
 

 

RECOMENDAÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIOS E POSTOS DE 

TESTAGEM MÓVEIS PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19)  

A Vigilância Sanitária do município de Guarulhos vem, por meio deste, recomendar que 

laboratórios e postos de testagem móveis adotem as seguintes medidas para funcionamento e 

utilização de teste rápido para Covid-19. 

De acordo com o Regulamento Técnico para funcionamento de Laboratórios Clínicos todo 

Posto ou Sala de Coleta deve estar vinculado a um Laboratório de Análises Clínicas. RDC 

302/2005 – (5-Condições Gerais/5.1.6). A realização do teste rápido para COVID 19 deve estar 

sob responsabilidade de um laboratório, ainda que seja realizada fora de sua área técnica, e 

deve preceder de preparação e cuidados recomendados pela ANVISA (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária). 

As medidas de prevenção e controle devem ser implementadas em todas as etapas de 

assistência ao paciente no local da coleta, desde sua chegada, triagem, espera e  durante 

todo o atendimento prestado: 

- Não permitir que clientes entrem no local de coleta sem máscara;  

- Na chegada, clientes e acompanhantes devem ser instruídos a informar se estão com sintomas 

de infecção respiratória (por exemplo, tosse, coriza e dificuldade para respirar); 

- É recomendado o uso de alertas visuais (cartazes, placas e pôsteres etc.) na entrada dos pontos 

de coleta e em locais estratégicos (áreas de espera, etc.) com informações sobre principais sinais 

e sintomas da Covid-19; forma correta para a higiene das mãos com água e sabonete líquido ou 

preparação alcoólica para as mãos a 70%; e higiene respiratória/etiqueta da tosse; 

- Dispensadores com preparações alcoólicas devem ser disponibilizados nos locais de espera e a 

higiene das mãos após contato com secreções respiratórias deve ser estimulada; 

- O uso de itens compartilhados, como canetas, pranchetas e telefones, deve ser eliminado ou 

restringido; 



 

 

- Todos os materiais utilizados na testagem (cassetes de reação, lancetas e algodão) devem ser 

descartados em caixas de produtos infectantes conforme RDC 222/2018; 

- Os funcionários devem utilizar EPIs apropriados conforme NOTA TÉCNICA ANVISA N° 

07/2020. 

O Laboratório deve se responsabilizar: 

- Pela emissão dos laudos; 

- Procedimentos do teste; 

- Controle de qualidade; 

- Correção de eventuais falhas no teste; 

- Arquivamento das cópias dos laudos emitidos por 5 anos. 

 

 

 

Todos os clientes  deverão fornecer as informações de identidade com apresentação de 

documento com foto, para efeito de rastreabilidade dos indivíduos testados e seus resultados. 

* Não será admitida a testagem e emissão de laudos informais sem a responsabilidade 

mencionada. 

Os testes deverão ser realizados por profissional legalmente habilitado e treinado para a execução 

do teste e emissão do laudo assinado no local. 

A autorização terá validade temporária indicando o período de realização desta modalidade 

de testagem, com as seguintes informações e na ordem a seguir: 

1 - Autorização pela SDU – Secretaria de Desenvolvimento Urbano através do e-mail 

sdu@guarulhos.sp.gov.br; 

2- Período da realização do evento; 

Notificação: Todos os pacientes submetidos aos testes devem ser notificados na plataforma 

do Ministério da Saúde: rnds.saude.gov.br. 

mailto:sdu@guarulhos.sp.gov.br
https://rnds.saude.gov.br/


 

 

3 - Autorização por escrito do proprietário ou detentor do espaço onde será realizado o evento; 

4 - Razão Social da empresa que realizará a testagem; 

5 - Endereço onde será realizado o evento; 

6 - Identificação dos responsáveis técnicos;  

7 - Manual de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs); 

8 - Fotos do local com foco na área física a ser utilizada; 

9 - Descrição do local onde o evento será realizado, 

10 - Kits utilizados no diagnóstico (Teste Rápido) com registro na ANVISA. 

 

A liberação da autorização para realização do evento ocorrerá mediante inspeção sanitária 

prévia, aplicando-se roteiro baseado na legislação vigente.  

  



 

 

Consultas indicadas:  

 
Prefeitura de Guarulhos  
Lei Municipal 6144/2006 – Código Sanitário do Município de Guarulhos  
www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/06144lei.pdf  
 
Governo do Estado de São Paulo  
CVS 13/2005 – Funcionamento de Laboratórios Clínicos e Postos de Coleta 

www.cvs.saude.sp.gov.br/zip/E_PT-CVS-13_041105.pdf 

www.cvs.saude.sp.gov.br/zip/E_PT-CVS-13-RET_041105.pdf 

 
Ministério da Saúde  
RDC 302/2005 – Funcionamento de Laboratórios Clínicos e Postos de Coleta 

portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RDC_302_2005_COMP.pdf/7038e853-afae-

4729-948b-ef6eb3931b19 

RDC 222/2018 - Resíduos gerados na unidade 
portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626-
8448-c9aa426ec410 
 
RDC 20/2014 – Transporte de Amostras Biológicas 

portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2867956/(1)RDC_20_2014_COMP.pdf/fda4b2b9-fd01-

483d-b006-b7ffcaa258ba 

 

Orientações para prevenção e vigilância epidemiológica das infecções por sars-cov-2 (covid-19) 

dentro dos serviços de saúde 

portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/NOTA+T%C3%89CNICA+-GIMS-GGTES-

ANVISA+N%C2%BA+07-2020/f487f506-1eba-451f-bccd-06b8f1b0fed6 

http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/06144lei.pdf
http://www.cvs.saude.sp.gov.br/zip/E_PT-CVS-13_041105.pdf
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