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RESUMO 
Mesmo com os avanços que permitiram uma melhor compreensão da patogênese, 

epidemiologia e prevenção da infecção, cerca de 33,2 milhões de pessoas no 

mundo são portadoras de HIV/AIDS. A infecção pelo HIV/AIDS é considerada uma 

pandemia, causando um importante impacto demográfico, devido à infecção 

devastadora de adultos jovens. Segundo Organização das Nações Unidas para 

combate a AIDS (UNAIDS) apesar de uma redução no número global de novas 

infecções, este índice ainda é muito elevado, sendo a transmissão sexual a forma de 

contágio mais freqüente. Para que a cadeia de transmissão seja interrompida 

eficientemente é necessário que o diagnóstico dos casos seja preciso e rápido. Os 

métodos de diagnóstico para o HIV se baseiam, em sua maioria, na detecção de 

anticorpos específicos para as diferentes proteínas do vírus ou na detecção de seu 

material genético. Portanto o atraso na obtenção dos resultados afeta negativamente 

os programas de prevenção e tratamento. Neste estudo, foram analisados a 

efetividade e o custo da utilização de um teste rápido (Rapid Check) como método 

alternativo no fluxograma de diagnóstico sorológico da infecção pelo HIV. Para isso, 

foram analisadas 308 amostras de soro encaminhadas para o LACEN-ES entre 

outubro de 2006 e maio de 2007. Tanto o Rapid Check quanto o protótipo Tri-line 

apresentaram alto grau de concordância (98,97%) quando comparados a outros 

testes utilizados para o diagnóstico da infecção pelo HIV no LACEN-ES. 

Paralelamente, das 16 amostras com resultados considerados como “inconclusivos” 

pelo fluxograma normal, devido a ausência ou baixa reatividade de anticorpos anti-

gp41, apenas em 3 delas o  Rapid Check foi incapaz de produzir um resultado 

conclusivo.  Paralelamente à eficiência, ao se considerar o custo, os testes rápidos 

apresentam custo inferior aos demais métodos, além de necessitarem de um tempo 

de execução menor (15 minutos) e não necessitarem de equipamentos, acessórios e 

infra-estrutura específica adicionais. Portanto, acreditamos que testes rápidos com a 

performance igual ou superior a do Rapid Check poderiam ser utilizados como 

método alternativo junto à Imunofluorescência, promovendo assim uma redução no 

custo e no prazo de liberação de resultados. 

 
Palavras-chave: Infecção pelo HIV, diagnóstico laboratorial. 

 



ABSTRACT 
Even with the advances that have allowed a better understanding of pathogenesis, 
epidemiology and prevention of infection, approximately 33.2 million people 
worldwide are suffering from HIV / AIDS. The HIV / AIDS is considered a pandemic, 
causing a major demographic impact due to the devastating infection among young 
adults. According to the Organization of the United Nations fighting AIDS (UNAIDS), 
despite a reduction in the overall number of new infections, this index is still very 
high, and the sexually transmission still the more frequent form of HIV infection. In 
order to interrupt transmission efficiently an accurate and fast diagnosis is pivotal. 
The great majority of diagnostic methods for HIV are based in the detection of 
antibodies specific to different proteins of the virus or the detection of its genetic 
material. Therefore delay in obtaining accurate results affects negatively prevention 
and treatment strategies. In the present study, we examined the effectiveness and 
cost of a rapid test (Rapid Check) as an alternative method in the serological 
diagnosis workflow for HIV infection. Three hundred and eight serum samples sent to 
LACEN-ES between October 2006 and May 2007 were analyzed. Both the Rapid 
Check and the prototype Tri-line depicted a high degree of concordance (98.97%) 
compared to other tests used for diagnosis of HIV infection at the LACEN-ES. In 
parallel, from 16 samples with results considered as "inconclusive" by the normal 
workflow due to absence or low reactivity of anti-gp41, only 3 out of these 16 were 
still considered inconclusive after using   the Rapid Check. In addition to its efficiency, 
when cost were considered, rapid tests had the lowest cost/test, and required the 
shortest time to provide a final result (less than 15 minutes) not requiring additional 
equipment, accessories or specific infrastructure. Therefore, we believe that rapid 
tests with performance equal to or greater than the Rapid Check could be used as an 
alternative method at the Immunofluorescence, thus promoting a reduction in the cost 
and time of release of results. 
 
