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Cuiabá/MT, 19 de maio de 2020. 

 

CRF/MT ORIENTA 

 
ORIENTAÇÃO SOBRE O USO DE TESTES RÁPIDOS POR 

IMUNOCROMATOGRAFIA EM FARMÁCIAS E DROGARIAS PARA O VÍRUS 

SARS-COV-02 NO CONTEXTO ATUAL DA PANDEMIA DA COVID-19. 

 
Considerando a emergência de saúde pública internacional relacionada à Covid- 

19, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, em caráter 

temporário e excepcional, a utilização de testes rápidos (ensaios 

imunocromatográficos) para a pesquisa de anticorpos ou antígeno do novo coronavírus 

(Sars-CoV-02), sem fins de diagnóstico confirmatório, em farmácias e drogarias. 

 
Com a publicação da Resolução de Diretoria de Colegiada (RDC) da Anvisa nº 

377/2020, em vigor desde o dia 29 de abril de 2020, fica suspenso 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. Esta suspensão 

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. 

 
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. 

 
O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso vem esclarecer 

que os estabelecimentos que disponibilizarem este serviço deverão obrigatoriamente 

seguir as seguintes normas vigentes: 

 
1. RDC Nº 377, 28/04/2020 - Autorização temporária e excepcional da realização 

de teste rápido COVID farmácias e drogarias; 

2. Nota Técnica n.º 96/2020/ANVISA - Orientação para farmácias durante o 

período de pandemia da Covid-19; 

3. Nota técnica n.º 97/2020/ANVISA - Orientação para utilização de testes rápidos 

para a Covid-19 em farmácias privadas durante o período de pandemia da 

Covid-19. 

4. Nota técnica nº 012/2020/SVS/GBAVS/SES/MT Superintendência de Vigilância 

em Saúde. 
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Observe a seguir que a disponibilização do serviço pelas Farmácias não é 

obrigatória e que não pode apenas ser comercializado o teste, devendo o mesmo ser 

ofertado como um serviço: 

 A realização desta atividade é facultativa às farmácias e drogarias. 

 Somente as farmácias e drogarias privadas devidamente licenciadas e 

autorizadas para a prestação de serviços farmacêuticos, poderão realizar os testes 

rápidos (produtos para diagnóstico in vitro) para COVID-19. 

 É expressamente proibida a comercialização de produtos para diagnóstico in 

vitro de uso profissional, considerando a vedação prevista na Instrução 

Normativa Anvisa nº 09/2009, devendo o teste rápido ser realizado nas 

dependências do estabelecimento. 

 
É fundamental observar com bastante critério o disposto na Nota Técnica nº 

012/2020/SVS/GBAVS/SES/MT Superintendência de Vigilância em Saúde, transcrito a 

seguir: 

a) O teste não possui finalidade confirmatória; 

b) Todos os testes utilizados devem ser registrados na ANVISA; 

c) Os testes devem ser realizados somente pelo farmacêutico; 

d) O farmacêutico que realizar a coleta deverá utilizar todos os equipamentos de 

proteção individual exigidos (avental, óculos de proteção, touca, luva 

descartável e máscara cirúrgica), conforme a Nota Técnica 

GVIMS/GGTES/ANVISA n.º 04/2020; 

e) A drogaria/farmácia deverá seguir as determinações normativas, inclusive a 

RDC/ANVISA n° 44/2009, de Boas Práticas Farmacêuticas; 

f) Previamente à venda/aplicação dos testes rápidos de COVID-19, os 

estabelecimentos deverão solicitar ao cliente/paciente que assine/dê ciência em 

termo de consentimento livre e esclarecido, de que em caso de teste positivo, as 

informações do paciente serão encaminhadas à Vigilância Epidemiológica local 

(para posterior acompanhamento do caso) e o paciente deverá se manter em 

isolamento domiciliar. Deverá ainda fornecer informações escritas quanto às 

medidas e cuidados durante o isolamento domiciliar, conforme orientações do 

Ministério da Saúde. 

g) Os estabelecimentos deverão obrigatoriamente remeter à Vigilância 

Epidemiológica Municipal as informações contidas na planilha anexa neste link 

http://www.saude.mt.gov.br/arquivo/11063, bem como deverão preencher a 

Declaração de Serviços Farmacêuticos com as informações contidas na 

supracitada planilha, além das orientações ao paciente. 

