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Orientação Farmacêutica 
Testes rápidos (imunocromatográficos) para Covid-19 em farmácias e drogarias 

 
Cabeçalho com dados do farmacêutico orientado e empresa ao qual é vinculado 

 
Nesta data, o(a) profissional acima mencionado(a), foi orientado(a) sobre o abaixo disposto, considerando que no ato da 
inspeção fiscal, em relação à utilização e execução dos testes rápidos para Covid19, foi constatado o que segue: 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

Considerando a emergência de saúde pública internacional relacionada à Covid-19, em abril de 2020, a Anvisa publicou a 

RDC nº 377/2020 que autoriza, em caráter temporário e excepcional, a utilização de "testes rápidos" (ensaios 

imunocromatográficos) para a COVID-19 em farmácias, autorização esta que cessará automaticamente, a partir do 

reconhecimento pelo Ministério da Saúde de que não mais se configura a situação de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional declarada pela Portaria GM/MS nº 188/2020. 

Ressalta-se que os testes rápidos registrados para a Covid-19 são de uso profissional, manuais, de fácil execução, que não 

necessitam de outros equipamentos de apoio e os seus resultados devem ser interpretados por um profissional de saúde 

legalmente habilitado e devidamente capacitado, conforme definido pelos conselhos profissionais da área da saúde e por 

políticas do Ministério da Saúde, não sendo, portanto, destinados ao uso por leigos. Dessa forma, não podem ser 

comercializados pelas farmácias para que o paciente realize o teste em domicílio. 

Os “testes rápidos” (ensaios imunocromatográficos) para a pesquisa de anticorpos ou antígeno do novo coronavírus, não 

possuem fins de diagnóstico confirmatório. Tais testes, registrados em caráter emergencial pela Anvisa, possuem limites de 

detecção inerentes ao desenvolvimento do produto e ao estado imunológico do usuário. Dessa forma, conforme 

esclarecido pela Anvisa, resultados negativos não excluem infecção por SARS-Cov-2 e resultados positivos não devem ser 

utilizados como evidência absoluta de infecção, devendo ser interpretado por profissional de saúde em associação com 

dados clínicos e outros exames laboratoriais confirmatórios. 

A realização do teste rápido para a Covid-19 em farmácias deverá seguir diretrizes, protocolos e condições estabelecidas 

pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, bem como as Boas Práticas Farmacêuticas (nos termos da RDC Anvisa nº 44/2009) 

e o previsto na RDC n° 302/2005, quando aplicável. 

 

Os testes rápidos para a Covid-19 em farmácias deverão ser realizados exclusivamente pelo farmacêutico treinado, o qual 

deverá entrevistar previamente o solicitante do teste rápido em consonância com a instrução de uso do teste e a sua 

respectiva janela imunológica, visando evidenciar a viabilidade da aplicação do teste específico disponível no 

estabelecimento ao paciente.  

 

Ao farmacêutico cabe:  

• Compreender e demonstrar o uso adequado do teste rápido; 

• Conhecer a teoria da técnica de testes imunocromatográficos; 

• Conhecer os aspectos pré-analíticos relevantes para a análise, incluindo a indicação e as limitações do teste e o processo 

de coleta de amostras; 

• Apresentar destreza na utilização do teste, conhecer as limitações técnicas do sistema analítico e a solução dos 

problemas mais comuns; 

• Conhecer e praticar a adequada conservação dos insumos; 

• Atuar de acordo com os procedimentos definidos a partir dos resultados apresentados; 

• Praticar a biossegurança e o controle de infecção e dar destinação correta aos resíduos; e 
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• Registrar/notificar corretamente dados e resultados de forma a garantir a sua rastreabilidade. 

 

Para a utilização dos testes rápidos para a Covid-19, a farmácia deve: 

 Manter o ambiente ventilado (janelas abertas ou com sistema de climatização com exaustão) a fim de assegurar a 

renovação do ar, de forma a estabelecer ambientes mais seguros, considerando as formas de transmissão da COVID- 19; 

 Estabelecer uma sala privativa para a realização da testagem para o controle da fonte. A Anvisa esclareceu via Ouvidoria, 

que a sala privativa para a realização dos testes rápidos imunocromatográficos, pode ser a sala de prestação de serviços 

farmacêuticos já existente na farmácia, desde que se garanta o fluxo diferenciado entre os usuários que buscam a 

realização dos testes daqueles que buscam os outros serviços da farmácia. Estas informações devem estar registradas e 

disponíveis para a vigilância sanitária.  

