TUDO SOBRE

LAUDAGEM DE
TESTES RÁPIDOS
NA FARMÁCIA
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Introdução
Não há dúvidas que a pandemia da Covid-19 modificou o cenário da saúde
no país, principalmente o das farmácias, que tiveram a oportunidade de se
posicionarem de vez no mercado varejista como estabelecimento de saúde,
conforme a Lei n° 13021/2014 já preconizava.

A realização de exames point-of-care ou testes laboratoriais remotos
(TRLs) em farmácias e/ou clínicas são vistos atualmente como um
novo mix de produtos dentro do setor. Com um portfólio atual de
mais de 40 testes rápidos diferentes, exames como dengue, HIV,
Sífilis, Hepatites, Beta HCG, Perfil Lipídico podem ser realizados
dentro das salas de serviços farmacêuticos.

Se você ainda não sabe como
implantar testes rápidos em
farmácia, realize o nosso curso na
plataforma Clinicarx University:

CLIQUE AQUI

Com o avanço destas tecnologias e disponibilidade de serviços, os órgãos de regulação
nacional precisaram padronizar algumas exigências mínimas de qualidade, entre elas, a
emissão dos laudos laboratoriais após a realização do exame na farmácia.
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O que é um laudo
laboratorial?
O laudo laboratorial é o documento obrigatório que deve
ser emitido após a realização do teste rápido feito pelo
farmacêutico na farmácia.
No laudo deve conter:
• O resultado do exame;
• Dados de identificação do laboratório;
• Responsável técnico do laboratório;
• Informações usuais.
Para o laudo ter validade, ele precisa ser:
• Legível;
• Sem rasuras de transcrição;
• Escrito em língua portuguesa;
• Datado e assinado por profissional de nível superior
legalmente habilitado.

A finalidade desse guia é mostrar, de forma simplificada, o
que você precisa para cumprir a legislação e atender o seu
cliente de forma mais segura.
Quando falamos em ANVISA não temos como fugir das
principais legislações publicadas sobre o tema, mas até
o momento não existe uma RDC específica para testes
rápidos em farmácias.
A farmácia pode oferecer
esse serviço vinculada a
um laboratório clínico,
conforme a RDC 302/2005
e a boa notícia é que
nós temos o Laboratório
Clínico de Apoio Clinicarx
capaz de dar todo o
suporte necessário
como parte dos serviços
da plataforma para
você obter um laudo
laboratorial válido para
entregar ao seu paciente.

Mas o que exatamente
precisa constar no laudo
laboratorial emitido?
A RDC 302/2005 traz no seu art 6. que o laudo laboratorial
deve conter no mínimo os seguintes itens:
• Identificação do laboratório;
• Endereço e telefone do laboratório;
• Identificação do Responsável Técnico (RT);
• Nº. de registro do RT no respectivo conselho de classe
profissional;
• Identificação do profissional que liberou o exame;
• Nº. registro do profissional que liberou o exame no
respectivo conselho de classe do profissional
• Nº. de registro do Laboratório Clínico no respectivo
conselho de classe profissional;
• Nome e registro de identificação do cliente no laboratório;
• Data da coleta da amostra;
• Data de emissão do laudo;

• Nome do exame, tipo de amostra e método analítico;
• Resultado do exame e unidade de medição;
• Valores de referência, limitações técnicas da
metodologia e dados para interpretação;
• Observações pertinentes.
Cabe ainda ao responsável pela liberação do laudo
adicionar comentários de interpretação ao texto do
laboratório de apoio, considerando o estado do paciente
e o contexto global dos exames do mesmo.

Uma importante observação, é que o
estabelecimento deve arquivar cópia dos laudos
pelo prazo de 5 anos, facilmente recuperáveis e
de forma a garantir a sua rastreabilidade. E aí
temos mais uma vantagem com o uso da nossa
plataforma, pois todo o histórico do paciente
fica armazenado de modo online, sem ocupar
espaços e caixas, com viabilidade de impressão a
qualquer momento que for necessário.
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E se eu errar as
informações ao
emitir o laudo?
Nesse caso, o laudo não pode ser
cancelado, e sim retificado. De
acordo com a legislação, deve ser
feito um novo laudo onde fica clara
a retificação realizada.
Aproveite para acessar o artigo de
como emitir o laudo laboratorial
do teste Covid-19 e não fique com
dúvidas.