 
 

 

http://www.saude.mt.gov.br/arquivo/11063
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O CRF/MT chama atenção para as informações trazidas no Manual de Orientação 

ao Farmacêutico sobre Testes Rápidos para COVID-19 em Farmácias, alertando 

que para utilização destes testes, o estabelecimento deve: 

 

a. 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 para resíduos biológicos e coletor de 

materiais perfurocortantes (no caso de realização de exames com amostras de 

sangue). 

b. Disponibilizar ao paciente suspeito uma máscara cirúrgica e preparação 

alcoólica a 70% para higiene das mãos; 

c. 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 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. 

d. utilizar produtos devidamente regularizados junto à ANVISA/MS - Para 

verificar a relação de produtos para diagnóstico in vitro para Covid-19 

regularizados junto à Anvisa, acesse: http://portal.anvisa.gov.br/informacoes- 

tecnicas13/-/asset_publisher/WvKKx2fhdjM2/content/prioridade-de-analise-em- 

situacoes-de-aumento-da-seguranca-de-uso-dos- 

produt1/33912?redirect=%2Fprodutos-para-a-saude&inheritRedirect=true.  É 

importante destacar que estão disponíveis nessa lista todos os testes 

regularizados junto à Anvisa e não apenas os testes rápidos (ensaios 

imunocromatográficos); 

e. seguir estritamente as instruções de uso do dispositivo que será utilizado; 

f. 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; 

g. utilizar medidas de biossegurança para a manipulação da amostra; 

h. garantir registro e rastreabilidade dos resultados - O registro do serviço deve 

constar na Declaração de Serviço Farmacêutico e ser arquivado pela farmácia 

como comprovante de que a aplicação do teste ocorreu em consonância com a 

http://portal.anvisa.gov.br/informacoes-tecnicas13/-/asset_publisher/WvKKx2fhdjM2/content/prioridade-de-analise-em-situacoes-de-aumento-da-seguranca-de-uso-dos-produt1/33912?redirect=%2Fprodutos-para-a-saude&amp;inheritRedirect=true
http://portal.anvisa.gov.br/informacoes-tecnicas13/-/asset_publisher/WvKKx2fhdjM2/content/prioridade-de-analise-em-situacoes-de-aumento-da-seguranca-de-uso-dos-produt1/33912?redirect=%2Fprodutos-para-a-saude&amp;inheritRedirect=true
http://portal.anvisa.gov.br/informacoes-tecnicas13/-/asset_publisher/WvKKx2fhdjM2/content/prioridade-de-analise-em-situacoes-de-aumento-da-seguranca-de-uso-dos-produt1/33912?redirect=%2Fprodutos-para-a-saude&amp;inheritRedirect=true
http://portal.anvisa.gov.br/informacoes-tecnicas13/-/asset_publisher/WvKKx2fhdjM2/content/prioridade-de-analise-em-situacoes-de-aumento-da-seguranca-de-uso-dos-produt1/33912?redirect=%2Fprodutos-para-a-saude&amp;inheritRedirect=true
http://portal.anvisa.gov.br/informacoes-tecnicas13/-/asset_publisher/WvKKx2fhdjM2/content/prioridade-de-analise-em-situacoes-de-aumento-da-seguranca-de-uso-dos-produt1/33912?redirect=%2Fprodutos-para-a-saude&amp;inheritRedirect=true
http://portal.anvisa.gov.br/informacoes-tecnicas13/-/asset_publisher/WvKKx2fhdjM2/content/prioridade-de-analise-em-situacoes-de-aumento-da-seguranca-de-uso-dos-produt1/33912?redirect=%2Fprodutos-para-a-saude&amp;inheritRedirect=true
http://portal.anvisa.gov.br/informacoes-tecnicas13/-/asset_publisher/WvKKx2fhdjM2/content/prioridade-de-analise-em-situacoes-de-aumento-da-seguranca-de-uso-dos-produt1/33912?redirect=%2Fprodutos-para-a-saude&amp;inheritRedirect=true
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sua instrução de uso e a respectiva janela imunológica. É apresentado como 

apêndice deste manual um modelo de Declaração de Serviço Farmacêutico para 

o teste rápido para Covid-19; 

i. 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; 

j. informar os resultados (positivos e negativos) às autoridades de saúde 

competentes, por meio de canais oficiais estabelecidos; 

k. notificar pelo Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária (Notivisa), por 

meio do endereço eletrônico: http://portal.anvisa.gov.br/notificacoes, em até 

cinco dias de seu conhecimento, a ocorrência de queixa técnica associada ao 

dispositivo utilizado. 

