
 

RECOMENDAÇÕES SOBRE TESTE RÁPIDO EM FARMÁCIAS/DROGARIAS E MEDIDAS 

PREVENTIVAS PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

A autorização da utilização dos testes rápidos em farmácias ocorreu por meio da publicação da 

Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) da ANVISA nº 377/2020, que entrou em vigor em 29 

de abril de 2020 e cuja vigência 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.  

 

Para possibilitar a realização dos testes rápidos (ensaios imunocromatográficos) para a 

pesquisa de anticorpos ou antígeno do novo coronavírus (SARS-CoV-2) em farmácias, a RDC 

ANVISA nº 377/2020 suspendeu os efeitos do § 2º do art. 69 e do art. 70 da RDC ANVISA nº 

44/2009, que restringiam a possibilidade de somente ser aferido o parâmetro bioquímico de 

glicemia capilar em tais estabelecimentos, por meio da utilização de equipamentos autoteste. 

Cabe ressaltar que o descumprimento das disposições contidas na RDC ANVISA nº 377/2020 

constitui infração sanitária, nos termos da Lei nº 6.437/1977, sem prejuízo das 

responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis. 

 

A Vigilância Sanitária do município de Guarulhos, visando reduzir ao máximo a transmissão do 

coronavírus (Covid-19) vem, por meio deste, disponibilizar orientações sobre a utilização do teste 

rápido em farmácias/drogarias, bem como as medidas preventivas que devem ser implantadas:  

 

- Orientar os trabalhadores quanto às medidas de etiqueta respiratória: higienizar as mãos com 

frequência, utilizar máscara, evitar ambientes fechados e aglomerações; não compartilhar objetos 

pessoais; e manter os ambientes bem ventilados; 

 

- Afixar cartazes sobre a Covid-19 e formas de prevenção nas áreas de atendimento e nas áreas 

reservadas à equipe; 

 

- Orientar caso algum funcionário, colaborador ou cliente esteja com sintomas respiratórios 

semelhantes a um resfriado, que permaneça em casa; 

 

- Intensificar a higienização diária, com álcool 70%, água sanitária ou saneantes 

notificados/registrados junto ao órgão competente, de todos os ambientes e superfícies 

compartilhadas: maçanetas, balcão, recepção, bancadas, cadeiras, máquinas de cartões, 

telefones fixos/móveis e outros itens de uso comum e lavatórios; 

 

- Lavar as mãos com água e sabão ou utilizar álcool gel 70% antes e após todo contato com 

clientes ou procedimentos.  

 



 

Os testes rápidos para a Covid-19 em farmácias/drogarias deverão ser realizados pelo 

farmacêutico, o qual deve ser treinado para: 

 

 - Compreender e demonstrar o uso adequado do teste rápido;  

 

- Conhecer a teoria da técnica de testes imunocromatográficos;  

 

- Entender 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;  

 

 - Registrar/notificar corretamente dados e resultados de forma a garantir a sua rastreabilidade. 

 

A realização do teste rápido para a Covid-19 em farmácias/drogarias 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). Além 

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

 

- Estabelecer uma área privativa para a realização da testagem. A área deve ter boa ventilação e 

contar com dimensões, mobiliário e infraestrutura compatíveis com o serviço que será realizado, 

sendo provida, preferencialmente, de lavatório com água corrente, toalha de uso individual e 

descartável, sabonete líquido, gel bactericida ou preparação alcoólica a 70% para higiene das 

mãos, lixeiras com pedal e tampa para resíduos comuns e biológicos, e coletor de materiais 

perfurocortantes (no caso de realização de exames com amostras de sangue);  

 

- Disponibilizar ao paciente suspeito uma máscara cirúrgica e preparação alcoólica a 70% para 

higiene das mãos;  

 

- Estabelecer procedimento escrito para o atendimento, incluindo árvore decisória para a utilização 

do teste, a qual deve ser elaborada em consonância com a instrução de uso do teste disponível 

no estabelecimento e respeitando a janela imunológica do paciente. O paciente que for descartado 

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 

estabelecimento;  

 

- Utilizar produtos devidamente regularizados junto à ANVISA/MS. Para verificar, acesse: 

bit.ly/consultasanvisa. É importante destacar que estão disponíveis nesta lista todos os testes 

regularizados junto à ANVISA e não apenas os testes rápidos (ensaios imunocromatográficos);  

