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Assunto:  Testes serológicos utilizados para determinar ou pesquisar a presença de anticorpos anti-
SARS-CoV-2 
 

Exma.Sra. Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, 

 

Agradecemos a carta que nos foi dirigida pelo Senhor Presidente do Colégio de Especialidade de 

Análises Clínicas e de Genética Humana da Ordem dos Farmacêuticos (CCEACGH), sobre o assunto em 

epígrafe. 

 

São reconhecidas as diversas funções desempenhadas pelo Farmacêutico no âmbito dos cuidados de 

saúde prestados ao doente/utente de uma forma mais próxima, quer seja através da Farmácia 

Comunitária quer através das Análises Clínicas.  

 

No âmbito da legislação que regula a Farmácia Comunitária, através do Decreto-lei nº 306/2007 de 31 

de agosto, o artigo 36º, “Serviços Farmacêuticos”, menciona que “As farmácias podem prestar serviços 

farmacêuticos de promoção da saúde e do bem-estar dos utentes”. 

 

Neste âmbito, podem estar incluídos os serviços como a determinação de alguns parâmetros com 

recurso a testes de diagnóstico in vitro como sendo a glicemia, colesterol, gravidez, entre outros.  

 

Nos últimos tempos, foi permitida a nível nacional a realização de testes de VIH, VHB e VHC nas 

farmácias comunitárias, a qual exigiu a regulação por legislação e normas específicas devido ao impacto 
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que estas doenças podem ter na população, estabelecendo requisitos adicionais. Nestes requisitos 

incluem-se, nomeadamente, os relativos a formação adequada, processo de referenciação hospitalar, 

participação em programa de avaliação externa da qualidade para os parâmetros analisados e 

existência de um sistema de gestão de qualidade, de modo a garantir que estes testes são efetuados 

nas farmácias comunitárias de um modo adequado e garantindo sempre a informação e 

acompanhamento necessários ao doente/utente. 

 

No que respeita à questão colocada sobre a habilitação dos farmacêuticos da Farmácia Comunitária 

poderem realizar testes serológicos associados ao SARS-CoV-2, parece-nos importante primeiro fazer 

um enquadramento da situação dos testes serológicos relacionados, embora a mesma de certo, já seja 

do conhecimento do Colégio de Análises Clínicas. 

 

Os testes serológicos, no caso da doença causada pelo vírus SARS-CoV-2 são testes para deteção de 

anticorpos cuja a amostra pode ser sangue total, soro ou plasma. Estão disponíveis no mercado testes 

automatizados que só podem ser realizados em laboratórios de análises clínicas, e por outro lado os 

testes não automatizados, denominados por testes rápidos para deteção de anticorpos, os quais podem 

ser efetuados por punção capilar próximo do doente/utente. São estes últimos testes que levantam 

mais preocupações dada a disseminação da sua comercialização, mais de 100 marcas a nível europeu, e 

mais de 50 registadas a nível nacional, e dado que a sua utilização é tão simples que, muitas vezes são 

incorretamente disponibilizados a leigos, uma vez que estes testes até à data, são apenas destinados 

pelos seus fabricantes para uso profissional. Desta forma, no que respeita aos testes rápidos serológicos 

para além de não poderem ser cedidos a leigos é também proibida a sua publicidade junto do público 

em geral, de acordo com a legislação nacional. 

 

Apesar de fornecerem resultados mais rapidamente, este tipo de testes apresenta as suas próprias 

restrições pelo que é essencial que a sua utilização seja feita de acordo com a finalidade atribuída pelo 

fabricante e tendo em atenção as suas limitações, que são detalhadas nas instruções de utilização de 

todos os testes, e que englobam aspetos como: 
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- A deteção de anticorpos para o vírus (SARS-CoV-2) não é adequada para o diagnóstico da COVID-19, e 

pode não excluir a possibilidade de uma infeção; 

- O estágio da infeção em que é utilizado o teste, dependendo da sua sensibilidade e da sua 

especificidade, podem originar resultados falsos negativos, ou falsos positivos, relativamente aos 

parâmetros mensuráveis (Antigénio ou Anticorpo). 

- O resultado de um teste rápido não pode constituir um critério único na avaliação do estado do 

doente, pelo que tem de ser interpretado em conjunto com outras informações clínicas disponíveis;  

- A necessidade de confirmação de resultados por outros métodos de laboratoriais, de acordo com a 

interpretação clínica dos mesmos;  

- As condições de recolha da amostra, temperatura de armazenamento e execução do teste, risco de 

contaminação cruzada e existência de interferentes, que podem afetar adversamente o seu resultado. 