 Manter o ambiente ventilado (janelas abertas ou com sistema de climatização com exaustão) a fim de assegurar a 

renovação do ar, de forma a estabelecer ambientes mais seguros, considerando as formas de transmissão da COVID- 19; 

 o serviço deve possuir protocolos contendo as orientações a serem implementadas em todas as etapas de limpeza e 

desinfecção de superfícies, incluindo a periodicidade desse processo, e garantir a capacitação periódica da equipe de 

limpeza, sejam elas próprias ou terceirizadas. A capacitação deve incluir além das orientações sobre o processo de 

limpeza e desinfecção, orientações sobre higiene das mãos, uso de EPI e outras medidas de prevenção. Outras 

orientações sobre o tema podem ser acessadas no Manual de Segurança do Paciente: limpeza e desinfecção de 

superfícies, publicado pela Anvisa em seu sítio da internet;  

 Elaborar e aplicar protocolos e fluxos de trabalho. Pacientes com sintomas respiratórios devem ter atendimento 

imediato; 

 Delimitar fluxo de pessoal e áreas de atendimento, espera e pagamento, diferentes para os usuários que buscam os 

serviços de teste rápido em relação aos que buscam outros atendimentos ou realização de outros exames. O 

detalhamento deste fluxo diferenciado, incluindo organização da limpeza do ambiente, deve atender às normas 

sanitárias vigentes; 

 Estabelecer barreiras preferencialmente físicas entre funcionários e usuários, como também entre os próprios usuários. 

Recomenda-se que o distanciamento seja de no mínimo um metro entre as pessoas; 

 Adotar estratégias com o objetivo de limitar o número de clientes no serviço para evitar aglomeração nas áreas de 

atendimento, cadastramento e espera; 

 Disponibilizar para os usuários com sintomas respiratórios, máscara cirúrgica, além reforçar a obrigatoriedade do uso de 

máscara cirúrgica ou de tecido para todos os clientes que adentrarem no serviço, independentemente de ser suspeito ou 

não; 

 Proibir o uso de máscara com válvula expiratória, pois ela permite a saída do ar expirado pelo seu usuário que, caso 

esteja infectado, poderá contaminar outras pessoas e o ambiente; 

 Disponibilizar insumos, de proteção e prevenção, tais como: água e sabonete líquido ou preparações alcoólicas a 70% 

para higiene das mãos e Equipamentos de Proteção Individual (EPI), estando estes em fácil acesso e suficientes para os 

pacientes e equipe; 

 • capacitar os profissionais do serviço sobre as medidas de prevenção da transmissão do novo coronavírus, incluindo a 

higienização das mãos e o uso adequado dos EPI;  

 disponibilizar, de forma visível aos usuários e funcionários, cartazes orientativos sobre medidas de prevenção da 

transmissão do novo coronavírus, como por exemplo: a higienização adequada das mãos com preparação alcoólica a 

70%, %, o uso correto dos EPIs, a higiene respiratória/etiqueta da tosse.   

 Estabelecer procedimento escrito para o atendimento, incluindo árvore decisória para a utilização do teste; 

 A árvore decisória para a utilização do teste deve ser elaborada em consonância com a instrução de uso do teste rápido 

disponível no serviço de saúde e respeitar a janela imunológica do paciente. O usuário que for dispensado pela árvore de 

decisão deve ser orientado quanto ao correto momento de realizar o teste rápido. A árvore de decisão deve ser 

atualizada sempre que ocorrer a troca do teste rápido disponível no serviço de saúde; 

 Utilizar produtos regularizados junto à Anvisa/MS, que podem ser acessados no portal da Anvisa através deste link: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTY5NGJmZWQtMWU3YS00ZTNjLTllZWUtNmFlZWUyODFkYTQ5IiwidCI6ImI2N2

FmMjNmLWMzZjMtNGQzNS04MGM3LWI3MDg1ZjVlZGQ4MSJ9; 

 Realizar a limpeza e desinfecção do ambiente e das superfícies comuns ao atendimento que tenham sido utilizados na 

assistência aos pacientes suspeitos de infecção pelo novo coronavírus. Sugere-se a desinfecção com álcool 70% ou 

hipoclorito de sódio 0,5% ou outro desinfetante regularizado junto à Anvisa, que apresenta eficácia contra vírus 

envelopados (por exemplo: peróxido de hidrogênio, compostos de amônio quaternário e compostos fenólicos). Seguir as 

instruções do fabricante para concentração, método de aplicação e tempo de contato para todos os produtos de limpeza 

e desinfecção; 

