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INSTRUTIVO PARA LANÇAMENTO SEMANAL DE TESTES UTILIZADOS PELOS 

Uma vez por semana (todas as terças
de testes aplicados e positivos e o estoque atual que possui (com lote e validade) 

somente aos testes distribuídos pela SES/RS.
O lançamento deverá ocorrer por apenas um cadastro por município.

1) Para registro semanal do estoque atualizado (rastreabilidade por lote/validade):
1.1) No canto superior esquerdo da tela, clicar no
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2) Aparecerá uma tela com o estoque atual do seu município, e ao lado, na coluna 
ação, clicar no ícone “cadastrar novo”:
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INSTRUTIVO PARA LANÇAMENTO SEMANAL DE TESTES UTILIZADOS PELOS 
MUNICÍPIOS 

 
 

Uma vez por semana (todas as terças-feiras) o município deverá lançar no sistema o total 
de testes aplicados e positivos e o estoque atual que possui (com lote e validade) 

somente aos testes distribuídos pela SES/RS. 
O lançamento deverá ocorrer por apenas um cadastro por município.

 
 
 

Para registro semanal do estoque atualizado (rastreabilidade por lote/validade):
1.1) No canto superior esquerdo da tela, clicar no ícone “Estoque”:

1.2) Aparecerá uma tela com o estoque atual do seu município, e ao lado, na coluna 
ação, clicar no ícone “cadastrar novo”: 

OVAÇÃO 

INSTRUTIVO PARA LANÇAMENTO SEMANAL DE TESTES UTILIZADOS PELOS 

feiras) o município deverá lançar no sistema o total 
de testes aplicados e positivos e o estoque atual que possui (com lote e validade) referentes 

O lançamento deverá ocorrer por apenas um cadastro por município. 

Para registro semanal do estoque atualizado (rastreabilidade por lote/validade): 
ícone “Estoque”: 

1.2) Aparecerá uma tela com o estoque atual do seu município, e ao lado, na coluna 
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1.3) Inserir o quantitativo total em estoque disponível no momento (em testes)no 
ícone “estoque novo”, de acordo com o lote disponível. Atentar para inserir 
estoque referente aos testes distribuídos pela SES/RS
pelos municípios. Após, clicar em “salvar”:

 
2) Para registro semanal do número de testes utilizado e testes positivos:

 
2.1) No canto superior esquerdo da tela, clicar no ícone “Teste Aplicado”:
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Inserir o quantitativo total em estoque disponível no momento (em testes)no 
ícone “estoque novo”, de acordo com o lote disponível. Atentar para inserir 
estoque referente aos testes distribuídos pela SES/RS, não testes adquiridos 

Após, clicar em “salvar”: 

Para registro semanal do número de testes utilizado e testes positivos:

2.1) No canto superior esquerdo da tela, clicar no ícone “Teste Aplicado”:

OVAÇÃO 

Inserir o quantitativo total em estoque disponível no momento (em testes)no 
ícone “estoque novo”, de acordo com o lote disponível. Atentar para inserir somente 

, não testes adquiridos 

Para registro semanal do número de testes utilizado e testes positivos: 

2.1) No canto superior esquerdo da tela, clicar no ícone “Teste Aplicado”: 
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2.2) Clicar no ícone “cadastrar novo” que aparece após as informações de testes 
aplicados anteriores: 
 

 
 
2.3) Inserir o total de testes aplicados conforme explicado abaixo:

1 → No campo “Nº Testes Aplicados

na última semana (considerar somente os testes enviados pela SES/RS);

2 → No campo “Nº Testes Aplicados para Assintom

(Portos, Aeroportos, Fronteiras): Aplicável somente para os municípios inseridos na 
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Clicar no ícone “cadastrar novo” que aparece após as informações de testes 
 

2.3) Inserir o total de testes aplicados conforme explicado abaixo: 

Nº Testes Aplicados”: inserir o total de testes utilizado no munic

na última semana (considerar somente os testes enviados pela SES/RS);

Nº Testes Aplicados para Assintomáticos em Pontos de Entrada 

(Portos, Aeroportos, Fronteiras): Aplicável somente para os municípios inseridos na 

OVAÇÃO 

Clicar no ícone “cadastrar novo” que aparece após as informações de testes 

 

 

inserir o total de testes utilizado no município 

na última semana (considerar somente os testes enviados pela SES/RS); 

áticos em Pontos de Entrada 

(Portos, Aeroportos, Fronteiras): Aplicável somente para os municípios inseridos na 
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estratégia de testagem em 

SES/RS - inserir o total de testes aplicado no município nessa estratégia

3 → No campo “Nº Testes Positivos

última semana (considerar somente os teste

4 → No campo “Nº Testes Positivos 

positivos que foram aplicados em sintomáticos SG (no caso de municípios que não 

estejam inseridos na estratégia de testagem para fronteiras, serão todos 

- considerar somente os testes enviados pela SES/RS);

5 → No campo “Nº Assintom

municípios inseridos na estratégia de testagem em aeroportos e fronteiras conforme 

pré-estabelecido pela SES/RS

testagem para esta estratégia;

6  No campo “Nº Testes Perdidos”: inserir o total de testes perdidos (que não 

puderam ser utilizados por problemas no manuseio, no acondicionamento, etc.);
 
 
Após preencher todos os campos (se não for aplicável, preencher com “0”
em “Salvar Teste Aplicado”:
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estratégia de testagem em aeroportos e fronteiras conforme pré-estabelecido pela 

inserir o total de testes aplicado no município nessa estratégia

Nº Testes Positivos”: inserir o total de testes positivos ocorridos na 

última semana (considerar somente os testes enviados pela SES/RS);

Testes Positivos Sintomáticos SG”: inserir o total de testes 

positivos que foram aplicados em sintomáticos SG (no caso de municípios que não 

estejam inseridos na estratégia de testagem para fronteiras, serão todos 

considerar somente os testes enviados pela SES/RS); 

Nº Assintomáticos Pontos de Entrada” (aplicável somente para os 

municípios inseridos na estratégia de testagem em aeroportos e fronteiras conforme 

estabelecido pela SES/RS): inserir o total de de testes positivos ocorridos na 

testagem para esta estratégia; 

No campo “Nº Testes Perdidos”: inserir o total de testes perdidos (que não 

puderam ser utilizados por problemas no manuseio, no acondicionamento, etc.);

preencher todos os campos (se não for aplicável, preencher com “0”
em “Salvar Teste Aplicado”: 

OVAÇÃO 

estabelecido pela 

inserir o total de testes aplicado no município nessa estratégia 

inserir o total de testes positivos ocorridos na 

s enviados pela SES/RS); 

Sintomáticos SG”: inserir o total de testes 

positivos que foram aplicados em sintomáticos SG (no caso de municípios que não 

estejam inseridos na estratégia de testagem para fronteiras, serão todos os positivos 

áticos Pontos de Entrada” (aplicável somente para os 

municípios inseridos na estratégia de testagem em aeroportos e fronteiras conforme 

): inserir o total de de testes positivos ocorridos na 

No campo “Nº Testes Perdidos”: inserir o total de testes perdidos (que não 

puderam ser utilizados por problemas no manuseio, no acondicionamento, etc.); 

preencher todos os campos (se não for aplicável, preencher com “0”), e clicar 

 


