
Foram analisados mais de 3,3 milhões 
de atendimentos no período de janeiro a 
junho de 2021, por 8.506 farmacêuticos 
em 2.608 farmácias de redes associadas à 
Abrafarma em todo o país. 

Considerando sua amostra e abrangência, 
este é o maior estudo sobre Covid-19 já 
realizado no Brasil, e ajuda a mostrar um 
perfil mais detalhado da doença, pelo 
olhar da atenção primária à saúde e das 
farmácias.

Estudo inédito aponta resultados da 
Testagem em Massa nas Farmácias
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% Testes 
positivos por 

Estado/UF

0,171

0,307

PAINEL DE

NAS FARMÁCIAS – 
ABRAFARMA 2021

TESTES 
COVID-19

MAIO/2020 JULHO/2021

Testes Positivos

1.931.061
21,21%

Testes Negativos

7.171.493
78,79%

4.262
Farmácias

9.102.554
Testes Realizados

As redes de farmácias associadas à 
Abrafarma estão fazendo história. De maio 
de 2020 a julho de 2021, 4.262 farmácias 
realizaram quase 10 milhões de testes 
rápidos em pacientes com suspeita de 
Covid-19 ou situações relacionadas, com 
mais de 1,9 milhão de pessoas tendo 
recebido testes positivos, em todo o país.
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RAIOS-X DA COVID-19

PERFIL DA

E RESULTADOS DA 
TESTAGEM EM MASSA 
NAS FARMÁCIAS

DOENÇA
NO BRASIL

Agora, em um estudo inédito produzido 
em parceria com a startup Clinicarx – 
Plataforma de Serviços de Saúde  
(clinicarx.com.br), a Abrafarma divulga 
um Raio-X da testagem de Covid-19 nas 
farmácias brasileiras. Analisamos mais de 
3 milhões de atendimentos realizados 
apenas em 2021, no primeiro semestre, 
por 8.506 farmacêuticos em 2.608 
farmácias em todo o país. 

São números e histórias de mais de 
3 milhões de brasileiros e brasileiras 
atendidos nesses estabelecimentos de 
saúde próximos e acessíveis, somente este 
ano. Mais do que isso, são informações 
valiosas sobre a Covid-19, como a doença 
se manifesta, quem ela atinge, e como 
o cuidado farmacêutico contribuiu para 
combater esta pandemia.

Considerando sua amostra e abrangência, 
este é o maior estudo sobre Covid-19 já 
realizado no país, e ajuda a mostrar um 
perfil mais detalhado da doença, pelo 
olhar da atenção primária à saúde e das 
farmácias.

8.506
farmacêuticas e 
farmacêuticos

Realizados por 

3.323.726
milhões 
de atendimentos 
realizados entre 
janeiro e junho 
de 2021

Analisamos

2.608
farmácias das 
redes associadas 
à Abrafarma

Em
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A HISTÓRIA FOI MAIS 
OU MENOS ASSIM...

PARA MILHÕES 
DE BRASILEIROS 

Para milhões de brasileiros, o surgimento 
de sinais e sintomas semelhantes à 
Covid-19 foram momentos de angústia e 
apreensão. Sintomas antes considerados 
comuns, como de gripes e resfriados, 
passaram a ser sinônimo de coronavírus. 
Nestes momentos, foi essencial a busca 
por serviços de saúde capazes de acolher 
essa enorme demanda foram essenciais 
para manter o sistema de saúde longe do 
colapso.

Hoje acordei me 
sentindo mal, com 

nariz trancado, tosse e 
dor de cabeça...

...ai, meu Deus!
Será que é 

coronavírus?
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VOU ATÉ UMA 
FARMÁCIA
PARA FAZER O TESTE...

As farmácias, desde a aprovação 
pela Anvisa da RDC 377/2020, foram 
autorizadas a prestar esse atendimento, 
provendo testes rápidos de antígeno e 
anticorpos, por meio do atendimento de 
profissionais farmacêuticos. 

Os testes de anticorpos, indicados 
para quem já teve a doença, detectam 
a presença de anticorpos IgM e IgG, 
permitindo identificar a resposta 
imunológica e confirmar a infecção prévia 
pelo SARS-CoV-2. Os testes de antígeno, 
por outro lado, são indicados a pessoas 
com sintomas suspeitos da doença, em fase 
aguda, e auxiliam na triagem e diagnóstico 
rápido, permitindo isolar casos leves e 
encaminhar casos moderados e graves para 
atendimento hospitalar, ajudando a conter 
a disseminação do vírus.

