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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 059/CT/2019 

 

Assunto: Testes Rápidos. 

Palavras-chave: Testes Rápidos; Sífilis; HIV; Hepatites; Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Solicito parecer técnico do Coren, quanto à execução de testes rápidos (TR) para ISTs: 

1. O parecer técnico Coren/SC nº 033/CT/2017/RT afirma que o Enfermeiro, o Técnico e 

Auxiliar de Enfermagem tem competência legal para a realização de TR. A emissão do laudo 

é privativo do Enfermeiro ou outro profissional de nível superior. É permitido ao Médico, 

Dentista, Farmacêutico, Bioquímico e Psicólogo emitirem os laudos de TR, executados pelo 

Técnico de Enfermagem? 

2. O Técnico ou Auxiliar de Enfermagem podem realizar os TR sob supervisão do 

Enfermeiro. A supervisão consiste em um Enfermeiro responsável pela atuação da equipe 

garantir os instrumentos necessários para a execução adequada do teste, ou obrigatoriamente 

deve estar presente durante o procedimento? 

3. Em relação a menores de 18 anos que procurem a testagem rápida. É permitida a execução 

de TR pelos profissionais de Enfermagem sem a presença dos pais, ou é obrigatória a 

autorização de um responsável legal? 

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

A Lei nº 8.080 de 19 de Setembro de 1990 que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências, em seu Art. 2º diz que a saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu 

pleno exercício.  

Sobre os testes rápidos para detectar doenças o Portal do Departamento de DST, 

AIDS e Hepatites Virais esclarece que: a ampliação do acesso ao diagnóstico é um desafio aos 
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programas de saúde pública. Os testes laboratoriais convencionais são operacionalmente mais 

complexos, requerem profissionais especializados em laboratório e infraestrutura física e de 

máquinas apropriadas. Além disso, o prazo para entrega dos resultados desses testes pode ser 

longo, levando o indivíduo a se desinteressar pelo resultado do teste e à consequente perda 

deste pelo sistema de saúde.  

Ao final da década de 1980, uma nova estratégia diagnóstica surgiu. Chegaram ao 

mercado, os testes rápidos. Com o avanço das tecnologias de desenvolvimento e produção, 

esses testes revelaram-se eficientes na investigação de doenças infectocontagiosas. Desde 

2005, a utilização dos testes rápidos permite atender à crescente demanda pelo diagnóstico de 

agravos relevantes à saúde publica, visto que sua utilização aumenta a agilidade da resposta 

aos indivíduos e permite seu rápido encaminhamento para assistência médica e início de 

tratamento. Testes rápidos são aqueles cuja execução, leitura e interpretação dos resultados 

são feitas em, no máximo, 30 minutos. Além disso, são de fácil execução e não necessitam de 

estrutura laboratorial. Os testes rápidos são, primariamente, recomendados para testagens 

presenciais. Podem ser feitos com amostra de sangue total obtida por punção venosa ou da 

polpa digital, ou com amostras de fluido oral. Dependendo do fabricante, podem também ser 

realizados com soro e/ou plasma. 

1. Características técnicas dos testes rápidos segundo Nota Técnica nº. 

12/DIVE/SUV/SES/2014 

1.2 TR-HBV (anti-HBV): o teste detecta o AgHBs, ou “antígeno Austrália”, 

sendo então utilizado para triagem da hepatite B; 

1.3 TR-HCV (anti-HCV): o teste detecta anticorpos anti-HCV, sendo então 

utilizado para triagem da hepatite C; 

1.4 TR-HIV (anti-HIV): os testes detectam anticorpos anti-HIV, sendo então 

utilizados no diagnóstico da infecção pelo HIV; 

1.5 TR-TP (Sífilis): o teste detecta anticorpos antitreponêmicos, sendo utilizado 

como teste de triagem ou confirmatório da sífilis. 

A implantação da metodologia rápida nos serviços que compõem o Sistema Único 

de Saúde (SUS) é um processo que requer não apenas a capacitação de um grande número de 

profissionais, visando sua preparação técnica para execução do procedimento e a revisão da 
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organização dos processos de trabalho instituídos nos serviços, como também a articulação 

política entre os órgãos gestores do Sistema (BRASIL, 2013). 

