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Procedimento Operacional 
Padrão (POP) de Enfermagem 

POP 36 – Teste Rápido de Gravidez Data Elaboração: 
Julho/2020 

Responsável 

Enfermeiro e Técnico de Enfermagem. 

Objetivo 

Diagnóstico precoce da gravidez. 

Material Necessário 

 Luva de procedimento; 
 Frasco limpo e seco de plástico ou vidro, sem nenhum conservante; 
 Tiras reagentes para Teste Rápido HCG urinário; 
 Relógio ou cronometro. 

 

Descrição da Atividade 

Preparo da Solução: 

 Se certificar que a usuária possui atraso menstrual de pelo menos 7 dias; 
 Higienizar as mãos; 
 Reunir o material; 
 Calçar as luvas de procedimento; 
 Entregar o frasco e orientar a usuária, encaminhando ao sanitário para coleta; 
 Orientar a paciente a coletar uma pequena amostra de urina; 
 Receber o frasco com a urina e proceder a realização do teste: mergulhe a tira reagente na 

posição vertical até a marca indicada (“Mark line”) e retire após 10 - 15 segundos; 
 Coloque a tira reagente em uma superfície plana não absorvente, inicie o cronômetro e aguarde 

que a(s) linha(s) colorida(s) apareça. Leia o resultado em 5 a 10 minutos (atentar para 
recomendação conforme fabricante). 

 Interprete o resultado:  
Negativo: aparece apenas uma faixa na região do controle. 
Positivo: aparecem duas faixas iguais e separadas de cores na região do controle e do teste; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Explicar o resultado para a paciente; 
 Desprezar os materiais utilizados nos lixos apropriados; 
 Retirar as luvas de procedimento e higienizar as mãos; 
 Realizar registro no prontuário físico ou eletrônico, carimbar e assinar. 
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Procedimento Operacional 
Padrão (POP) de Enfermagem 

Observações 
 Se teste positivo, agendar consulta de pré-natal ofertar testes rápidos (Sifílis, HIV e hepatites 

virais). 
 Se teste negativo, orientar retorno em 48 ou 72 horas e repetir o teste com a primeira urina da 
 manhã. Se após a segunda coleta o teste continuar negativo e persistindo o atraso menstrual, 

deve ser solicitado o exame BHCG (coleta de sangue no laboratório), orientar retorno com 
resultado. Ofertar testes rápidos (Sifílis, HIV e hepatites virais); 

 A intensidade da cor das faixas do teste pode variar visto que estágios diferentes da gravidez 
têm concentrações diferentes do hormônio de HCG. 

 O enfermeiro deve estar atento a mudanças de marca utilizada e, após leitura da bula, capilarizar 
possíveis mudanças à equipe. 

 A entrega do teste deve ser associada à realização de orientação sobre os possíveis resultados e 
a disponibilidade dos testes para DST/HIV e hepatites virais e métodos de planejamento 
reprodutivo. 

 O laudo, conforme modelo padrão disponibilizado pela SMS, pode ser atestado somente pelo 
enfermeiro e poderá ser entregue mediante apresentação de documento com foto. 
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