
ANTÍGENO SARS-CoV-2 AUTOTESTE

GUIA RÁPIDO
Leia todas as instruções antes de 
realizar o teste.

PROCEDIMENTO DO TESTE

Realização do teste:

Iniciando o teste:

Coleta de amostra

Swab
(Estéril)

Instrução 
de Uso         

Saco Plástico 
para Descarte       

Guia 
Rápido
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Antes de iniciar o teste:

Aponte a câmera do seu 
smartphone para o QR 
CODE ao lado e con�ra o 
procedimento.

2,5 cm
5x

2,5 cm
5x

Lado esquerdo Lado direito

Gire 5 vezes

1. Antes de iniciar o teste, a amostra e os reagentes 
do kit devem estar em temperatura ambiente (15 – 
30°C).
2. Não abra nenhum material antes de ler todas as 
informações contidas neste Guia Rápido e na 
Instrução de Uso.
3. Escolha um lugar em que poderá realizar o teste 
tranquilamente por 15 minutos.  O local deve ser 
iluminado, arejado e distante de outras pessoas. 
4. Você precisa ter um relógio ou cronômetro (pode 
usar o do celular) para marcar o tempo para leitura 
do teste.
5. Coloque todos os itens do kit sobre uma mesa 
limpa.
6. Confira se tem 1 unidade de cada material para 
realizar o autoteste: 1 Dispositivo de Teste; 1 Diluente; 
1 Swab (Estéril); 1 Saco Plástico para Descarte.

13. Insira o Swab (ponta do algodão) com a amostra 
no tubo com diluente. Gire o Swab 5 vezes para diluir 
bem a amostra. Certifique-se de que o tubo esteja 
em pé e que o Swab atinja o fundo do tubo com 
diluente. Obs.: Gire mais vezes se a amostra estiver 
viscosa.

7. Não realize o teste se notar que a embalagem 
estava aberta ou se faltar algum item. Não use o 
teste após a data de validade indicada na embala-
gem do produto. 
8. Os materiais são de uso individual e único. Não 
reutilize os componentes para outros testes ou para 
fins diferentes dos descritos nesta instrução de uso. 
9. Para apresentações com mais de 1 teste, man-
tenha cada material armazenado na embalagem 
até o momento do uso.

10. Higienize bem as mãos com água e sabão ou 
passe álcool 70%.

11. Abra o orifício na parte superior direita da caixa 
para apoiar o tubo com diluente. Retire o lacre da 
tampa do tubo com diluente. Após aberto, coloque o 
tubo com diluente no suporte da caixa com cuidado 
para não derramar o líquido.

12. Faça a coleta da amostra (nasal anterior) utilizando 
o swab conforme abaixo:
A coleta deve ser realizada em ambiente arejado e 
distante de outras pessoas, pois o procedimento pode 
causar espirros levando a contaminação de pessoas 
próximas. 
A coleta deve ser realizada pelo usuário do teste. 
Porém, o autoteste em menores de 14 anos deve ser 
feito sob a supervisão de um adulto.
Abra o swab estéril pela parte contrária ao cotonete 
(algodão). Não encoste na ponta do swab que contém 
o algodão.
Insira o swab em uma das narinas até sentir uma leve 
resistência (máximo 2,5 cm da borda da narina). 
Gire lentamente o swab dentro da narina, passando 
por 5 vezes entre as paredes nasais. Usando o mesmo 
swab. repita este processo na outra narina. 
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INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Leitura do resultado:

Descarte:

    Resultado Negativo / Não Reagente
Se aparecer somente a linha Controle (C) indica que 
o teste é negativo / não reagente.

   Resultado Positivo / Reagente
Se aparecer a linha Controle (C) e a linha Teste (T) indica 
que o teste é positivo/reagente. A intensidade da cor 
vermelha na região da linha de teste (T) poderá variar, 
portanto, mesmo uma linha com coloração fraca ou não 
uniforme deve ser considerada se o procedimento foi 
realizado corretamente e a leitura deve ser interpretada 
como positiva/reagente.

O que significa?
Um resultado negativo/não reagente significa que no 
momento do teste o antígeno SARS-CoV-2, vírus que 
causa a COVID-19, não foi encontrado em sua amos-
tra.
O que fazer?
O resultado negativo/não reagente do autoteste não 
descarta que o indivíduo esteja contaminado com o 

SARS-CoV-2, caso o teste tenha sido realizado dentro do
período de incubação viral. Se houver o aparecimento ou 
se persistirem os sintomas, deve-se realizar um novo 
teste ou procurar atendimento em uma unidade de 
saúde. Continue seguindo as recomendações de segu-
rança para evitar a propagação do vírus.

O que significa?
Um resultado positivo/reagente significa que muito 
provavelmente você tenha COVID-19.
O que fazer?
Você deve se isolar e manter todos os cuidados para 
evitar a disseminação do vírus para outras pessoas. 
Procure atendimento em uma unidade de saúde ou 
teleatendimento o mais rápido possível para confirmar o 
diagnóstico, receber orientações e permitir a notificação 
nos sistemas do Ministério da Saúde para o acompanha-
mento dos casos de COVID-19 no Brasil.

   Resultado Inválido
Se a linha de controle (C) não aparecer, o teste é inválido 
mesmo com o aparecimento da linha teste (T).
A linha controle (C) deverá sempre aparecer se o procedi-
mento for realizado corretamente. 

O que significa?
Um resultado inválido significa que o seu teste teve um 
erro.
Motivo do erro?
Houve erro na execução de alguma etapa da técnica.
A amostra estava viscosa, foi insuficiente ou excessiva.
A leitura do resultado foi feito fora do tempo necessário.
Falha na corrida do dispositivo de teste ou não funciona-
mento adequado de algum item do kit.
O que fazer?
É necessário que o autoteste seja feito novamente em 
um novo dispositivo, seguindo corretamente todas as 
informações contidas nesta instrução de uso.
Se preferir, procure um laboratório/farmácia para realizar 
o teste através de um profissional ou procure uma 
unidade de saúde para melhor orientação. 
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17. Aguarde 15 minutos para interpretação dos resul-
tados. Não interpretar o resultado após 20 minutos.

18. Após a interpretação do resultado do teste, use o 
saco plástico para descartar todo o material em lixo 
comum.
19. Higienize bem as mãos com água e sabão ou 
passe álcool 70%.

14. Deixe o Swab dentro do tubo com diluente 
durante 1 minuto e, em seguida, retire o Swab e 
o descarte. Feche o tubo com a tampa 
conta-gotas.

15. Abra a embalagem de alumínio, retire o dispositi-
vo de teste e coloque-o na horizontal sobre uma 
superfície lisa.
16. Segure o frasco com o diluente verticalmente. 
Pingue 2 gotas do diluente com a amostra no poço 
de amostra do dispositivo de teste, indicado com a 
letra S.

1 minuto

15 minutos
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