Em cada uma dessas farmácias, foram 
estabelecidos rígidos protocolos de 
segurança e uma estrutura de salas 
clínicas, capazes de acolher e fornecer 
privacidade para os atendimentos entre 
profissionais da saúde e pacientes.

Além disso, processos de garantia da 
qualidade foram decisivos para que 
fossem utilizados apenas testes rápidos 
com alta qualidade, com resultados 
de sensibilidade e especificidade 
considerados ótimos, em comparação ao 
método padrão de RT-PCR.

FA R M ÁC I A
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MILHÕES DE 
PACIENTES 
ATENDIDOS, 
DE TODAS AS IDADES, 
COM DESTAQUE PARA 
ADULTOS JOVENS
(18 A 39 ANOS)

Dados de 3,3 milhões de testes 
realizadas, para todos as idades.

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

Mulheres

Crianças 0 a 12 anos

Adultos 18 a 39 anos

Adolescentes 13 a 17 anos

Adultos 40 a 59 anos

Idosos 60 anos ou mais

Homens

46,3%

53,7%

As farmácias atenderam pacientes de 
todas as idades, com destaque para 
adultos jovens, entre 18 e 39 anos, que 
representarem 49%. Idosos com 60 anos 
ou mais foram o segundo maior grupo, com 
33% dos pacientes atendidos, seguidos 
pelos adultos entre 40 e 59 anos, que 
representaram 11%. As crianças até 
12 anos, e adolescentes entre 13 e 17 
anos, foram 4% e 3% dos atendimentos, 
respectivamente. A distribuição entre sexos 
foi bastante próxima, sendo as mulheres 
53,7% de todos os pacientes atendidos.

33% 49%

11%

4% 3%
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NA FARMÁCIA, 
MUITO MAIS
DO QUE APENAS 
UM TESTE. 

1

2

3

CADA PACIENTE 
ACOLHIDO E 
ATENDIMENTO EM UM 
PROTOCOLO CLÍNICO 
PADRONIZADO E SEGURO

O protocolo de atendimento das 
farmácias foi padronizado, com auxílio da 
Abrafarma e Clinicarx, permitindo que os 
farmacêuticos oferecessem não apenas o 
teste rápido, mas um atendimento clínico 
completo, incluindo anamnese e triagem 
clínica, testagem, emissão de laudo 
ou declaração ao paciente, bem como 
orientação e encaminhamento ao médico 
dos casos mais graves. 

ANAMNESE E
TRIAGEM CLÍNICA
Quais são os sintomas?
Há quanto tempo?

TESTES  DE ANTÍGENO 
OU ANTICORPOS
Qual o teste mais 
indicado?

LAUDO E ORIENTAÇÃO
Qual é o resultado?
O que fazer agora?
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A triagem clínica realizada consistiu em 
um conjunto de perguntas a respeito dos 
sinais e sintomas do paciente, seguindo 
o protocolo do Ministério da Saúde, além 
do exame de oximetria e pressão arterial 
destes pacientes. Esta anamnese foi 
realizada pelos farmacêuticos em pacientes 
durante o atendimento, contando com o 
software para interpretação dos resultados.

A triagem clínica para Covid-19 permitiu 
identificar quadros suspeitos de síndrome 
gripal (SG) ou síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG), sendo decisiva nas decisões 
de encaminhamento rápido de centenas 
de milhares de brasileiros.

TRIAGEM
CLÍNICA
ANAMNESE 
PADRONIZADA* 
DE ACORDO COM 
PROTOCOLO DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE

*Software *Clinicarx com 
algoritmo e resultados 

Trata-se de atendimento a paciente com sintomas de Covid-19?
Data de início dos sintomas
Paciente com calafrios?
Paciente com dor de garganta?
Paciente com dor de cabeça?
Paciente com tosse?
Paciente com coriza?
Paciente com distúrbios olfativos?
Paciente com distúrbios gustativos?
Paciente com distúrbios gastrointestinais?
Paciente com dispneia ou desconforto respiratório?
Paciente com pressão persistente no tórax (peito)?
Paciente com cianose?
Paciente teve contato próximo ou domiciliar, nos últimos 14 dias anteriores?
Se verificada, qual a temperatura do paciente?
Se verificada, qual a oximetria do paciente?
Se verificada, qual a pressão do paciente?
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TOSSE, NARIZ 
ESCORRENDO, 
DOR DE GARANTA
E DOR DE CABEÇA 
FORAM OS SINTOMAS 
MAIS COMUNS 
REPORTADOS POR 
TODOS OS PACIENTES

