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Informações sobre os autotestes do coronavírus    Data de referência: 3 de abril 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? 

 

 

Para pessoas sem sintomas e sem contato com casos de covid-19 que 

querem fazer um teste em casa. 

Quando devia ser feito um 

autoteste? 

  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. 

Onde pode-se obter um autoteste?  Na Suíça, os autotestes podem ser obtidos exclusivamente nas 

farmácias, apresentando o cartão de saúde.  

Quem paga os autotestes?  A Confederação suporta os custos, não os seguros-doença. Por isso, 

você não tem de pagar nem a franquia, nem a quota-parte. 

Quantos autotestes podem ser 

obtidos na farmácia? 

 A Confederação suporta os custos de, no máximo, 5 autotestes por 

pessoa dentro dum período de 30 dias. Não é possível obter 

autotestes antecipadamente (p. ex. para férias) ou posteriormente, se 

você recebeu menos de 5 testes nos últimos 30 dias. 

Posso receber mais de 5 autotestes 

a expensas próprias? 

 Não, atualmente para cada pessoa só estão disponíveis 5 autotestes 

por um período de 30 dias.  

Posso buscar autotestes na 

farmácia para outras pessoas (p. 

ex. familiares)? 

 Se tiver o cartão de saúde delas, isso é possível. Mas a faturação é 

efetuada individualmente para cada pessoa segurada (não grupos 

familiares).  

Como uso o autoteste 

corretamente? 

 A utilização está descrita no folheto. Através do código  

QR mostrado ao lado, pode assistir um vídeo explicativo.  

 

Meu resultado do autoteste é  

positivo 

O que devo fazer? 

 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. 

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. 

 

 

 

Consulte a sua farmácia em caso de perguntas ou dúvidas.   
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