 

- Seguir estritamente as instruções de uso do dispositivo que será utilizado;  

 

- Contar com farmacêutico treinado para realizar a coleta da amostra, conforme determinado na 

instrução de uso do dispositivo, e em uso de equipamento de proteção individual (EPI): avental, 

óculos de proteção, touca, luvas descartáveis e máscara cirúrgica;  

 

- Utilizar medidas de biossegurança para a manipulação da amostra;  

 

- Garantir registro e rastreabilidade dos resultados. O registro do serviço deve constar na 

Declaração de Serviço Farmacêutico e ser arquivado;  

 

- Fornecer a Declaração de Serviço Farmacêutico ao paciente, em meio físico ou digital e assinado 

pelo farmacêutico, com o resultado do teste e com as orientações ao paciente, conforme as 

diretrizes do Ministério da Saúde;  

 

- Informar os resultados (positivos e negativos) às autoridades de saúde competentes, por meio 

de canais oficiais estabelecidos; 

 

Notificação:  
 
Resultados positivos: os pacientes com resultado positivo devem ser notificados diretamente 

no e-SUS/VE, através do link notifica.saude.gov.br. 

Todos os resultados: todos os pacientes submetidos aos testes devem ser notificados via 

Planilha de Notificações Covid-19_Farmácias_Drogarias disponibilizada juntamente com 

este documento no site da Prefeitura de Guarulhos, a qual que deverá ser preenchida e 

encaminhada para o e-mail da Vigilância Epidemiológica Municipal (notificagrs@gmail.com) 

todas as segundas-feiras. 

 
- Priorizar o atendimento com horário marcado para garantir um menor fluxo de pessoas no local, 

podendo ser com intervalo de 30 minutos entre cada atendimento; 
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- Delimitar fluxos diferentes, de pessoas e áreas de atendimento de espera e pagamento, para os 

usuários que buscam os serviços de teste rápido em relação aos que buscam vacinação ou 

dispensação de medicamentos; 

 

- Garantir destino correto dos resíduos, seguindo o plano de gerenciamento de resíduos em 

farmácia. Todos os resíduos provenientes da assistência a pacientes suspeitos ou confirmados 

de infecção pelo novo coronavirus (Sars-CoV-2) devem ser enquadrados na categoria A1, classe 

de risco 3, conforme Resolução RDC/ANVISA n° 222/18. 

 

 

Procedimentos para realização dos testes rápidos: 

 

- Entrevista; 

 

- Verificar se o kit está na validade e na temperatura adequada e se os insumos estão íntegros. 

Não utilizar o dispositivo de teste se a embalagem estiver perfurada ou aberta. Cabe destacar que 

os dispositivos de testes e Pipetas Pasteur do kit são de uso único e descartáveis e o descarte 

deve ser realizado como material biológico, seguindo as regulamentações vigentes; 

 

- Realizar a lavagem das mãos com água e sabão ou higienizá-las com desinfetantes para mãos 

à base de álcool 70%; 

 

- Colocar os EPIs seguindo as boas práticas de utilização e conforme a ordem a seguir: avental, 

máscara cirúrgica, óculos de proteção, touca e luvas descartáveis. 

 

 

Sobre a realização da coleta da amostra de sangue por punção digital:  

 

- Orientar o paciente a lavar as mãos com água e sabão e secá-las bem; 

 

- Fazer a antissepsia do local com álcool 70%, lembrando que o dedo deve estar totalmente seco;  

 

- Escolher o local para a punção (o melhor é a ponta dos dedos, evitando a polpa digital);  

 

- Fazer a punção utilizando o lancetador para colher uma gota de sangue;  

 

- Esperar a formação da gota segurando o dedo do paciente;  

 

- Limpar a primeira gota de sangue; 

 



 

- Deixar uma nova gota de sangue grande se formar no local de punção. Se o fluxo sanguíneo for 

insuficiente, massageie gentilmente o dedo do paciente até produzir uma gota;  

 

- Coletar o sangue com o auxílio da Pipeta de Pasteur que acompanha o kit do teste até a marca 

indicada na instrução de uso do kit.  

 

 

 Resultados  

 

A leitura dos resultados deve ser realizada conforme os tempos (mínimo e máximo) determinados 

na instrução de uso do dispositivo. As amostras e o produto devem estar em temperatura ambiente 

no momento de realização do teste e deverão ser adequadamente identificadas.  

