
Registro de Testes Rápidos 
no e-SUS APS
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TESTES RÁPIDOS

Os 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. A implantação dos testes rápidos na Atenção Primária à 
Saúde, do Sistema Único de Saúde (SUS), forma o conjunto de 
estratégias que tem como objetivo a qualificação e a ampliação do 
acesso da população brasileira ao diagnóstico das Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (ISTs). 

São disponibilizados testes para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C.
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TESTES RÁPIDOS PEC

Como registrar o procedimento de realização dos testes 
no PEC?
O registro dos procedimentos é realizado no campo 
intervenção e / ou procedimentos clínicos do SOAP através dos 
seguintes códigos SIGTAP:

- 02.14.01.005-8: teste rápido para detecção de infecção pelo HIV

- 02.14.01.007-4: teste rápido para sífilis

- 02.14.01.010-4: teste rápido para detecção de infecção pelo HBV

- 02.14.01.009-0: teste rápido para detecção da hepatite C
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TESTES RÁPIDOS PEC

Importante!
Quando a gestante ou pai/parceiro realizarem os testes rápidos, 
registrar os códigos SIGTAP abaixo para os testes de HIV e sífilis:

- 02.14.01.004-0: teste rápido para detecção de HIV na gestante ou 
pai/parceiro

- 02.14.01.008-2: teste rápido para sífilis na gestante ou pai/parceiro
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TESTES RÁPIDOS PEC
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TESTES RÁPIDOS CDS

Como registrar o procedimento de realização dos testes 
no CDS?
Utilizar a ficha CDS de procedimentos:

- Registrar o CNS, data de nascimento e sexo do usuário;

- Assinalar os testes de HIV, sífilis e hepatite C;

- Acrescentar o código SIGTAP do teste de hepatite B 

(02.14.01.010-4).
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TESTES RÁPIDOS CDS
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TESTES RÁPIDOS CDS

Para registrar as fichas CDS preenchidas no PEC, selecionar 

CDS - Ficha de procedimentos e clicar em adicionar.
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TESTES RÁPIDOS CDS

Após, inserir a data e clicar em adicionar novamente.
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TESTES RÁPIDOS CDS

- Preencher os itens obrigatórios marcados com *;
- Importante: O campo CPF/CNS do cidadão não é 

obrigatório, mas deve-se tentar sempre registrar essa 
informação;

- Assinalar os testes de HIV, sífilis e hepatite C;
- Acrescentar o código SIGTAP do teste de hepatite B 

(02.14.01.010-4).
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TESTES RÁPIDOS CDS
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REGISTROS DOS RESULTADOS DOS TESTES RÁPIDOS

Os resultados serão registrados no campo Exames solicitados e 
/ ou avaliados do SOAP clicando em adicionar.
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REGISTROS DOS RESULTADOS DOS TESTES RÁPIDOS

Registrar no campo 
Exame o teste rápido 

realizado e no 
campo Descrição 

digitar reagente ou 
não reagente.



14

REGISTROS DOS RESULTADOS DOS TESTES RÁPIDOS

Para visualizar novamente os resultados dos testes, clicar no 
ícone da lupa.
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MONITORAMENTO DOS TESTES REALIZADOS

O profissional ou a equipe podem monitorar o número de 
testes realizados através do relatório de Produção - 
procedimentos individualizados.
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MONITORAMENTO DOS TESTES RÁPIDOS REALIZADOS

No relatório,  os dados dos 
testes rápidos de HIV, sífilis e 
hepatite C serão apresentados 
no item Procedimentos - teste 
rápido. Já os dados do teste 
rápido para hepatite B serão 
apresentados no item Outros 
procedimentos - SIGTAP.
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MONITORAMENTO DOS TESTES REALIZADOS

O monitoramento dos teste rápidos realizados pode ser feito 
também através do SISAB - relatório de saúde/produção.

https://sisab.saude.gov.br/
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MONITORAMENTO DOS TESTES REALIZADOS

Para monitoramento dos testes de HIV, sífilis e Hepatite C:

- Selecionar a competência (é possível selecionar até 12 
competências de uma vez); 

- Selecionar linha/coluna, podendo escolher entre município, 
CNES ou equipe INE (opção através do acesso restrito); 

- Selecionar coluna de relatório: Procedimentos; 
- Selecionar tipo de produção: procedimentos e assinalar os 

procedimentos de teste rápido; 
- Fazer download do relatório

Acesse vídeo demonstrativo AQUI.

https://www.youtube.com/watch?v=eY8vLJAXW2s
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MONITORAMENTO DOS TESTES REALIZADOS

Para monitoramento dos testes de Hepatite B:
- Selecionar a competência (é possível selecionar até 12 competências 

de uma vez); 
- Selecionar linha/coluna, podendo escolher entre município, CNES ou 

equipe INE (opção através do acesso restrito); 
- Selecionar coluna de relatório: Procedimentos - SIGTAP; 
- Selecionar tipo de produção: procedimentos, clicar no botão +SIGTAP  

e assinalar o procedimento;
- Fazer download do relatório.
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Materiais sobre e-SUS disponíveis em: 
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/e-sus

https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/e-sus