Meu cliente vai viajar
e precisa de um laudo
traduzido, consigo emitir
o laudo em outro idioma?
Com a volta à normalidade da rotina das pessoas, nada
mais natural que o retorno às viagens, sejam elas a
trabalho ou lazer. O que acontece é que muitos locais
passaram a exigir comprovante do exame realizado, que
nesse caso é o laudo laboratorial emitido após o mesmo.
Com a plataforma Clinicarx, tanto o profissional quanto o
paciente conseguem fazer essa tradução do laudo para o
inglês de forma automática e imediata.

Você pode acessar o link a seguir e descobrir
como: Clique aqui
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Você sabe como fazer a gestão de laudo
de Testes Rápidos na sua farmácia?
Além de todas as facilidades de registar os atendimentos
e fazer os laudos com nosso software, a Clinicarx traz
mais uma novidade para facilitar o dia a dia dos nossos
clientes. A nova funcionalidade da vez automatiza
processos de gestão de laudo de Testes Rápidos na
farmácia.
• Através do novo Painel de Controle de Testes Rápidos, o
administrador agora pode:
• Cadastrar novos lotes de TLR;
• Atualizar estoque de testes com lotes já cadastrados;
• Remover, ativar ou desativar lotes de laudo de testes
rápidos.
O objetivo da nova ferramenta é agilizar esse processo e
promover a autonomia dos nossos clientes na gestão de
testes rápidos para otimizar a liberação de lotes de laudo
de testes rápidos. Confira essa novidade no link!

Cabe ressaltar que nesse momento a RDC 302/2005 está
sendo revisada pela ANVISA, e que em breve teremos um
novo texto publicado. Mas o fato é, que com a pandemia
Covid-19, o setor do varejo farmacêutico bem como a
população perceberam a importância do farmacêutico no
cuidado e qualidade na assistência em saúde da população,
claro que para isso o profissional deve estar preparado e
qualificado para prestar esse serviço.

Cursos e Capacitações
Se você ainda não conhece a nossa plataforma de
cursos EAD Clinicarx University está aí uma grande
oportunidade. Você vai se surpreender com a infinidade
de conteúdos que contém nela.

Conheça os cursos

Deixo aqui outras normas
sanitárias importantes para
conhecimento:
• RDC 44/2009 (boas práticas de farmácia);
• RDC 302/2005 (farmácia vinculada a laboratório para fazer testes rápidos);
• RDC 377/2020 (liberou Testes Covid-19);
• Nota Técnica 7/2021 (sobre Testes Covid-19 e RDC 302/2005);
• Resolução 585/2013 CFF (sobre as atividades clínicas permitidas ao farmacêutico).
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@clinicarx

Nossa missão é promover serviços
de saúde acessíveis, convenientes,
contínuos e de qualidade a todos, de
forma integrada ao sistema de saúde,
tendo o paciente no centro de todo o
processo.

Nós levamos Pontos de Saúde
que criam novos serviços
em locais acessíveis como
farmácias, criando uma
comunidade de profissionais
da saúde, especialmente
farmacêuticos, empoderados
para uma série de serviços
clínicos, que beneficiam
principalmente a população
mais vulnerável.

Auxiliamos estabelecimentos e empresas
na implementação desses serviços de uma
forma sistematizada, segura e rentável para o
negócio.
Desenvolvemos uma plataforma para esses
locais e profissionais, que padroniza os
processos de como implantar e gerir serviços
de saúde inovadores, atuando como um hub
de conexões entre fornecedores, indústria,
estabelecimentos, profissionais da saúde e
pacientes.
Um estabelecimento que deseja oferecer
serviços de saúde padronizados e digitais
aos seus clientes encontra na Clinicarx uma
solução completa de software, treinamentos
(plataforma EaD) e aplicativo mobile, acessíveis
e fáceis de usar.
SAIBA MAIS

/clinicarx

/clinicarx

/clinicarx

clinicarx.com.br/blog

Acesse nossos cursos na plataforma:

