
 
 
 
 
 

 

 

 

    CONSENTIMENTO INFORMADO E DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO  

 

 

_________________________________________________________________________, 

nascido a _________________________, portador do CC n.º ___________________ emitido 

pela ______________________________, válido até ___________/titular de autorização de 

residência _____________________________________/outro documento identificativo, do 

cartão de Utente de Saúde n.º _______________/outro documento que valide o sistema de 

saúde/subsistema ou entidade financiadora, residente na 

____________________________________________________________________________

, com os contactos ___________________,  

 

DECLARO que 

É minha vontade realizar o Teste Rápido de Antigénio, na Farmácia Antero de Quental, que 

servirá para detetar qualitativamente proteínas específicas do SARS-CoV-2. 

Compreendi a informação que me foi disponibilizada, tendo percebido tudo o que me foi 

explicado, em concreto o tipo de teste e método de recolha da amostra biológica com zaragatoa 

nasofaríngea, os objetivos do teste e das acções que terei que realizar em caso de um resultado 

positivo.  

Fui informado que o resultado do teste será comunicado, através da entrega pela farmácia por 

uma das seguintes formas: 

 Registo escrito 

 SMS 

 E-mail _______________________________ 

 

A comunicação será enviada no prazo máximo de 12 horas, no caso de os procedimentos de 

recolha serem eficazes e ocorrerem como previsto. No caso da necessidade de repetição dos 

procedimentos, serei informado pela Farmácia através de contacto telefónico, com confirmação 

por SMS ou e-mail e, nessa altura, poderei propor uma nova data para realização do teste. 

Fui ainda informado pelo Farmacêutico que um resultado positivo poderá significar infecção pelo 

vírus SARS-CoV-2 e, ainda, que um resultado não detetável poderá não excluir a existência de 

infecção.  

Estou ciente de que deverei cumprir todos os cuidados e orientações que me forem dados pelo 

Farmacêutico antes e depois do procedimento associado ao teste no qual consinto. 

Foi-me ainda dito que posso solicitar ao Farmacêutico, todas as informações adicionais de que 

necessite, a qualquer momento, e que só deverei tomar a minha decisão que aqui expresso se 

estiver totalmente esclarecido e capaz de decidir de forma livre, ponderada, informada e 

consciente.  

Também me foi dada oportunidade para fazer todas as perguntas sobre o teste, obtive respostas 

esclarecedoras e tive tempo de reflexão suficiente para tomar a decisão.  

Tomei igualmente conhecimento de que poderei revogar a qualquer momento, até ao início do 

procedimento, a realização do teste. 



 
 
 
 
 

 

 

Tomei nota que a Farmácia adota todos os procedimentos na recolha e no tratamento dos meus 

dados pessoais, conforme a legislação de proteção de dados em vigor. 

 

Assim, AUTORIZO a realização do Teste Rápido de Antigénio, bem como dos procedimentos ou 

intervenções relacionadas, a fim de tornar possível uma boa execução do mesmo. 

 

Mais RECONHEÇO que a realização do teste só é possível na Farmácia Aliança - Maia 

 

Porque CONSINTO que o resultado seja comunicado pela mesma às Autoridades de Saúde, 

nomeadamente ao Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE) e ao Instituto 

Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), e ao médico prescritor 

 

Assumo o COMPROMISSO de, no caso de um resultado positivo, adotar as medidas de 

segurança que me são impostas, em concreto, a colocação correta da máscara de proteção, a 

garantia do distanciamento social de 2 metros, o recolhimento obrigatório, e a identificação de 

todas as pessoas com as quais contactei às autoridades públicas de saúde. 

Na presente data foi-me entregue o documento informativo iSaúde – Testes COVID-19. 

 

Assinatura  

 

 

 

 

 

Data _________________________  

 

 

 

 
 