 O registro deste serviço deve constar na Declaração de Serviço Farmacêutico, que deverá ser fornecida ao paciente; 

 Garantir registro e rastreabilidade dos resultados; 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTY5NGJmZWQtMWU3YS00ZTNjLTllZWUtNmFlZWUyODFkYTQ5IiwidCI6ImI2N2FmMjNmLWMzZjMtNGQzNS04MGM3LWI3MDg1ZjVlZGQ4MSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTY5NGJmZWQtMWU3YS00ZTNjLTllZWUtNmFlZWUyODFkYTQ5IiwidCI6ImI2N2FmMjNmLWMzZjMtNGQzNS04MGM3LWI3MDg1ZjVlZGQ4MSJ9
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 Informar os resultados reagentes às autoridades de saúde competentes, por meio de canais oficiais estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde; 

 Notificar a ocorrência de queixa técnica associada ao dispositivo utilizados pelo Sistema de Notificações em Vigilância 

Sanitária (Notivisa), em até 5 (cinco) dias de seu conhecimento; 

 Garantir destino correto dos resíduos, seguindo o Plano de Gerenciamento de Resíduos de serviços de saúde. 

 

Recomenda-se que seja delimitado o fluxo de pessoal e que as áreas de atendimento, espera e pagamento sejam 

diferentes para os usuários que buscam os serviços de teste rápido em relação aos que buscam os outros serviços na 

farmácia. Além disso, sugere-se que o farmacêutico organize o fluxo de atendimento a fim de evitar aglomerações no 

estabelecimento. 

 

As farmácias que optarem por aderir ao estabelecido na RDC n° 377/2020 deverão preencher o formulário disponível no 

Link: https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/64754?lang=pt-BR  

 

Etapas a serem observadas na realização do teste rápido; 

 

 Entrevista do solicitante; 

 Separação dos materiais que serão utilizados para o teste; 

 Higienização das mãos; 

 Correta colocação dos EPIs; 

 Realização da coleta da amostra; 

 Realização e interpretação dos resultados do teste; 

 Orientação do paciente e fornecimento da Declaração do Serviço prestado; 

 Descarte do material utilizado; 

 Correta remoção e descarte dos EPIs; 

 Higienização das mãos; 

 Informe do resultado do teste às autoridades competentes. 

 

O profissional de saúde legalmente habilitado para a realização e interpretação dos testes, além de seguir estritamente as 

instruções de uso do dispositivo que será utilizado, deve usar equipamentos de Proteção Individual (EPI) de forma 

adequada e conforme tipo de procedimento a ser realizado: 

 Para a coleta de amostra sanguínea: avental, óculos de proteção ou protetor facial, luvas descartáveis e máscara 

cirúrgica; 

 Para coleta de amostra do trato respiratório superior, como as realizadas por meio de swab, um procedimento 

com risco de geração de aerossóis: avental, óculos de proteção ou protetor facial, luvas descartáveis gorro, 

máscara N95/PFF2 ou equivalente. A máscara N95 deve ser posicionada antes de entrar na sala da coleta, e 

retirada após sair dessa sala. Deve estar atento ao momento e local correto para a devida paramentação e 

desparamentarão, respeitando o fluxo de trabalho implementado no serviço, de forma a evitar o trânsito com a 

paramentação em locais não destinados à realização dos testes rápidos. Recomenda-se seguir as orientações 

disponíveis no vídeo de colocação e retirada do EPI, em: https://youtu.be/G_tU7nvD5BI; 

 

Quanto à infraestrutura deve-se garantir minimamente que o procedimento de coleta de amostra do trato respiratório 

superior, como as realizadas por meio de swab, ocorra em sala privativa para a realização da testagem para o controle da 

fonte, sendo este ambiente mantido ventilado com janelas abertas ou com sistema de climatização com exaustão, a fim de 

assegurar a qualidade e renovação do ar. 

 

Gerenciamento dos resíduos provenientes da assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo SARS-

CoV-2: 

 

Considerando que o SARS-CoV-2, até o momento, está enquadrado como agente biológico classe de risco 3, seguindo a 

Classificação de Risco dos Agentes Biológicos, publicada pelo Ministério da Saúde, todos os resíduos provenientes da 

assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) devem ser classificados 

no subgrupo A1, de acordo com a Resolução-RDC n° 222, de 28 de março de 2018, que dispõe sobre o gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde e dá outras providências. Os resíduos devem ser acondicionados, em sacos vermelhos ou 

brancos leitosos – os sacos brancos leitosos poderão ser utilizados excepcionalmente durante  essa fase de atendimento 

aos pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo SARS-CoV-2, caso o serviço de saúde não possua sacos 

vermelhos para atender a demanda – que devem ser substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 

https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/64754?lang=pt-BR
https://youtu.be/G_tU7nvD5BI
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1 vez a cada 48 horas, independentemente do volume e identificados pelo símbolo de substância infectante. Os sacos 

devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente à punctura, ruptura, vazamento e tombamento, com 

tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados. Estes resíduos devem ser tratados 

antes da disposição final ambientalmente adequada. 

