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Informações sobre os autotestes do coronavírus

Data de referência: 28 de junho de 2021

Você recebeu um autoteste do coronavírus na nossa farmácia. Solicitamos que observe as instruções listadas a seguir.
O autoteste nem substitui as regras de higiene, distância e comportamento, nem os conceitos de proteção
existentes.

O que devo observar quando receber e utilizar autotestes?
Em comparação com o teste de PCR, os autotestes tem uma taxa de deteção muito menor e, com isso, um significado
menor - particularmente para pessoas sem sintomas.
Para quem é conveniente fazer um
autoteste?
Quando não devia ser feito um
autoteste?

Onde pode-se obter um autoteste?

Quem paga os autotestes?
Quantos autotestes podem ser
obtidos na farmácia?

Quem é considerado recuperado
ou vacinado?

Posso buscar autotestes na
farmácia para outras pessoas (p.
ex. familiares)?
Como uso o autoteste
corretamente?

Meu resultado do autoteste é
positivo
O que devo fazer?

1

 Para pessoas sem sintomas e sem contato com casos de covid-19
que querem fazer um teste em casa.
 Para pessoas (ainda) não vacinadas ou recuperadas.
 Pessoas com sintomas não devem fazer um autoteste. Elas devem
fazer um teste de PCR ou um teste rápido de antígeno num hospital,
num consultório médico, num centro de testes ou numa farmácia.
 Um autoteste não deve ser feito antes de visitar pessoas
particularmente vulneráveis ou estabelecimentos de saúde.
 Um autoteste não deve ser feito em caso de testes repetitivos em
escolas, empresas e instituições.
Na Suíça os autotestes podem ser obtidos gratuitamente nas
farmácias, em certas condições. No comércio a retalho, os autotestes
podem ser adquiridos mediante pagamento.
A Confederação suporta os custos, não os seguros-doença. Por isso,
você não tem de pagar nem a franquia, nem a quota-parte.
A Confederação suporta os custos de, no máximo, 5 autotestes por
pessoa dentro dum período de 30 dias, se eles forem
disponibilizados por farmácias. Isso se aplica às pessoas não
vacinadas ou recuperadas. Todas as outras pessoas podem obter
autotestes a expensas suas.
Uma pessoa é considerada complemente vacinada, quando a
segunda dose da vacina foi administrada há menos de 365 dias 1. Uma
pessoa é considerada recuperada após uma infeção de Sars-CoV-2,
quando o resultado positivo do teste PCR foi obtido há pelo menos
11 dias, mas não há mais de 6 meses.
Se tiver o cartão de saúde delas, isso é possível. Mas a faturação é
efetuada individualmente para cada pessoa segurada (não grupos
familiares).
A utilização está descrita no folheto. Através do código
QR mostrado ao lado, pode assistir um vídeo
explicativo.
O resultado deve ser comprovado imediatamente por um teste
PCR. Este teste PCR de confirmação é gratuito.
Por favor, deixe fazer imediatamente um teste.
Código QR: Onde posso deixar fazer um teste?
Por favor, fique em autoisolamento
até receber o resultado do teste PCR de confirmação.

Para a vacina da Janssen a duração é 365 dias, a partir do 22° dia após a vacinação.

Meu resultado do autoteste é
negativo
O que devo fazer?

Continue a seguir as regras de higiene, distância e comportamento
do Departamento Federal de Saúde (BAG).
O seu resultado do teste só é válido no dia do teste. Em caso de
sintomas, deixe fazer um teste num hospital, num consultório médico,
num centro de testes ou numa farmácia. Informe-se na página de
informação sobre corona do seu cantão.
Carimbo da farmácia

Consulte a sua farmácia em caso de perguntas ou dúvidas.

Convite para a participação num inquérito sobre os autotestes
coronavírus
Você acabou de receber um autoteste do coronavírus. A associação de farmacêuticos da Suíça pharmaSuisse
gostaria de saber, como você vivencia a entrega dos autotestes na farmácia e como você usa os autotestes.
Com isso, você ajuda a melhorar este serviço.
Todas as pessoas na Suíça que já receberam um autoteste do coronavírus podem participar. O inquérito está
disponível em quatro idiomas (alemã, francês, italiano e inglês).

Por favor, responda as perguntas online.
Isso só dura 5 a 7 minutos.
Não há respostas certas ou erradas.
Para tal, por favor, leia o código representado
ou digite a seguinte URL:
https://findmind.ch/c/iCvStD

Você decide se quer participar na pesquisa ou não. As suas respostas são anónimas e são memorizadas e
processadas na Suíça nos servidores da cyon GmbH em Basileia (CH). Dados pessoais não são memorizados
ou avaliados. Para uma interpretação dos resultados nós só perguntamos por informações gerais suas como,
p. ex., o sexo, a idade ou o cantão da sua residência. Estas informações não permitem tirar conclusões sobre
a sua pessoa.

Agradecemos sinceramente a sua participação!