 
Key-words: Infection with HIV, laboratory diagnosis. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é caracterizada por um conjunto 

de doenças como infecções oportunistas, neoplasias e outras manifestações 

resultantes da imunossupressão induzida pelo vírus da imunodeficiência humana 

(HIV), vindo a constitui-se como um dos mais sérios agravos já enfrentados pela 

humanidade. 

 

A AIDS foi inicialmente descrita em meados de 1980, quando casos incomuns de 

pneumonia por Pneumocystis jiroveci, sarcoma de Kaposi e comprometimento do 

sistema imune foram relatados em indivíduos homossexuais jovens do sexo 

masculino, previamente saudáveis, em Nova York, Los Angeles e São Francisco 

(CDC, 1981a e 1981b). O subseqüente aparecimento de casos semelhantes entre 

hemofílicos, receptores de transfusão de sangue, usuários de drogas injetáveis e 

seus parceiros sexuais, sugeriu a existência de uma nova doença, até então não 

classificada, de etiologia provavelmente infecciosa e transmissível, como causa 

primordial das falhas imunológicas características da AIDS (LLEWELYN, 1994; 

REEVES; DOMS, 2002). 

 

Em 1983, o HIV-1 foi isolado em pacientes com AIDS pelos pesquisadores Luc 

Montaigner, na França, e Robert Gallo, nos EUA, recebendo os nomes de LAV 

(Lymphadenopathy Associated Virus) e HTLV-III (Human T-Lymphotrophic Virus), 

respectivamente. Em 1986, foi identificado um segundo agente etiológico, também 

retrovírus, com características semelhantes ao HIV-1, sendo este denominado HIV-

2. Nesse mesmo ano, um comitê internacional recomendou o termo HIV (Human 

Immunodeficiency Virus) para denominá-lo, reconhecendo-o como capaz de infectar 

seres humanos (COFFIN et al., 1986a e 1986b). 

 

Os primeiros casos de AIDS no Brasil foram descritos em 1982, em pacientes com 

perfil social semelhante aos dos relatados nos Estados Unidos. A epidemia tornou-

se significativa em grupos de alta vulnerabilidade, especialmente homossexuais, 

hemofílicos e usuários de drogas injetáveis. Atualmente, o Brasil vem apresentando 

mudanças na dinâmica da transmissão do HIV. Após uma primeira fase de 
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concentração de casos de AIDS entre homossexuais do sexo masculino, tem havido 

um aumento significativo dos casos associados à transmissão heterossexual, 

representando o percentual mais significativo das novas infecções pelo HIV. Esse 

fato se reflete no aumento marcante de casos entre mulheres, e essa tendência tem 

sido constatada pela alta incidência de casos entre crianças que adquirem o vírus 

através da mãe infectada. No entanto, a transmissão perinatal vem decrescendo 

após a introdução de medidas de controle que incluem sorologia durante a gestação 

e tratamento das gestantes infectadas com antiretrovirais (PLANO NACIONAL DE 

VACINAS ANTI-HIV, CNDST/AIDS, 1999). A transmissão por transfusão sangüínea 

ocorreu intensamente no início da epidemia, especialmente entre os hemofílicos, 

mas atualmente encontra-se estável. A diminuição do número de casos e sua 

estabilidade é resultado das políticas de controle de qualidade do sangue e 

derivados adotadas no país. Entretanto, a transmissão sangüínea através do uso de 

drogas injetáveis tem um papel de grande relevância na epidemia brasileira de AIDS, 

principalmente no sul do país e algumas cidades da Região Sudeste, representando 

um alto percentual do número de casos notificados de AIDS (BOLETIM 

EPIDEMIOLOGICO CN-DST/AIDS, 2002).  

 

1.1 Epidemiologia 
 
A infecção pelo HIV/AIDS é considerada uma pandemia e tem devastado a 

população de muitos países, promovendo uma inversão no desenvolvimento 

nacional e causando um importante impacto demográfico devido à infecção 

devastadora que acomete jovens adultos (GRAHAM, 1998; LAMPTEY, 2002) 

(Figura 1).  
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Figura 1: Prevalência (%) de Adultos com HIV até o final de 2006. 