A análise de mais de 1,34 milhão de 
triagens clínicas realizadas, nos ajuda 
a entender quais são os sintomas mais 
comuns reportados pelos pacientes 
que buscaram atendimento primário 
nas farmácias. Os quatro sintomas mais 

Dados de 1,34 milhão de triagens 
realizadas, para todos as idades.

frequentes foram: tosse (40,7% dos 
pacientes), nariz escorrendo (37,9%), 
dor de garganta (36,3%) e dor de cabeça 
(27,7%). Sintomas considerados “típicos” 
de Covid-19, como diarreia (16,9%), 
dispneia (14,1%), febre (7,7%) e perda do 
olfato ou paladar (6,5%), como visto, foram 
menos frequentes e acometeram menos 
pacientes.

Essa análise revela a dificuldade do 
diagnóstico médico da Covid-19, tendo 
pacientes com sintomas gripais ou 
respiratórios, que podem ser causados 
por diversos outros vírus, como influenza, 
rinovírus, entre outros. Entre pacientes 
com quadros leves a moderados, o uso de 
testes rápidos é essencial para detectar a 
presença do vírus e guiar os médicos para 
uma diagnóstico diferencial e tratamento 
adequado.

Tosse

Nariz escorrendo

Dor de garganta

Dor de cabeça

Diarreia

Calafrios

Dispineia

Dor no peito

Febre

Perda de Olfato | Paladar

Oximetria <95%

Cianose Face | Extremidades

40,7%

37,9%

36,3%

27,7%

16,9%

14,9%

14,1%

9,7%

7,7%

6,5%

0,7%

0,5%
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OS PRINCIPAIS 
SINTOMAS
FORAM SEMELHANTES EM 
TODAS AS IDADES, COM 
PEQUENAS DIFERENÇAS 
NOS IDOSOS E CRIANÇAS

Comparando os sintomas relatados entre 
as faixas etárias, observa-se um quadro 
sintomático bastante semelhante entre 
todas as idades. Como exceção, a tosse foi 
o sintoma mais reportado entre os idosos 
(44,2% dos pacientes) e nariz escorrendo 
foi o sintoma mais comum em crianças 
(40,8%).

To
sse

Nariz
 esco

rre
ndo

Dor d
e garganta

Dor d
e ca

beça

Diarre
ia

Calafri
os

Disp
ineia

Dor n
o peito

Fe
bre

Perda de Olfa
to | P

aladar

Oxim
etri

a <95%

Cianose
 Fa

ce
 | E

xtre
midades

0 a 17 anos

40 a 59 anos

18 a 39 anos

60 anos ou mais

50,0%

45,0%

40,0%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

Tosse mais
comum em idosos

Nariz escorrendo
mais comum em 
crianças
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1 A CADA 10 
PACIENTES
ATENDIDOS TINHA 
SINTOMAS SEVEROS, 
SUSPEITOS DE SÍNDROME 
RESPIRATÓRIA AGUDA 
GRAVE

Com a aplicação da triagem clínica, de 
acordo com protocolo do Ministério da 
Saúde, foi possível detectar a suspeita de 
síndrome gripal ou quadros respiratórios. 
Em mais de 1,34 milhão de triagens 
realizadas, 47,1% dos pacientes foram 
considerados não suspeitos para Covid-19, 
29,1% suspeitos para síndrome gripal 
(SG)(podendo ser SARS-CoV-2 ou não) e 
12,% suspeitos de síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), condição relacionada à 
maior mortalidade. Em 11,3% dos casos, o 
paciente foi considerado suspeito para caso 
assintomático. 

Todos esses pacientes, após triagem, 
passaram pelo Teste Rápido, a fim de 
confirmar a suspeita e proceder os 
encaminhamento necessários.