 

- Uma via da Declaração de Serviço Farmacêutico deverá ser entregue ao paciente e a outra 

arquivada no estabelecimento. 

 

- TLR (Teste Laboratorial Remoto) deve permanecer disponível e arquivado por cinco anos. 

 

- Recomenda-se, após a saída do paciente da área privativa para a realização do teste, que seja 

realizada a desinfecção de superfícies e equipamentos com álcool 70% ou hipoclorito de sódio 

0,5%.  

 

- Atender às demais obrigações preconizadas em legislações vigentes e suas atualizações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Consultas indicadas: 

 

 

Lei Municipal 6144/2006 – Código Sanitário do Município de Guarulhos 

www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/06144lei.pdf 

 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nota Técnica nº 26/2020. Recomendações sobre produtos 

saneantes que possam substituir o álcool 70% na desinfecção de superfícies durante a pandemia da 

COVID-19 

portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/SEI_ANVISA+-+0964813+ 

+Nota+T%C3%A9cnica.pdf/71c341ad-6eec-4b7f-b1e6-8d86d867e489 

 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nota Técnica nº 96/2020. Orientação para farmácias durante o 

período de pandemia da COVID-19 

portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+Te%C2%B4cnica+96.pdf/24ff8090-5962-4328-

ba3e-96b1678f55c2 

 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nota Técnica nº 97/2020. Orientação para a utilização de testes 

rápidos (ensaios imunocromatográficos) para a COVID-19 em farmácias privadas durante o período de 

pandemia 

portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+Te%C2%B4cnica+97.pdf/4e7ee58a-1d91-406b-

b039-c637db7aa093 

 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 222, de 28 de março de 2018: Comentada. 

Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras 

providências. Brasília, 11 jun. 2018 

portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271855/RDC+222+de+Mar%C3%A7o+de+2018+COMENTADA/ed

d85795-17a2-4e1e-99ac-df6bad1e00ce  

 

Ministério da Saúde. Resolução 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. Diário Oficial da União   

www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-377-de-28-de-abril-de-2020-254429215 

 

Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Recomendações de proteção aos trabalhadores 

dos serviços de saúde no atendimento de COVID-19 e outras síndromes gripais Abr. 2020   

www.saude.go.gov.br/files/banner_coronavirus/GuiaMS-Recomendacoesdeprotecaotrabalhadores-

COVID-19.pdf 

 

Manual de orientação ao farmacêutico - Testes rápidos para Covid-19 em farmácias 

http://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/06144lei.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/SEI_ANVISA+-+0964813+-+Nota+T%C3%A9cnica.pdf/71c341ad-6eec-4b7f-b1e6-8d86d867e489
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/SEI_ANVISA+-+0964813+-+Nota+T%C3%A9cnica.pdf/71c341ad-6eec-4b7f-b1e6-8d86d867e489
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+Te%C2%B4cnica+96.pdf/24ff8090-5962-4328-ba3e-96b1678f55c2
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+Te%C2%B4cnica+96.pdf/24ff8090-5962-4328-ba3e-96b1678f55c2
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+Te%C2%B4cnica+97.pdf/4e7ee58a-1d91-406b-b039-c637db7aa093
http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+Te%C2%B4cnica+97.pdf/4e7ee58a-1d91-406b-b039-c637db7aa093
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271855/RDC+222+de+Mar%C3%A7o+de+2018+COMENTADA/edd85795-17a2-4e1e-99ac-df6bad1e00ce
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271855/RDC+222+de+Mar%C3%A7o+de+2018+COMENTADA/edd85795-17a2-4e1e-99ac-df6bad1e00ce
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-377-de-28-de-abril-de-2020-254429215
http://www.saude.go.gov.br/files/banner_coronavirus/GuiaMS-Recomendacoesdeprotecaotrabalhadores-COVID-19.pdf
http://www.saude.go.gov.br/files/banner_coronavirus/GuiaMS-Recomendacoesdeprotecaotrabalhadores-COVID-19.pdf


 

www.crfsp.org.br/images/arquivos/200512_coronavirus_manual_teste_rapido_RT_s07.pdf 

 

http://www.crfsp.org.br/images/arquivos/200512_coronavirus_manual_teste_rapido_RT_s07.pdf

