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CRF-MA divulga Guia Farmacêutico
para a realização de testes rápidos

para COVID-19 em farmácia



A COVID-19 é uma doença, de fundo respiratório, causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). 
Os sintomas surgem e geralmente persistem por 5 a 7 dias. Após sete dias, começa o período de 
maior transmissibilidade. O organismo inicia a produção de an�corpos, a fim de combater e, na 
maioria dos casos, vencer a infecção. O primeiro an�corpo a dar início ao aparecimento, por 
volta do 8º a 10º dia, é o IgM, iniciando a fase de infecção aguda e recente, posteriormente, por 
volta do 15º dia surge o IgG, indicando exposição prévia ao vírus e este ainda é detectável por um 
longo período. Para se ter com clareza um resultado sa�sfatório, o melhor dia para realizar o 
TESTE RÁPIDO para detecção de ambos é por volta do 12º ao 15º dia.

INTRODUÇÃO

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou a Resolução da Diretoria Colegiada 
(RDC) nº 377 em 28 de abril de 2020 que “autoriza, em caráter temporário e excepcional, a 
u�lização de testes rápidos (ensaios imunocromatográficos) para a COVID-19 em farmácias”. 
Para leitura completa, acesse o documento através do link h�p://www.in.gov.br/en/web/dou/-
/resolucao-rdc-n-377-de-28-de-abril-de-2020-254429215. 
A realização do teste rápido para a COVID-19 em farmácias deverá seguir diretrizes, protocolos e 
condições estabelecidas pela ANVISA e Ministério da Saúde, bem como as Boas Prá�cas 
Farmacêu�cas (nos termos da RDC Anvisa nº 44/2009).
É importante que o estabelecimento tenha uma área priva�va para essa prá�ca com boa 
ven�lação, e que seja disponibilizado ao profissional e paciente condições ideais.

LEGISLAÇÃO

Os “Testes Rápidos” são tecnicamente conhecidos como testes imunocromatográficos, pois 
u�lizam como base a cromatografia para metodologia de realização. Uma fase estacionária 
(membrana de nitrocelulose) é sensibilizada com an�genos e an�corpos para detecção do 
analito de interesse clínico. A amostra é arrastada com auxílio da fase móvel (tampão).

TESTES IMUNOCROMATOGRÁFICOS

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


Estão disponíveis no mercado alguns modelos de testes rápidos para COVID-19 de diversas 
marcas, como por exemplo: Testes que iden�ficam o an�geno, Testes que iden�ficam an�corpos 
totais, Testes que iden�ficam apenas IgG, Testes que iden�ficam apenas IgM, Testes que 
iden�ficam IgG e IgM no mesmo teste, Testes que iden�ficam IgA, entre outros.

MODELOS DE TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19

1. Pessoas com sintomas a pelo menos 10 dias. Quanto mais tempo do início dos sintomas, 
melhor a acurácia do teste;
2. Assintomá�cos que �veram contato próximo com pessoas diagnos�cadas com COVID-19 a 
pelo menos 10 dias;
3. Funcionários que foram afastados por suspeitas de COVID-19 e que es�verem assintomá�cos 
a, pelo menos, 72 horas;
4.Pessoas que deram posi�vo por outro exame, se curaram e querem saber se estão imunizadas 
(após 28 dias dos sintomas iniciais);
5. Pessoas que sen�ram os sintomas semelhantes ao COVID e querem saber se �veram 
realmente a doença (após 28 dias dos sintomas iniciais);
6. Profissionais que estão na linha de frente para saber se estão imunizados para con�nuarem 
atendendo a população (não realizar antes de 10 dias do início do trabalho com pacientes 
suspeitos);

Se o paciente não es�ver em nenhuma das condições acima citadas, orientar seu retorno ou não, 
conforme suas informações a respeito de manifestações ou ausência dos sintomas.

PARA QUEM OS TESTES RÁPIDOS SÃO INDICADOS?

Devemos lembrar que Testes Rápidos possuem uma função muito mais epidemiológica do que 
diagnós�ca. Eles são usados como uma espécie de triagem para as patologias e com a COVID-19 
não é diferente. Além disso, testes rápidos geram resultados qualita�vos. Para quan�ficação da 
carga de an�corpos produzidos o exame a ser realizado é por sorologia quan�ta�va de IgG/IgM 
(imunoquimioluminescência ou imunofluorescência) O padrão-ouro para diagnós�co da 
COVID-19 é o Teste Molecular (RT-PCR) que detecta o RNA viral. 
A sensibilidade e especificidade dos testes rápidos para a COVID-19 pode variar com o �po de 
amostra u�lizada, an�corpo a ser detectado, marca do kit, janela imunológica que o paciente se 
encontra, entre outros fatores.
É sempre importante ler todas essas informações na bula do kit a ser u�lizado.

SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE

A grande maioria dos testes rápidos disponíveis detectam an�corpos para a COVID-19 (IgG e IgM 
mais comumente). É importante ter em mente que an�corpos nada mais são que proteínas 
(imunoglobulinas) produzidos por Linfócitos B a�vos (plasmócitos) ao reconhecer o an�geno em 
questão.

ANTICORPOS



A imunoglobilina de classe M (IgM) é um an�corpo de fase aguda e sua detecção sugere contato 
a curto tempo com o an�geno.
A imunoglobulina de classe G (IgG) é um an�corpo de memória e sua detecção sugere que o 
indivíduo teve contato a mais tempo com o an�geno (resposta tardia) e já possui memória 
imunológica para o mesmo.
Alguns testes rápidos detectam a imunoglobulina de classe A (IgA) que é um an�corpo mais 
encontrado nas mucosas. Tendo em vista que a COVID-19 é uma doença de fundo respiratório, 
essa classe de an�corpo pode ser encontrada na mucosa do trato respiratório.
Quando o indivíduo já tem uma exposição prévia a um patógeno ele gera o que chamamos de 
memória imunológica (IgG) e assim, numa segunda exposição, o sistema imunológico reage 
mais rapidamente impedindo, na maioria das vezes, a evolução da doença.

AMOSTRA

Como explicado anteriormente, a maioria dos testes rápidos detectam an�corpos e a circulação 
dessas proteínas se dá através da corrente sanguínea. Sendo assim, o sangue é a amostra mais 
recomendada para a realização desse teste. Vale lembrar que na parte líquida do sangue é onde 
essas proteínas estão concentradas, portanto a amostra mais indicada a ser u�lizada é o soro 
(coleta em tudo seco ou com gel separador). 
O plasma sanguíneo (coleta em tubo com an�coagulante), apesar de também ser a parte líquida 
do sangue possui proteínas de coagulação, como o fibrinogênio, que pode interferir na análise.



O sangue total periférico (coleta de capilar) é a amostra u�lizada na realização de testes rápidos 
fora do ambiente laboratorial, por conta da ausência de estrutura e equipamentos, mas deve ser 
u�lizado com muita cautela e atenção, pois os elementos figurados do sangue podem interferir 
na análise.
É sempre importante ler todas essas informações na bula do kit a ser u�lizado.

REALIZANDO O TESTE RÁPIDO EM FARMÁCIA COM SANGUE CAPILAR

PASSO 1: Entrevista Farmacêu�ca
É de fundamental importância essa etapa, pois com ela é possível obter informações sobre a 
janela imunológica do paciente, a real necessidade e aplicabilidade do teste a ser realizado, se o 
paciente faz parte de grupos de risco, os sintomas apresentados, entre outras informações. 
Lembre-se de deixar tudo documentado, evidenciado e arquivado.

PASSO 2: Lavagem das mãos
A lavagem das mãos é a forma mais básica e fácil de evitar a contaminação cruzada e 
contaminação do profissional e paciente.
Confira o passo a passo para a correta e ideal higienização das mãos.



PASSO 3: Paramentação
O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) é uma segurança para o profissional que 
estará realizando o teste. Tenha sempre em mente que o manuseio de material biológico sempre 
deve ser tratado como potencialmente perigoso e contaminado. Faça sempre o uso dos EPI's: 
luvas, máscara, jaleco, touca, óculos de proteção, e demais equipamentos necessários.

PASSO 4: DISPOSIÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS
Deixe todo o material necessário disponível na sua bancada para a realização do teste:
Algodão;
Álcool 70%;
Lanceta;
Pipeta ou Tubo capilar;
Placa do Teste;
Tampão;
Lapiseira;
Descarte próprio para perfurocortantes;
Lixo infectante para descarte dos EPI's, Placa do teste, Algodão contaminado, entre outros.
Lixo comum para descarte dos materiais não contaminados: papéis, envelope do teste, entre 
outros.