Fonte: http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/HIVPrevalenceGlobal2006.png 

 

Mesmo com os avanços para uma melhor compreensão da patogênese, 

epidemiologia e prevenção da doença, essa pandemia ainda continua a assolar a 

humanidade, especialmente em países em desenvolvimento (GRAHAM, 1998; 

LAMPTEY, 2002; WEISER et al., 2003). Dados da UNAIDS indicam que caso a 

transmissão do HIV não seja controlada, alguns países africanos como Bostwana e 

Zimbábue, estão fadados a ter sua população praticamente dizimada pelo HIV 

(WEISER et al., 2003). 

 

Cerca de 33,2 milhões de pessoas no mundo são portadoras de infecção 

decorrentes do HIV. Segundo a Organização das Nações Unidas para combate a 

AIDS (UNAIDS), apesar do número global de novas infecções ter diminuído, estima-

se que em 2007 ocorreram 2,5 milhões de novas infecções, o que representa uma 

redução de aproximadamente 21% quando comparadas ao número de casos 

reportados em 2001. Contudo, mesmo com essa queda, esse número ainda é muito 

alto (UNAIDS, 2007).  

 

No Brasil, estima-se que aproximadamente 600 mil pessoas vivam com HIV ou 

AIDS. Segundo parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil 

mantém sua posição entre os países com prevalência média (0,61%) da infecção 
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pelo HIV, concentrando-se esta entre a população de 15 a 49 anos, sendo 0,42% 

entre as mulheres e 0,8% entre os homens (Brasil, acesso em 29 de setembro de 

2007). 

 

De acordo com o Ministério da Saúde, alguns fatores que predispõem à 

contaminação pelo HIV são a falta de conhecimento sobre as formas de transmissão 

e proteção, o uso inconsistente ou a não utilização de preservativos e a 

multiplicidade de parceiros sexuais. 

 

Conforme edição de 2007 do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde (MS), a 

maioria dos casos de AIDS se concentra na faixa etária de 25 a 49 anos, 

independente do gênero. Porém, nos últimos anos, tem-se verificado aumento na 

ocorrência de novos casos em indivíduos tanto do sexo masculino quanto do 

feminino, com faixa etária superior a 50 anos.  

 

Em 1985, eram reportados quinze casos da doença em indivíduos do sexo 

masculino para cada caso do sexo feminino. Entretanto, essa relação entre os 

gêneros diminuiu de forma progressiva ao longo dos últimos 10 anos, sendo 

atualmente estimada a razão de 1,5 indivíduos do sexo masculino para cada caso 

em indivíduos do sexo feminino. A partir de 1998, ocorreu uma inversão nessa razão 

entre indivíduos de baixa faixa etária (13 a 19 anos) (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 

CN-DST/AIDS - MS; 2007). 

 

A história do crescimento da epidemia demonstra que entre indivíduos do sexo 

masculino com mais de 13 anos, observou-se um aumento na freqüência de novos 

casos entre heterossexuais, estabilização desta freqüência entre homossexuais e 

bissexuais e uma redução entre usuários de drogas injetáveis (UDI). Mesmo 

estabilizada, a freqüência de novos casos entre indivíduos homo/bissexuais jovens 

ainda é elevada. Em 1996, dos casos registrados entre indivíduos do sexo 

masculino, 29,4% foram reportados entre homo/bissexuais; 25,6% em 

heterossexuais; e 23,6% em UDI. Dez anos depois, registraram-se as seguintes 

freqüências: 42,6% em heterossexuais; 27,6% em homo/bissexuais e 9,3% em UDI. 

Entre as mulheres com idade superior a 13 anos, em 1996, 86,1% dos casos foram 

notificados entre heterossexuais e 12,6% em UDI. Após 10 anos, o percentual de 
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casos em heterossexuais subiu para 95,7% e em UDI caiu para 3,5% (BOLETIM 

EPIDEMIOLÓGICO, CN-DST/AIDS - MS; 2007). 

 

A epidemia, inicialmente, se concentrava mais entre homens que faziam sexo com 

homens, depois entre os usuários de drogas injetáveis e finalmente na população de 

maneira geral, com um aumento gradativo e significativo do número de mulheres 

infectadas. Esse aumento de contaminação entre mulheres pode ser atribuído ao 

comportamento de seus parceiros sexuais masculinos. Porém, o fator mais 

importante foi a prática de sexo desprotegido entre homens, e estima-se que a 

mesma seja responsável por cerca de 50% de todas as infecções por HIV na 

categoria de transmissão sexual no Brasil. Em relação aos usuários de drogas 

injetáveis, a incidência no Brasil tem diminuído em algumas cidades devido aos 

programas de redução de danos, substituição de drogas injetáveis por drogas 

inaláveis, bem como a mortalidade entre usuários de drogas (UNAIDS, 2007). 

