vacina, as diretrizes de 
lavagem das mãos e utilização de máscara 
e as medidas de distanciamento social.

Testagem regular para 
funcionários da escola 
e alunos
Os testes rápidos regulares já estão disponíveis para 
todos os funcionários do infantário, das escolas 
primárias e secundárias e das universidades.

Os alunos da escola secundária e da universidade 
com idade igual ou superior a 11 anos continuarão 
a ter acesso aos testes rápidos regulares através da 
respetiva escola ou universidade. E continuamos 
a recomendar que façam o teste.

Aquando do regresso, serão inicialmente 
supervisionados durante os testes na escola 
e depois continuarão a realizar os testes 
autonomamente em casa com kits que 
a escola ou a universidade irá fornecer. 

Não há recomendação para testar crianças do 
infantário e da escola primária, pois os estudos 
continuam a mostrar que as crianças e os jovens 
têm pouca probabilidade de sofrer complicações 
graves derivadas da Covid-19.
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Quais são os benefícios? 
Ao realizar os testes rápidos regularmente, 
estará a proteger-se a si e aos seus entes 
queridos. E está a ajudar-nos a todos 
a regressar a uma vida mais normal. 



Se o resultado for negativo, pode continuar 
a deslocar-se para o trabalho. Deve, porém, 
continuar a seguir todas as outras orientações do 
governo e evitar todos os contactos desnecessários. 
Se o seu resultado ou o resultado de alguém do seu 
agregado familiar ou grupo de apoio for positivo, 
devem todos fazer o isolamento profilático ime dia-
tamente. E a pessoa que testou positivo também 
deverá realizar um teste PCR para confir mar 
o resultado e seguir todas as orientações do governo.

Para obter mais informações, visite gov.uk/
guidance/understanding-lateral-flow-antigen-
testing-for-people-without-symptoms

Introdução aos testes imunológicos 
rápidos - YouTube

Como funciona?
Trata-se de um teste simples com zaragatoa que  
pode ser realizado em casa, na escola, no trabalho  
ou num centro de testes, utilizando um dispositivo  
de teste imunológico rápido (Lateral Flow Device, 
LFD). Os resultados são obtidos após cerca  
de 30 minutos.

O teste deteta as proteínas virais que estão presen-
tes quando uma pessoa tem Covid-19. Os estudos da 
Public Health England e da Universidade de Oxford 
mostram que estes identificam a grande maioria 
das pessoas que estão na fase mais infec ciosa da 
doença. E até 1 em cada 3 pessoas que têm o vírus 
não apresentam sintomas - por isso podem estar 
a propagá-lo sem saber.

Comunicação dos 
resultados do teste
Deve comunicar os seus resultados online  
imedia tamente, mesmo que o resultado seja 
negativo ou inválido. Basta aceder ao site:  
gov.uk/report-covid19-result

Também pode comunicar os resultados por telefone, 
através do n.º 119 (chamada gratuita através do 
telemóvel e telefone fixo). As linhas estão abertas 
todos os dias, das 7h00 às 23h00.

Se o seu resultado for positivo, também pode 
verificar se é elegível para o subsídio de 500 £ 
(Test and Trace Support Payment).

Onde posso realizar o teste?
Se for pai/mãe ou adulto num agregado familiar, 
se trabalhar numa instituição de cuidados 
a crianças ou se fizer parte de um grupo de 
apoio, pode:

1.  Realizar um teste assistido no trabalho, 
se estiver disponível.

2.  Deslocar-se a um centro de testes para ser 
testado (onde poderá ver como se realiza 
o teste) ou levantar testes para fazer em casa.

3.  Encomendar um teste online para  
fazer em casa.

Os testes devem ser realizados duas 
vezes por semana, a cada 3-5 dias, 
de preferência de manhã. Porque não 
acrescentar o teste à sua rotina matinal?

Para saber como obter um teste rápido 
à Covid-19 gratuito, visite gov.uk/coronavirus-
school-household-testing

Os testes rápidos destinam-se a pessoas 
que não têm sintomas do coronavírus. 
Se apresentar sintomas, deve marcar o teste 
através do site nhs.uk/coronavirus
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