A Orientação da Direção-Geral de Saúde nº 015/20201 de 23 de março e atualizada a 24 de abril, 

relativa ao Diagnóstico Laboratorial de Covid-19, incorporou uma pequena informação sobre os testes 

rápidos no geral, no que respeita aos locais e aos profissionais de saúde que podem realizá-los e que 

passamos a transcrever: 

 

“Existem no mercado testes de diagnóstico rápido de SARS-CoV-2, mas a informação sobre o seu 

desempenho clínico é ainda limitada. Os testes rápidos qualitativos podem fornecer resultados em 10-30 

minutos, são testes de baixa complexidade de execução, mas devem ser realizados em laboratórios 

hospitalares e em unidades prestadoras de cuidados de saúde por profissionais de saúde com 

formação.” 

Note-se que as unidades prestadoras de cuidados de saúde são os estabelecimentos prestadores de 

cuidados de saúde registados na Entidade Reguladora da Saúde (ERS). 

                                                           
1 https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-

pdf.aspx 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
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De acordo com a Orientação da DGS acima referida, relativamente aos testes rápidos de anticorpos, a 

mesma refere que: 

“Os testes indiretos de deteção qualitativa de anticorpos SARS-CoV-2 devem ser utilizados com 

precaução, uma vez que se desconhece ainda qual o tipo e a duração dos anticorpos que são 

desenvolvidos no decurso da infeção e não é possível inferir sobre a sua qualidade neutralizante e/ou 

capacidade de induzir imunidade. 

Esta Orientação foi recentemente complementada pela Circular Informativa Conjunta nº 003 de 27 de 

maio2, da DGS, Infarmed e INSA, da qual se destaca a seguinte informação no âmbito da questão em 

apreço: 

1- A realização dos testes laboratoriais para o diagnóstico para SARS-CoV-2, só podem ser 

realizados por profissionais de saúde legalmente habilitados de acordo com o Despacho 

n.º 10009/2019, de 5 novembro3 e seguindo a Orientação 015/2020 da DGS. 

2-  Os testes serológicos, automatizados e rápidos, detetam a presença de anticorpos IgA, IgM 

e IgG para o SARS-CoV-2. Sendo testes de deteção da resposta imunológica, não estão 

recomendados para o diagnóstico de novos casos de COVID-19. De facto, a resposta 

imunológica na infeção por SARS-CoV-2 é detetada a partir da segunda semana de infeção, 

ou seja, cerca de 8 a 10 dias após o início dos sintomas.  

Até à data, a evidência disponível não permite inferir sobre a natureza e duração dos 

anticorpos produzidos como resposta à infeção por SARS-CoV-2, em indivíduos sintomáticos 

ou assintomáticos, e se esses anticorpos conferem imunidade de longa duração. 

3- Por isso, o resultado dos testes de deteção de anticorpos quando interpretados 

isoladamente não exclui a possibilidade da pessoa estar infetada. Apesar da sua limitada 

utilidade clínica, estes testes podem ser utilizados em estudos epidemiológicos 

                                                           
2 Circular Informativa Conjunta nº003 de 27 de maio da DGS, Infarmed e INSA, disponível em: 

https://www.infarmed.pt/documents/15786/3584301/Testes+Laboratoriais+para+SARS-CoV-
2%3B+Testes+R%C3%A1pidos/29d4e514-23df-f208-efbd-b47eba8984bc 
3 Aprova o Manual de Boas Práticas Laboratoriais de Patologia Clínica ou Análises Clínicas, disponível em: 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/125879568/details/normal?l=1  

https://www.infarmed.pt/documents/15786/3584301/Testes+Laboratoriais+para+SARS-CoV-2%3B+Testes+R%C3%A1pidos/29d4e514-23df-f208-efbd-b47eba8984bc
https://www.infarmed.pt/documents/15786/3584301/Testes+Laboratoriais+para+SARS-CoV-2%3B+Testes+R%C3%A1pidos/29d4e514-23df-f208-efbd-b47eba8984bc
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/125879568/details/normal?l=1
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populacionais (de seroprevalência) e de investigação. Tal como anteriormente referido, o 

resultado do teste de deteção de anticorpos interpretado isoladamente não exclui a 

possibilidade de a pessoa estar infetada nem de transmitir o vírus a terceiros.  