 

Consulte o Manual de Orientação ao Farmacêutico sobre Testes Rápidos para Covid-19 Em Farmácias, elaborado pelo CRF-

SP referenciado no link que segue. Neste material, há um modelo de Declaração de Serviço Farmacêutico – Teste rápido 

para Covid-19: 

http://www.crfsp.org.br/images/arquivos/200518_coronavirus_manual_teste_rapido_RT_s12_compressed.pdf 

 

Acesse pelo portal do CRF-SP, a área destinada às informações sobre o enfrentamento do Novo Coronavírus: 

http://www.crfsp.org.br/sobre-o-crf-sp/covid-19.html 

 

Acesse a Academia Virtual de Farmácia: http://ensino.crfsp.org.br/moodle/ e aproveite as capacitações e atualizações 

online disponibilizadas no formato EAD pelo CRF-SP, incluindo a capacitação sobre “Testes rápidos de Covid-19 em 

farmácias – passo a passo”. 

 

O(a) profissional foi orientado(a) a consultar as normativas abaixo descritas e materiais disponíveis sobre o assunto: 

 
RDC nº 377, de 28 de abril de 2020 

Autoriza, em caráter temporário e excepcional, a utilização de "testes rápidos" (ensaios imunocromatográficos) para a 

COVID-19 em farmácias, suspende os efeitos do § 2º do art. 69 e do art. 70 da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 

44, de 17 de agosto de 2009. 

 
NOTA TÉCNICA Nº 6/2021/SEI/GRECS/GGTES/DIRE1/ANVISA 

Orientação para farmácias durante o período pandemia da COVID-19. 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/nota-

tecnica-no-6-de-2021.pdf  

 

NOTA TÉCNICA Nº 7/2021/SEI/GRECS/GGTES/DIRE1/ANVISA 

Orientação para a realização de testes rápidos, do tipo ensaios imunocromatográficos, para a investigação da infecção pelo 

novo coronavírus (SARS-CoV-2). 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/nota-

tecnica-no-7-de-2021.pdf 

Resolução CFF nº 711, de 30 de julho de 2021 - Código de Ética Farmacêutica - Seção I  
Art. 4º - Todos os inscritos respondem individualmente ou, de forma solidária (responsabilidade solidária), na forma da lei, 
ainda que por omissão, pelos atos que praticarem, autorizarem ou delegarem no exercício da profissão. 
Parágrafo único - o farmacêutico que exercer a responsabilidade técnica, a assistência técnica ou a substituição nos 
estabelecimentos somente terá contra si instaurado um processo ético, na medida de sua culpabilidade. 
Art. 10 - Todos os inscritos devem cumprir as disposições legais e regulamentares que regem a prática profissional no país, 
inclusive aquelas previstas em normas sanitárias, sob pena de aplicação de sanções disciplinares e éticas regidas por este 
regulamento. 
Art. 15 - Todos os inscritos em um CRF, independentemente de estar ou não no exercício efetivo da profissão, devem: 
III - exercer a profissão respeitando os atos, as diretrizes, as normas técnicas e a legislação vigentes; 
XVI - cumprir os princípios de biossegurança, bem como aplicar medidas técnicas, administrativas e normativas para 
prevenir acidentes de trabalho, à saúde pública e ao meio ambiente; 

 

 

 
O(a) profissional se compromete a regularizar a situação e adotar providências para que a não conformidade não volte a 

ocorrer. 

_____________________________________                                       ____________________________________ 
Farmacêutico(a) orientado(a)                                                                  Farmacêutico(a) Fiscal do CRF-SP 

 
 

http://www.crfsp.org.br/images/arquivos/200518_coronavirus_manual_teste_rapido_RT_s12_compressed.pdf
http://www.crfsp.org.br/sobre-o-crf-sp/covid-19.html
http://ensino.crfsp.org.br/moodle/
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/nota-tecnica-no-6-de-2021.pdf
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