Dados de 1,34 milhão de triagens 
realizadas, para todos as idades.

12,5%

11,3%

29,1%

47,1%

Não Suspeito para Covid-19

Suspeito de Síndrome Gripal

Suspeito de Síndrome Resp. Aguda Grave

Suspeito Caso Assintomático
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DISPNEIA
E PRESSÃO
NO PEITO 
FORAM OS 
PRINCIPAIS SINTOMAS 
PARA IDENTIFICAR 
E ENCAMINHAR 
PACIENTES MAIS 
GRAVES

Analisando em detalhes o quadro 
sintomático dos pacientes com suspeita de 
SG ou SRAG, observamos que os sintomas 
mais comuns, como tosse, nariz escorrendo, 
dor de cabeça e dor de garganta, foram 
muito mais frequentes, nos pacientes 
com suspeita de SRAG, o que é condizente 
com a gravidade do quadro. Além disso, 
sintomas de alerta como dispneia e pressão 
no peito estiveram presentes em 77% e 
54% dos pacientes com suspeita de SRAG, 
respectivamente.

Síndrome Gripal 
(Suspeita)
Tosse 62%
Nariz Escorrendo 57%
Dor de Cabeça 57%
Dor de Garganta 56%

Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (Suspeita)
Tosse 85%
Nariz Escorrendo 74%
Dor de Cabeça 72%
Dor de Garganta 71%
Dispneia 77%
Pressão no Peito 54%
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TESTES DE 
ANTÍGENO
REPRESENTARAM 
85% DO TOTAL, COM 
25,8% DE RESULTADOS 
REAGENTES (POSITIVOS)

Chegando à etapa de testagem, os testes 
de antígeno representaram 85% do total 
de testes realizados, enquanto os testes de 
anticorpos foram apenas 15%. No caso dos 
anticorpos, 1 a cada 3 pacientes (32,3%) 
tiveram resultado positivo para IgM ou IgG, 
indicando infecção prévia e soroconversão 
contra o coronavírus. 

Para os testes de antígeno, os casos 
positivos foram 1 a cada 4 (25,8%), sendo 
que 90% desses pacientes positivos 

estavam sintomáticos. Isto é, pessoas com 
sintomas suspeitos para SG ou SRAG, que 
testaram positivo para coronavírus. Após 
este resultado, cada paciente recebeu seu 
resultado e foi orientado pelo farmacêutico, 
sendo os casos leves, sem sinais de risco, 
orientados a se manterem isolados e/
ou afastados do trabalho e os casos 
moderados a graves encaminhados para 
atendimento médico-hospitalar. Portanto, 
com um resultado positivo para teste 
de antígeno, esses pacientes puderam 
ser atendidos de forma mais rápida e 
eficaz pelos médicos, o que certamente 
contribuiu para desfechos positivos para 
muitos deles.

Outros 10% dos pacientes com teste 
positivo no antígeno eram assintomáticos, 
portanto, detectaram a presença do vírus 
graças ao teste rápido e puderam ser 
orientados a se isolarem e conterem o risco 
de transmissão para outras pessoas.

Dados de 3,3 milhões de testes realizados, 
para todos as idades.

85%

15%

Teste de Anticorpos

Positivo

1 a cada 3
32,3%

Teste de Antígeno

Positivo

1 a cada 4
25,8%

90%
Pacientes

Sintomáticos

10%
Pacientes

Assintomáticos
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IDOSOS E 
ADULTOS
TIVERAM MAIOR 
PERCENTUAL DE TESTES 
POSITIVOS PARA 
ANTÍGENO SARS-COV-2 

Comparando a taxa de resultados positivos 
entre as idades, os idosos ficaram em 
primeiro lugar, com 34,5% de testes 
positivos para antígeno. Em segundo 
lugar, os adultos entre 40 e 59 anos, com 
31% de testes positivos e, em terceiro, os 
adolescentes com 27%. As crianças até 12 
anos tiveram a menor taxa de resultados 
positivos, de 20%.