É importante lembrar que o profissional de saúde que está sendo capacitado para a 

execução do teste rápido tem papel fundamental nesta implantação. Ele deverá ser capaz de 

informar à gerência da Unidade Básica de Saúde (UBS) sobre aspectos a ser considerados na 

implantação destas estratégias. Além disso, o profissional capacitado deverá ter aptidão para 

sensibilizar e esclarecer o que é, e como funciona o teste rápido de HIV e de sífilis (BRASIL, 

2013). 

A Nota Técnica nº. 12/DIVE/SUV/SES/2014 Utilização dos testes rápidos para 

infecção pelo HIV, hepatites virais e sífilis nos serviços de saúde no Estado de Santa Catarina, 

em suas considerações finais diz que: 

4.1: A realização destes testes compete a profissionais adequadamente 

capacitados, de acordo com o protocolo de treinamento do Ministério da Saúde, e executado 

sob a orientação e supervisão do Laboratório Central do Estado de Santa Catarina (LACEN-

SC); 

4.1.a: são considerados competentes na execução e emissão dos resultados dos 

testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais B e C, as seguintes categorias profissionais: 

Farmacêuticos-Bioquímicos, Biomédicos, Biólogos, Médicos com especialidade em patologia 

clínica e Enfermeiros. 

4.2.b: a emissão dos resultados dos testes rápidos dar-se-á por meio de 

formulários adequadamente preenchidos, cujos modelos encontram-se no Anexo 2 da referida 

nota técnica. 

Os documentos que abordam o uso dos testes rápidos são: Portaria n° 29/2013: 

aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico da Infecção pelo HIV em Adultos e Crianças- 

“os testes rápidos são simples de executar e podem ser utilizados fora do ambiente de 

laboratório por pessoal capacitado”.  

Portaria n° 25/2015: aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites 

Virais em Adultos e Crianças – “são de fácil execução, não exigem infraestrutura laboratorial 

para sua realização podem gerar resultados em até 30 min, permitindo ampliar o acesso ao 

diagnóstico.”. 
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Os testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais são metodologicamente 

equiparáveis a outros testes já realizados pelas equipes da Atenção Básica, como, por 

exemplo, o teste de glicemia. Os testes rápidos devem ser amplamente utilizados para 

triagem, sendo seu resultado reagente, não definem o diagnóstico, devendo, portanto, a pessoa 

realizar testes complementares e receber atendimento clínico; Conforme o Parecer de 

Conselheiro do Cofen n° 259/2016 que revoga o parecer normativo 001/2013 o Enfermeiro 

tem competência técnica e legal para a realização do exame, aconselhamento pré-teste e pós- 

teste rápido para diagnostico de HIV, Sífilis e Hepatites Virais, emissão de laudo, realização 

ou solicitação de exame para confirmação diagnostica, encaminhamentos, agendamentos e 

eventos que necessitem de sua supervisão ou orientação. O Técnico e/ou auxiliar de 

Enfermagem devidamente treinado e sob a supervisão do Enfermeiro podem realizar teste 

rápido para triagem do HIV, Sífilis e Hepatites Virais, encaminhando prontamente para o 

Enfermeiro, os clientes com resultado reagente. Cabendo-lhe a anotação em prontuário ou 

boletim de atendimento, da data e hora do procedimento, aspecto da polpa digital ou local de 

punção, desconforto decorrente da perfuração necessária, resultados encontrados, orientações 

efetuadas, nome completo e Coren do responsável pelo procedimento. Não podendo emitir 

laudo, que é privativo do Enfermeiro ou outro profissional de nível superior. 

Afirma ainda que o Técnico de Enfermagem deve colaborar com o Enfermeiro 

durante todo o procedimento, disponibilizando insumos e recursos necessários além de 

condições adequadas para procedimento e acolhimento. Ressalvando que os profissionais 

necessitam estar devidamente capacitados à realização do procedimento como preconiza a 

legislação. 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu Art. 2º 

considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e 

adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade (BRASIL, 1990). 

