
Segundo a Anvisa, os autotestes não podem ser utilizados para viagens, eventos ou comprovante de
estado de saúde para solicitar licença ou atestado médico, contudo seu uso é orientativo e auxilia a
conter a circulação de pessoas infectadas, início precoce de isolamento e quebra da cadeia de
transmissão, podendo ter um importante papel no contexto de retorno ao trabalho presencial,
quando em conjunto com acompanhamento médico.
Quer saber mais sobre o assunto?
Acesse:
Página de perguntas frequentes da Anvisa
Matéria da CNN sobre os Autotestes

Caso o teste apresente resultado positivo, ainda que esteja assintomático, é necessário
iniciar o isolamento imediatamente para evitar a contaminação de outras pessoas e
seguir todas as recomendações do Ministério da Saúde. Como o exame é de caráter
informativo, é importante que diante deste resultado você busque por um atendimento
de saúde para receber a confirmação, orientações, e permitir a notificação nos sistemas
do Ministério da Saúde.

Caso o resultado seja negativo, significa que o teste não detectou o vírus, no entanto,
não descarta a possibilidade de infecção, pois o teste pode ter sido feito no período de
incubação, por erro na execução ou até mesmo na coleta, causando um falso negativo. 
 Para essa avaliação procure um profissional da saúde! Em caso de contato com pessoas
confirmadas, é importante seguir as recomendações de isolamento do Ministério da
Saúde. Já o resultado inválido não tem valor, isto é, ele não pode ser considerado.
Deve-se descartar o produto e realizar um novo teste.

Autoteste Covid-19
No dia 28 de fevereiro a Anvisa aprovou uma
resolução que permite a distribuição, comercialização
e uso dos autotestes para detecção do antígeno Sars-
Cov-2 no Brasil. Os autotestes passarão a ser vendidos
em farmácias, drogarias e estabelecimentos de saúde.
O Autoteste, como o próprio nome diz, é um produto
com o qual a própria pessoa realiza todas as etapas
de testagem, desde a coleta até a obtenção do
resultado, sem a necessidade de auxílio profissional.
Ele é recomendado para pessoas que estejam
apresentando sintomas suspeitos de Covid-19 ou que
tenham tido contato com caso confirmado. O período
adequado de coleta para cada um desses casos é:

ATENÇÃO

Com sintomas: no período entre o 1º ao 7º dia do início dos sintomas; 
Sem sintomas: a partir do 5º dia do contato com caso confirmado de Covid-19.

O autoteste de Covid-19 é similar ao chamado teste rápido, feito em farmácias. O kit do
autoteste costuma ter swab nasal estéril (parecido com um cotonete) para coleta do
material, o tampão de extração, a tampa do filtro, o dispositivo de teste e o reagente,
que é o líquido que apresenta resultado positivo ou negativo a partir do contato com o
material genético do vírus. É importante seguir as instruções de cada tipo de teste, que
devem sempre vir descritas de forma clara e com imagens demonstrativas, mas no geral,
seguem as seguintes etapas:

Coleta da amostra, com o swab nas narinas;
Colocação da amostra no tampão que contém um líquido;
Testagem, pingando a amostra no campo indicado;
Verificação do resultado. Neste ponto, é importante seguir o tempo recomendado
pois a leitura antecipada ou tardia, pode gerar uma interpretação errada do teste.
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Os possíveis resultados, são três: 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/anvisa-regulamenta-a-utilizacao-de-autotestes-para-covid-19/PerguntasfrequentesAutotestesCovid.pdf
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/autotestes-de-covid-19-aprovados-como-funcionam-onde-encontrar-quanto-custam/

