
 
 
 
Caso necessite da presente carta em formato de leitura fácil, em braille ou noutra 
língua, visite england.nhs.uk/coronavirus/patient-letter ou contacte 
england.contactus@nhs.net 
 
Para:  

  
 

NHS England and NHS Improvement 
Skipton House 

80 London Road 
London 

SE1 6LH 

31 de março de 2022 
 

 

Informação importante sobre os novos tratamentos para o 
coronavírus 

Os seus registos médicos atualmente mostram que poderá ser elegível para 
tratamentos caso seja infetado/a com o coronavírus.  

Poderá ter já recebido uma versão da presente carta. Esta foi atualizada porque o 
Governo alterou a forma de testagem para o coronavírus. A partir de 1 de abril, 
deverá confirmar os sintomas de coronavírus através de testes de fluxo lateral e 
não de um PCR. 

A presente carta explica que: 
1. Deverá guardar alguns testes de fluxo lateral em casa 

2. Deverá realizar um teste se tiver sintomas de coronavírus. Importante: Terá de 
comunicar o resultado do seu teste.  

3. Se testar positivo, o NHS irá contactá-lo/a relativamente a tratamentos.  

Para mais informações, visite: www.nhs.uk/CoronavirusTreatments 

Porque lhe enviamos esta carta? 

Os peritos de saúde analisaram as condições de saúde que fazem com que certas 
pessoas tenham um nível de risco mais elevado do coronavírus. Esta lista de condições 
de saúde foi estabelecida pelos responsáveis dos serviços médicos (chief medical 
officers) do Reino Unido.  

https://www.england.nhs.uk/coronavirus/patient-letter
mailto:england.contactus@nhs.net
http://www.nhs.uk/CoronavirusTreatments
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Estamos a contactar porque os seus registos médicos indicam que tem, ou já teve, uma 
destas condições de saúde. Nesse sentido, os tratamentos poderão ser adequados 
para si, se um teste confirmar que tem coronavírus.  

Os tratamentos podem evitar que fique gravemente doente, e têm de ser administrados 
com a maior brevidade após o início dos sintomas. 

 
1. Deverá guardar alguns testes de fluxo lateral em casa 

 
A UK Health Security Agency enviar-lhe-á uma embalagem de testes de fluxo lateral até 
ao dia 12 de abril. Use-os apenas se sentir algum sintoma. Se ficar sem testes, pode 
encomendar mais em https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests ou 
ligando para o 119. 

Pode utilizar qualquer teste de fluxo lateral fornecido pelo Governo. Os testes 
comprados em lojas não podem atualmente ser registados através do GOV.UK ou do 
119, pelo que não será contactado/a relativamente aos tratamentos se testar positivo 
utilizando estes testes. 

Se já lhe tiver sido enviado um teste PCR, pode guardá-lo. Poderá ter de realizar o PCR 
se receber tratamentos do NHS. 

2. Deverá realizar um teste se tiver sintomas de coronavírus 

Se tiver sintomas de coronavírus, deverá realizar um teste de fluxo lateral 
imediatamente, mesmo com sintomas ligeiros. 

Tem de comunicar o resultado em https://www.gov.uk/report-covid19-result ou ligando 
para o 119. É importante apresentar corretamente o seu número de NHS e o código 
postal, para poder ser contactado/a.  

Se o teste for negativo mas continuar com sintomas, deverá realizar outro teste em cada 
um dos próximos dois dias (três testes no total, em três dias).   

3. Se testar positivo, o NHS irá contactá-lo/a relativamente a tratamentos 
 

Se algum dos testes de fluxo lateral estiver positivo e se tiver comunicado o resultado, o 
NHS deverá contactá-lo/a relativamente a tratamentos. Se não o/a contactarem no 
prazo de 24 horas de ter testado positivo, contacte o seu centro de saúde (GP) ou 
telefone para o 111 ou para o seu especialista (se for o caso), para encaminhamento 
urgente. 

https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.gov.uk/report-covid19-result
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Atenciosamente, 

 
Professor Doutor Stephen Powis 
Diretor Médico Nacional (National Medical Director) 
NHS England and NHS Improvement  
 
Pode consultar mais informação sobre como o NHS utilizou os seus dados: 
www.digital.nhs.uk/coronavirus/treatments/transparency-notice 

http://www.digital.nhs.uk/coronavirus/treatments/transparency-notice
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