PASSO 5: COLETA DA AMOSTRA E APLICAÇÃO NA PLACA
Anote na placa as iniciais do nome do paciente.
Faça a assepsia do dedo que será coletado o sangue do paciente, com auxílio do algodão e álcool 
70%.
Use a lanceta para furar o dedo do paciente.
Use a pipeta ou tubo capilar para coletar a quan�dade suficiente de sangue recomendado pelo 
fabricante do teste.
Dispense a quan�dade de amostra na área indicada da placa.
Dispense a quan�dade de tampão recomendada pelo fabricante na área indicada da placa.
Anote o horário da leitura seguindo o tempo determinado pelo fabricante.
Peça ao paciente que aguarde o tempo recomendado para a leitura do teste.
Despreze os materiais u�lizados nos seus devidos lixos de acordo com o seu �po.

OBS=> Após a realização do teste, realizar a desparamentação e nova higienização das mãos.



PASSO 6: LEITURA E INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO
Após o tempo determinado pelo fabricante, o resultado deve ser lido e interpretado pelo 
farmacêu�co para que possa ser explicado ao paciente o significado clínico do resultado do 
teste.

A área “C” é o Controle. Esse sempre precisa estar presente a linha de detecção. Isso é a 
validação do seu teste. Caso a linha do Controle não apareça, o teste é considerado INVÁLIDO.

A área “G” é a área do IgG. Quando posi�vo, significa que o paciente tem memória imunológica 
para a COVID-19.

A área “M” é a área do IgM. Quando posi�vo, significa que o paciente teve contato recente com o 
vírus.



Confira, a seguir, as formas de interpretação dos resultados ob�dos:

PASSO 7: LIBERAÇÃO DO RESULTADO
É importante o fornecimento de um laudo que contenha o resultado do teste realizado para que o 
paciente tenha em mãos uma comprovação de que realizou o teste. O laudo deve conter a assinatura e 
carimbo do farmacêu�co responsável.
É importante, mais uma vez, ressaltar que os testes rápidos são qualita�vos, ou seja, não liberam 
valores numéricos em seu resultado.
É comum a liberação do resultado ser feito u�lizando os termos:
REAGENTE=> para quando se lê posi�vo.
NÃO REAGENTE=> para quando se lê nega�vo.

PASSO 8: NOTIFICAÇÃO DO RESULTADO
Se faz necessário, para controle, informar os resultados (posi�vos e nega�vos) as̀  autoridades de saúde 
competentes, por meio de canais oficiais estabelecidos.
No�ficar pelo Sistema de No�ficações em Vigilância Sanitária (No�visa), por meio do endereço 
eletrônico: h�p://portal.anvisa.gov.br/no�ficacoes, em ate ́ cinco dias de seu conhecimento, a 
ocorrência de queixa técnica associada ao disposi�vo u�lizado.

O SARS-Cov-2 é considerado agente biológico classe de risco 3, portanto todos os resíduos 
provenientes da realização desse teste (pacientes suspeitos ou confirmados) devem ser enquadrados 
na classe de risco 3, na categoria A1, conforme RDC ANVISA nº 222/2018.
Ressalta-se ainda que, conforme a RDC ANVISA nº 222/2018, todos os serviços de saúde devem 
elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS). E ́ necessário 
enfa�zar que o farmacêu�co possui um papel fundamental na elaboração e implementação do PGRSS.

Tabela 1: Interpretação do resultado do teste rápido para COVID-19

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
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LABTEST. Instruções de Uso. An� COVID-19 IgG/IgM Rapid Test.

https://www.dfl.com.br/covid19/

MANUAL DE ORIENTAÇAÕ AO FARMACÊUTICO: TESTES RAṔ IDOS PARA 
COVID-19 EM FARMAĆIAS. Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo.

 Referências e Recursos Complementares

https://www.dfl.com.br/covid19/


Sede CRFMA
Rua Faveiros, Quadra. B, número 7 - São 
Francisco São Luís - MA CEP: 65075-270.

Fone:
(98) 2107-3850/2107-3851 

Fax:(+55 98) 2107-3852
Atendimento ao público: 

Segunda à sexta das 9h às 17h.

 Seccional Balsas
Av. Catulo, n. 170 Equatorial Shopping Center, 
2º Piso - Sala 17, Balsas-MA CEP: 65800-000.

Fone:
(99) 3541-3891

Atendimento ao público: 
Segunda à sexta das 14h às 18h.

Seccional Imperatriz
Rua Alagoas, nº 516, Centro de Imperatriz. 

Fone/Fax: 
(+5599)3221-8981 e 3221-8989 

Atendimento ao público:
Segunda à sexta das 8h às 12h 

e das 14h às 18h

 www.crfma.org.br

crfmacrfmaranhao

(98)98457.8600