34,5% 31,0% 27,0% 26,5% 20,0%

Idosos 60 anos 
ou mais Adultos

40 a 59 anos
Adolescentes 
13 a 17 anos

Adultos
18 a 39 anos

Crianças
0 a 12 anos
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FEBRE E PERDA 
DO OLFATO 
OU PALADAR 
OCORRERAM EM APENAS 
10% DOS PACIENTES 
POSITIVOS PARA 
CORONAVÍRUS. TOSSE FOI 
O SINTOMA MAIS PRESENTE

Por fim, comparando novamente o 
quadro sintomático desses pacientes, 
dessa vez entre pessoas com resultado 
positivo ou negativo no teste de antígeno, 
as diferenças foram marcantes. Todos 
os sintomas, em especial tosse, nariz 
escorrendo, dor de garganta e dor de 
cabeça, foram mais presentes em pacientes 
com teste positivo.

Esse resultado revela uma característica 
marcante da Covid-19, reportada 
por muitas pessoas: sintomas fortes, 
diversos, bastante diferentes de quadros 
respiratórios comuns, como gripe ou 
resfriado. Destaque para o sintoma mais 
marcante da doença, que foi a tosse, 
presente em 68,7% dos pacientes 
confirmados no teste de antígeno. Ao 
contrário da febre e da perda de olfato ou 
paladar, presentes em apenas 11,9% e 
9,5% dos pacientes, respectivamente.

Recorte de 670 mil testes de Antígeno que 
acompanharam triagem clínica

0,0%     10,0%     20,0%     30,0%     40,0%     50,0%     60,0%     70,0%     80,0%

37,0%

16,3%

15,8%

13,4%

8,6%

0,7%

0,5%

34,8%

22,4%

18,1%

14,0%

1,6%

0,9%

39,5%

38,2%

35,6%

3,4%

1,8%

68,7%

53,6%

49,0%

11,9%

9,5%

48,8%

Tosse

Nariz
Escorrendo

Dor de
Garganta

Dor de 
Cabeça

Calafrios

Diarreia

Dispineia

Dor no 
peito

Febre

Perda do 
olfato ou 

paladar

Oximetria 
abaixo de  

95%

Cianose 
na face ou 

extremidades

Antígeno Negativo

Antígeno Positivo
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Pontos-chave - Resumo
As redes associadas à Abrafarma já 
realizaram quase 10 milhões de testes 
de Covid-19, no período de maio/2020 a 
julho/2021.

Analisando mais de 3 milhões de 
atendimentos, realizados em 2021, a 
entidade disponibilizou resultados do 
maior estudo sobre o perfil da Covid-19 já 
realizado no país.

As farmácias atenderam pacientes de 
todas as idades, com destaque para 
adultos jovens, entre 18 e 39 anos, que 
representarem 49% do total. 

Os sintomas mais frequentes relatados 
pelos pacientes no ato do atendimento 
pela farmácia foram tosse (40,7% dos 
pacientes), nariz escorrendo (37,9%), 
dor de garganta (36,3%) e dor de cabeça 
(27,7%).

O sintoma mais comum entre os idosos 
foi tosse (44,2% dos pacientes) e entre 
as crianças foi nariz escorrendo (40,8%). 
Demais sintomas tiveram ocorrência 
semelhante entre todas as faixas etárias.

Aplicando um protocolo de triagem 
recomendado pelo Ministério da Saúde, 
os farmacêuticos detectaram quadros 
graves em 12,5% dos pacientes (suspeitas 
de síndrome respiratória aguda grave), 

requerendo encaminhamento imediato ao 
médico.

Os testes de antígeno representaram 85% 
do total realizado, com resultados positivos 
em 1 a cada 4 pacientes (25,8%) testados.

10% dos pacientes com testes positivos 
para coronavírus eram assintomáticos, isto 
é, sem nenhum sintoma no momento da 
testagem.

Os testes de anticorpos, que indicam 
infecção prévia, foram positivos em 1 a 
cada 3 pacientes (32,3%).

Idosos (60 anos ou mais) e adultos (40 
a 59 anos) tiveram o maior percentual 
de testes de antígeno positivos para 
coronavírus, sendo de 34,5% e 31,0%, 
respectivamente. Crianças tiveram o menor 
percentual, de 20%.

A tosse foi o sintoma mais frequente 
em pacientes com teste positivo para 
coronavírus (68,7% dos pacientes).

Febre e perda de olfato ou paladar, 
considerados sintomas típicos de Covid-19, 
foram reportados em apenas 11,9% e 
9,5% dos pacientes, respectivamente.
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