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AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO MATERIAL NECESSÁRIO DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO (POP) 

TESTE RÁPIDO 
GRAVIDEZ 

Consiste em teste cuja realização 
não necessita de estrutura 
laboratorial utilizados pelos 
profissionais da área da saúde 
envolvidos na atenção da saúde 
da mulher (Teste rápido para 
detecção da gonadotrofina 
coriônica humana (ßHCG) 
na urina detectando 
precocemente a gravidez). 

- Teste que estiver no estoque. 
 

-Informar ao usuário ou acompanhante sobre o 
procedimento; 
- Higienizar as mãos ; 
-Certificar se a paciente está com a urina retida por um 
período mínimo de 4 horas; 
-Verificar a data da validade do teste antes de abrir a 
embalagem, seguir orientações conforme bula. 
Considerando que cada laboratório produz teste com 
especificações próprias; 
-Abrir o invólucro de alumínio e retirar o teste;  
-Orientar paciente sobre como proceder: A mesma deverá 
dirigir o fluxo da urina diretamente sobre as janelas 
absorventes, por no mínimo 5 segundos, tomando cuidado 
para que a janela de leitura fique voltada para baixo; 
 -Recoloque a tampa do teste e siga as instruções da bula 
quanto ao armazenamento, tempo de espera  e leitura do 
resultado; 
-Certificar-se com a paciente, que a coleta foi feita 
conforme as instruções da bula;  
-Qualquer “anomalia” durante a coleta, colher nova 
amostra; 
-Aguardar tempo recomendado pelo teste, conforme bula e  
informar a paciente sobre o resultado; 



-Se clinicamente não houver dúvida da gravidez, iniciar pré-
natal, no caso de dúvida seguir rotina pra diagnóstico; 
-Higienizar as mãos ; 
-Fazer o registro no prontuário / SISTEMA. 
 

Elaborado: Gerência de Atenção Primária a Saúde – SMS Goiânia 
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