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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº 027/CT/2013 

 

I. Identificação: Trata-se de solicitação de resposta técnica sobre a realização de testes 

rápidos de gravidez por profissional enfermeiro. 

 

II. Solicitação: resposta técnica sobre a realização de testes rápidos de gravidez por 

profissional enfermeiro. 

 

     Encaminhamento: Trata-se de solicitação de parecer em função de dúvida sobre a 

participação da equipe de Enfermagem na realização, leitura e informação á paciente sobre os 

testes rápidos para gravidez nos serviços de saúde.  

                A oferta do teste rápido de gravidez faz parte do componente de pré-natal da Rede 

Cegonha do Ministério da Saúde, cujo objetivo é garantir o acolhimento, a ampliação do 

acesso aos serviços de saúde e a melhoria da qualidade do pré-natal. Nesse componente estão 

incluídas outras ações, como a qualificação do profissional de saúde que atua na Atenção 

Básica, a oferta do teste rápido de sífilis, a ampliação da oferta de outros exames durante a 

gestação e a visita à maternidade de referência durante o pré-natal, entre outras medidas. Esse 

teste garante diagnóstico rápido e possibilita que a mulher comece o pré-natal assim que a 

gravidez é confirmada. Além disso, favorece ações de planejamento reprodutivo para as 

mulheres com resultado negativo de gravidez.  

Considerando o Parecer Normativo Nº 001/2013 do Conselho Federal de Enfermagem 

que aprovou a competência do profissional Enfermeiro para realizar testes rápidos para 

diagnósticos de HIV, sífilis e outros agravos e atribuiu força normativa ao Parecer CTLN Nº 

26/2012, exarado nos autos do PAD-Cofen Nº 671/2012.  Que trata de emissão de parecer 

acerca da competência do profissional Enfermeiro para realizar testes 

rápidos[...]subsidiado pela Portaria GAB/MS nº 77, de 12 de janeiro de 2012, que dispõe 

sobre a realização de testes rápidos na atenção básica, para a detecção de HIV e sífilis, assim 

como testes rápidos para outros agravos, no âmbito da atenção pré-natal para gestantes e 
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suas parcerias sexuais. O diagnóstico durante o pré-natal possibilita que sejam realizadas 

intervenções durante a gestação e o parto, reduzindo assim a transmissão vertical. 

Paralelamente, permite que populações vulneráveis tenham acesso ao tratamento e medidas de 

prevenção. 

Os Testes Rápidos f azem parte dessas estratégias e, por suas características, podem 

ser utilizados fora do ambiente laboratorial por profissionais capacitados para realizá-los. 

O manual de capacitação para profissionais de saúde para a realização dos testes 

rápidos trata do acolhimento como estabelecimento de vínculo, mapeamento de situações de 

vulnerabilidade e orientação sobre o teste. Ainda, que é responsabilidade dos serviços de 

saúde realizar o aconselhamento, informar sobre os procedimentos a serem realizados e os 

possíveis resultados e garantir o sigilo e confidencialidade. 

A Portaria Nº 77, de 12 de janeiro de 2012, traz em seu artigo 1º, que compete às 

equipes de Atenção Básica realizar testes rápidos para o diagnóstico de HIV e detecção da 

sífilis, assim como testes rápidos para outros agravos, no âmbito da atenção ao pré-natal para 

gestantes e suas parcerias sexuais. No artigo 2º, enfatiza que a realização destes testes é de 

competência de profissionais de nível superior, devidamente capacitados, de acordo com as 

diretrizes estabelecidas pelo Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais/SVS/MS. 

A Portaria Nº 101 de 3 de fevereiro de 2012 do Ministério da Saúde , que inclui na 

Tabela de Procedimentos, Medicamentos , Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS o 

procedimento 02.14.01.006-6 – Teste Rápido e esse consiste em teste cuja realização não 

necessita de estrutura laboratorial utilizados pelos profissionais na área de saúde envolvidos 

na atenção a saúde da mulher. 

Parágrafo único. O teste rápido de gravidez implica em qualificação da equipe para 

abordagem pré-teste, ofertando, conforme desejo da mulher adulta, jovem e adolescente, 

orientação pós-teste em saúde sexual e reprodutiva, guiada pelos princípios de autonomia, 

diversidade, integridade e confidencialidade, visando à promoção da saúde e a prevenção de 

riscos e danos. 

A Lei do Exercício Profissional Nº 7.498/86, deixa clara as atribuições privativas do 

Enfermeiro: Art. 11 – O Enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe, 
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I – privativamente: 

m) cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de 

base científica e capacidade de tomar decisões imediatas; 

II – como integrante da equipe de saúde: 

e) prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em 

geral; 

g) assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera; 

j) educação visando à melhoria de saúde da população.          

A Resolução Cofen Nº 311/2007 em seus Art. 36 – Participar da prática 

multiprofissional e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade; Art.38 – 

Participar da orientação sobre benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de 

outros procedimentos, na condição de membro da equipe de saúde. 

A elaboração e publicação de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas têm papel 

essencial no processo de assistência a saúde da população e ganharam relevância ainda maior 

diante da recente aprovação, em caráter terminativo, no Congresso Nacional, do Projeto de 

Lei Nº 338, que altera a Lei Nº 8.080, de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a 

incorporação de tecnologia no SUS, pela construção de protocolos assistenciais.  

                Ante o exposto, sou de parecer que o Enfermeiro tem competência legal para 

fazer aconselhamento pré-teste, realizar o teste e fazer aconselhamento pós-teste do 

Teste Rápido de gravidez, no âmbito da Atenção Básica à Saúde; desde que estas 

atribuições estejam previstas em protocolos, procedimento operacional padrão ou notas 

técnicas e que, no âmbito da equipe de Enfermagem, a realização desse procedimento 

compete privativamente ao enfermeiro. A única ressalva, é que este profissional precisa estar 

devidamente capacitado para a realização do procedimento, como reza a legislação. 

 

 

 

Florianópolis, 22 de novembro de 2013. 
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Enfa.Dra. Janete Elza Felisbino 

Coordenadora da Câmara Técnica 

COREN-SC- 19.407 

 