 

Não podemos deixar de alertar que todo estabelecimento necessita ter um plano 

de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde (PGRSS) e se você irá prestar o 

serviço de realização de testes rápidos para COVID-19, esses procedimentos devem 

estar contemplados em seus respectivos PGRSS. 

 
Recomenda-se que seja delimitado o 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 os outros serviços na farmácia. Além disso, sugere-se que o 

farmacêutico organize o fluxo de atendimento a fim de evitar aglomerações no 

estabelecimento (por exemplo, pode-se agendar, por meio remoto, o horário em que 

cada paciente realizará o teste, com intervalo de 30 minutos entre cada atendimento). 

 
O espaço destinado para esses atendimentos deverá ser identificado e ter um 

espaço separado e bem ventilado, que permita que os pacientes sintomáticos em espera 

fiquem afastados (pelo menos 1 metro de distância entre cada pessoa) e com fácil acesso 

a suprimentos de higiene respiratória e higiene das mãos. 

 
Para a realização dos testes, é necessário providenciar alguns materiais que NÃO 

são fornecidos com o kit, como alguns exemplos abaixo: 

   Lanceta estéril para punção digital; 

Cronômetro ou relógio; 

Álcool 70%; 

Algodão; 

Caneta para identificação do cassete; 

Material para descarte. 

 
Tão importante quanto a realização dos testes é o acondicionamento dos kits de 

testes. Veja abaixo algumas orientações. 

 Os componentes do kit são estáveis até a data de validade descrita na 

http://portal.anvisa.gov.br/notificacoes
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embalagem externa, desde que armazenados na temperatura de 2 a 30 graus 

Celsius e mantidos nas embalagens originais. 

 Não congelar o kit. 

 Evitar a exposição dos kits à luz solar direta, umidade e calor. 

 

Atenção! 

Importante: os testes devem estar em temperatura ambiente 

antes da realização. 

 
Não deixe de ler atentamente as instruções de como realizar o teste corretamente que 

estão descritas no Manual da Anvisa disponível em: 

http://covid19.cff.org.br/wp-content/uploads/2020/05/INSTRU%C3%87%C3%95ES- 

DE-USO-TESTE-R%C3%81PIDO.pdf

http://covid19.cff.org.br/wp-content/uploads/2020/05/INSTRU%C3%87%C3%95ES-DE-USO-TESTE-R%C3%81PIDO.pdf
http://covid19.cff.org.br/wp-content/uploads/2020/05/INSTRU%C3%87%C3%95ES-DE-USO-TESTE-R%C3%81PIDO.pdf
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ANEXO - MODELO DO TERMO DE ESCLARECIMENTO TERMO DE 

ESCLARECIMENTO, CIÊNCIA E CONSENTIMENTO INFORMADO 

Nome do cliente: 

Endereço: 

Bairro: 

CPF nº: 

Telefone para contato: 

Email: 

Por este instrumento declaro que fui informado pelo farmacêutico responsável 

quanto ao teste rápido (ensaios imunocromatográficos) para COVID-19: 

1. Os testes rápidos para COVID-19, possuem limite de detecção inerente ao 

desenvolvimento do produto e ao estado imunológico do usuário. Sendo assim, 

resultados negativos não excluem a infecção por Sars-CoV-02 e resultado positivo 

não devem ser usados como evidência absoluta de infecção; 

2. Considerando as limitações acima, a exclusão do diagnóstico de COVID-19 não 

deve ser feita por uma avaliação isolada dos resultados testes. No estágio inicial da 

infecção, falsos negativos são esperados, em razão da ausência ou de baixos níveis 

de anticorpos e dos antígenos de Sars-CoV-02 na amostra. O resultado positivo, 

indica a presença de anticorpos contra o Sars-CoV-02, o que significa que houve 

exposição ao vírus, não sendo possível definir apenas pelo resultado do teste se há 

ou não infecção ativa no momento da testagem; 

3. A coleta da amostra será realizada obedecendo o que determina a instrução de 

uso do dispositivo; 

4. Serão notificados os resultados (positivos, negativos e indeterminados) às 

autoridades de saúde. 

Identificação do produto: 

Nome comercial: 

Laboratório: 

Lote: 

Validade: 

Informo que tive oportunidade de esclarecer todas as minhas dúvidas relativas ao 

teste com o profissional farmacêutico, após ter lido e compreendido todas as 

informações constantes neste documento. 

Local, de de 2020 

Horário realizado: 

Nome do Farmacêutico 

CRF-MT nº 
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