Enfatiza-se que nenhuma criança ou adolescente poderá ser privada do acesso à 

saúde, sendo dever não somente do Estado, mas também da família, da comunidade e 

sociedade em geral, contribuir para a satisfação integral deste direito, fato corroborado pelo 

ECA em seu artigo 4°: [...] Art.    -   de er da família, da comunidade, da sociedade em 

geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
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referentes    ida,   saúde,   alimentação,   educação, ao esporte, ao lazer,   

profissionalização,   cultura,   dignidade, ao respeito,   liberdade e   convivência familiar e 

comunitária. [...] (BRASIL, 1990). 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

Cofen nº 0564/2017, que diz:  

(Direitos) Art. 14 Aplicar o processo de Enfermagem como instrumento 

metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e 

coletividade. 

(Deveres) Art. 24 Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, 

resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. 

(Deveres) Art. 42 Respeitar o direito do exercício da autonomia da pessoa ou de 

seu representante legal na tomada de decisão, livre e esclarecida, sobre sua saúde, segurança, 

tratamento, conforto, bem-estar, realizando ações necessárias, de acordo com os princípios 

éticos e legais. 

(Deveres) Art. 52 Manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão 

da atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação ou por determinação 

judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante ou 

responsável legal. 

(Proibições) Art. 76 Negar assistência de Enfermagem em situações de urgência, 

emergência, epidemia, desastre e catástrofe, desde que não ofereça risco a integridade física 

do profissional. 

Considerando a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a 

Política Nacional de Atenção Básica e regulamenta as ações e serviços da Atenção Básica, 

como padrão essencial, entre eles a de garantir o acolhimento e escuta ativa e qualificada dos 

usuários, independente da área de abrangência, com classificação de risco e encaminhamento 

responsável de acordo com as necessidades individuais. 

Considerando Nota Técnica nº 04 da Coordenação Geral de Saúde do Adolescente 

e do Jovem sobre o atendimento de adolescentes desacompanhados de pais ou responsáveis: 

Recomenda-se às equipes e profissionais de saúde: 
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a) sempre encorajar o adolescente a envolver a família no acompanhamento dos 

seus problemas, já que os pais ou responsáveis têm a obrigação, legal, de proteção e 

orientação de seus filhos ou tutelados;  

b) que a quebra do sigilo, sempre que possível, seja decidida pela equipe de saúde 

juntamente com o adolescente e fundamentada no benefício real para pessoa assistida; 

c) no caso de se verificar que a comunicação ao adolescente poderá causar maior 

dano, a quebra do sigilo deve ser decidida somente pela equipe de saúde com as cautelas 

éticas e legais já mencionadas (BRASIL, 2017). 

Considerando orientações publicadas pelo Ministério da Saúde, em caso que o 

adolescente procurar a Unidade Básica de Saúde sem o acompanhamento dos pais, ele tem o 

direito de ser atendido sozinho. No entanto, a equipe poderá negociar com ele a presença dos 

pais ou responsáveis se for o caso. A entrevista inicial poderá ser feita só com o adolescente, 

ou junto com a família. De qualquer forma, é importante haver momento a sós com o 

adolescente, que será mais de escuta, propiciando uma expressão livre, sem muitas 

interrogações, evitando-se observações precipitadas (BRASIL, 2018). 

Considerando que caso o adolescente decida realizar o teste rápido de HIV 

sozinho o profissional de saúde deve avaliar suas condições de discernimento e autonomia 

para decidir sobre a testagem, a participação do resultado a outras pessoas e a adesão ao 

tratamento. O adolescente deve ser estimulado a compartilhar o que acontece com os seus 

responsáveis ou com adulto(s) em quem confie e que possa servir-lhe de suporte. Quanto a 

adolescentes de 10 a 12 anos incompletos, que também têm o direito de saber sua condição de 

saúde, a testagem e entrega de exames anti-HIV deverão ser realizadas com a presença dos 

pais ou responsáveis legais (BRASIL, 2017). 