Adicionalmente, salienta-se que a utilização generalizada de testes serológicos em populações com 

baixa taxa de infeção esperada, pode ser indesejável, porque irá aumentar o número de casos falsos 

positivos. Existe ainda o risco de as pessoas face a um resultado de anticorpos positivo ficarem com 

uma falsa sensação de segurança, e adotarem comportamentos de risco. 

Desta forma, nas condições atuais da doença em Portugal, de acordo com a Circular Informativa  

Conjunta nº 003 de 27 de maio da DGS, Infarmed e INSA, os testes serológicos só devem ser utilizados 

em Estudos de Investigação. 

Outro aspeto fundamental nos testes rápidos de anticorpos é o seu desempenho. É conhecido que estes 

testes possuem, a grande maioria, marcação CE, o que evidencia a conformidade com a legislação 

europeia aplicável. Contudo a nível europeu o desempenho dos testes rápidos está a ser alvo de 

discussão tal como referido pelas seguintes Entidades/Instituições Europeias: 

1) O ECDC4 alertou para a generalização da utilização dos testes rápidos, e para os problemas 

que se têm verificado com estes testes, mesmo para aqueles que declaram cumprir com a 

legislação europeia. Os testes rápidos também podem ser menos precisos e menos sensíveis do 

que os testes de diagnóstico realizados em laboratório. Portanto, a validação clínica do 

desempenho dos testes rápidos para COVID-19 deve ser realizada por comparação com um 

método de referência num número suficientemente elevado de indivíduos da população-alvo 

antes de introduzi-los na rotina como um teste de diagnostico autónomo. Os laboratórios de 

referência da OMS para COVID-19 estão atualmente a realizar estudos de validação de testes 

comerciais. 

 
2) A Comissão Europeia publicou o documento Current performance of COVID-19 test methods 

and devices and proposed performance criteria - Working document of Commission services5, 

                                                           
4 https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/overview-rapid-test-situation-covid-19-diagnosis-eueea 
5 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40805/  

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40805/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40805/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/overview-rapid-test-situation-covid-19-diagnosis-eueea
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40805/
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no qual concluiu que a maioria dos testes de anticorpos apresentava informação limitada no 

que respeita ao desempenho. 

 
 

 
3) A Comunicação da Comissão Europeia de 15 de abril, intitulada “Orientações sobre os testes 

de diagnóstico in vitro para a COVID-19 e o respetivo desempenho"6, entre outra informação, 

recomenda vivamente a realização de uma validação adicional do desempenho clínico dos 

testes para a COVID-19 antes de os introduzir na rotina clínica. O objetivo é confirmar que os 

testes atingem os níveis de desempenho especificados pelo fabricante. Adicionalmente, a 

Comunicação referida menciona que os estudos de validação estão a ser realizados pelas 

Autoridades Competentes e pelos laboratórios de referência dos Estados-Membros, realçando 

a importância da partilha dos resultados para utilizar os recursos de forma mais eficiente. 

 

Desta forma, no que respeita aos testes rápidos de anticorpos, pode concluir-se que: 

 No contexto atual, não estão incluídos nos testes a utilizar a nível nacional no diagnóstico 

laboratorial do Covid-19;  

 O seu resultado isolado não pode excluir a possibilidade de infeção; 

 Se efetuados de uma forma isolada obriga sempre a uma nova análise laboratorial por outro 

método, quer o resultado, seja negativo quer seja positivo; 

 O resultado de um teste rápido não pode constituir um critério único na avaliação do estado do 

doente, pelo que tem de ser interpretado em conjunto com outras informações clínicas 

disponíveis; 

  Apresentam um desempenho limitado. 

 

Do ponto de vista, simplesmente técnico para a realização do teste, o farmacêutico comunitário está 

perfeitamente habilitado, uma vez que se tratam de testes de simples execução. 

 

                                                           
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0415(04)&from=EN 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0415(04)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0415(04)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0415(04)&from=EN
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No entanto, considerando o acima exposto, parece-nos que estes testes poderiam ser realizados pelas 

Farmácias Comunitárias caso se revelassem úteis para a população no geral, como acontece nos 

restantes testes efetuados pelas farmácias. No entanto, no contexto atual, não estão reunidas as 

condições para que os testes serológicos rápidos possam ser realizados nas Farmácias Comunitárias ou 

em qualquer outro local de forma generalizada utilizado no diagnóstico.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Presidente do Conselho Diretivo 

 

 

(Rui Santos Ivo) 
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