Considerando que o profissional de Enfermagem deverá previamente realizar uma 

avaliação da situação de saúde e do contexto socioeconômico-cultural do adolescente e sua 

família e que poderá dependendo da necessidade realizar atendimentos, suportes de 

Enfermagem, bem como procedimentos de Enfermagem para o menor desacompanhado dos 

responsáveis legais. Considera-se fundamental incluir no registro do prontuário os motivos 

pelos quais o menor de idade se encontrava, no momento de atendimento, sem o responsável 

legal (COREN/RS, 2016). 
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Considerando que independentemente do adolescente estar ou não acompanhado 

em situação de urgência há que se prestar o atendimento de Enfermagem; caso não seja em 

caráter de urgência, o mesmo deve ser acolhido, proceder à consulta de Enfermagem e 

estimular o menor, pelo Enfermeiro ou membro da equipe de saúde, a compartilhar as suas 

condutas e situação de saúde com o seu responsável legal ou com adulto de sua confiança, e 

que possa servir-lhe de suporte para a prevenção e assistência em procedimentos mais 

complexos dos quais não teria condições de decidir sozinho sobre a intervenção (COREN/ 

GO, 2017). 

Por fim, o Parecer Técnico nº 04/2018 do COREN/MS, que em sua conclusão 

refere: após análise do processo, baseando-se nas informações supracitadas encontradas na 

legislação, sobre o atendimento a paciente menor de idade desacompanhado dos pais para 

realização de consulta pré-natal, testes rápidos de HIV e Sífilis e outros procedimentos de 

Enfermagem, entende-se que o profissional Enfermeiro pode realizar atendimento ao 

adolescente entre 12 e 18 anos de idade desacompanhado dos pais e/ou responsável legal 

desde que seja identificada a autonomia para responder por si. É fundamental que o 

profissional incentive o adolescente a compartilhar as suas condutas e situação de saúde com 

o seu responsável legal ou adulto de confiança. 

Quanto aos pacientes menores de 12 anos incompletos, na realização de consulta 

pré-natal, testes rápidos de HIV e Sífilis e outros procedimentos de Enfermagem, devem estar 

acompanhados pelos pais e/ou responsáveis legais, exceto em situações de urgência e 

emergência. Salientamos que o menor deverá ser sempre acolhido e quando necessitar da 

presença do responsável legal e não for possível acionar os responsáveis, cabe à equipe de 

saúde proteger seus direitos e acionar os órgãos responsáveis pela proteção legal de crianças e 

adolescentes. Para tanto, a construção de um Protocolo Institucional, Nota Técnica ou Normas 

e Rotinas com a descrição dos procedimentos e a indicações das responsabilidades 

assistenciais é de suma importância, bem como a utilização da Consulta de Enfermagem na 

avaliação das necessidades de cuidado de crianças e adolescentes. 

Considerando a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem; O Código de Ética 

da Profissão e, a Resolução COFEN nº 358, de 15 de outubro de 2009, que dispõe sobre a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de 
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Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de 

Enfermagem.  

O Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina esclarece que, ao referir 

na RT 033/CT/2017 a possibilidade dos profissionais de Enfermagem de nível médio 

realizarem os testes rápidos sob a supervisão do Enfermeiro, deve restar claro que, aos demais 

profissionais de Nível superior (Farmacêuticos-Bioquímicos, Biomédicos, Biólogos, Médicos 

com especialidade em patologia clínica) não compete realizar o laudo de testes realizados por 

Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. A supervisão do Enfermeiro na realização do teste 

rápido pelo Técnico e Auxiliar de Enfermagem deve ser direta, ou seja, o Enfermeiro deve 

estar no local, visto que, deverá fazer o laudo.  

Na oportunidade de realização de TR com adolescente, este deve ser acolhido, 

proceder à consulta de Enfermagem, de preferência acompanhado de um adulto responsável, 

porém, quando isso não for possível, deve-se realizar o Teste Rápido. Salienta-se a 

importância de incentivar e estimular o menor, pelo Enfermeiro ou membro da equipe de 

saúde, a compartilhar as suas condutas e situação de saúde com o seu responsável legal ou 

com adultos de sua confiança, que possam servir-lhe de suporte para a prevenção e assistência 

em procedimentos mais complexos dos quais não teria condições de decidir sozinho sobre a 

intervenção. 

Para tanto, a construção de um Protocolo Institucional, Nota Técnica ou Normas e 

Rotinas com a descrição dos procedimentos e a indicações das responsabilidades assistenciais 

é de suma importância, bem como a utilização da Consulta de Enfermagem na avaliação das 

necessidades de cuidado de crianças e adolescentes. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

 

Florianópolis, 19 de julho de 2019. 
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Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

Revisado pela Direção em 22/07/2019. 
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