 

1.2 Epidemiologia no Estado do Espírito Santo 
 

De acordo com o Boletim epidemiológico de 2007, divulgado pelo Ministério da 

Saúde, de 1980 a junho de 2007, foram notificados 289.074 casos de AIDS na 

região Sudeste, sendo a mesma uma das regiões em que a incidência tem 

apresentado uma tendência à estabilização.  

 

O Sudeste apresentou maior queda (25%) em comparação com as demais regiões, 

pois registrou 21.752 casos em 2002 e 16.306 em 2006. Além disso, o número de 

óbitos relacionados à infecção pelo HIV/AIDS sofreu uma redução de 11,76%, com 

6.496 mortes em 2002 e 5.732 em 2006 (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, CN-

DST/AIDS - MS; 2007). 

 

No estado do Espírito Santo, em 2007, a taxa de incidência foi de 17,0 casos de 

AIDS por 100 mil habitantes, tendo sido notificados 257 casos de AIDS nesse 

mesmo ano. No período compreendido entre o ano de 1980 até os dias atuais foram 

notificados 6893 casos no Estado (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, CN-DST/AIDS - 
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MS; 2007). A média anual capixaba nos últimos sete anos foi de 458 novos 

casos/ano (2000 a 2006) (ESPÍRITO SANTO, acesso em 12 dez. 2007). 

Assim como observado nos outros estados brasileiros, os homens continuam sendo 

as principais vítimas da doença no Espírito Santo, mesmo com o aumento da 

disseminação da infecção pelo HIV entre as mulheres. Dez anos atrás, esse 

percentual representava 5% dos casos, sendo atualmente responsável por 37,5%.  

O restante dos 62,5% dos infectados são do sexo masculino (ESPÍRITO SANTO, 

acesso em 12 dez. 2007). 

A relação sexual continua sendo o principal meio de transmissão do vírus HIV no 

Estado, representando 67% dos casos notificados nos últimos anos. Apesar da 

freqüência da transmissão do HIV entre homossexuais ter diminuído nos últimos 

anos, a transmissão da doença durante relações heterossexuais seguiu o rumo 

inverso, principalmente entre as mulheres, sobretudo as jovens (entre 20 a 49 anos), 

que se tornaram as principais vítimas do vírus HIV (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 

CE DST- AIDS/SESA ES, 2006). 

 

Figura 2: Distribuição percentual dos casos de AIDS segundo a categoria de exposição no 
Estado do Espírito Santo. Segundo ano de diagnóstico 1985-2005. *Fonte: SESA-ES / CE 
DST-AIDS. 
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Assim como observado no País, a maioria dos casos registrados no Espírito Santo, 

no início da década de 90, era entre homossexuais/bissexuais. A partir de 2005, 

esse perfil sofreu uma inversão significativa, sendo encontrado entre os capixabas 

que contraíram o vírus por meio de relações sexuais, apenas 19,9% que afirmavam 

ser homossexuais, 12% bissexuais e 70,1% heterossexuais (ESPÍRITO SANTO, 

acesso em 13 dez. 2007) (Figura 2). 

No Espírito Santo não há, desde o ano de 2000, notificação de pessoas 

contaminadas pelo vírus HIV por via hematogênica (transfusão sanguínea), 

demonstrando a qualidade do sangue transfundido no Estado nos últimos anos 

(ESPÍRITO SANTO, acesso em 13 dez. 2007). 

Também foi observada uma redução dos casos notificados entre usuários de drogas 

injetáveis e entre as pessoas que se declararam homossexuais e bissexuais. 

Entretanto, entre as pessoas que se declararam heterossexuais, o número de casos 

notificados tem tido um aumento progressivo (ESPÍRITO SANTO, acesso em 13 

dez. 2007).  

Quanto à letalidade, houve uma queda acentuada: 67,3% de óbitos em 1992 e 

estabilização em torno de 18,8% no período de 2001/2005. Verificando uma queda 

de 40,7% dentre os anos 1996 e 2005 (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, CE DST- 

AIDS/SESA ES, 2005) (Figura 3).  
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Figura 3: Distribuição percentual da letalidade por causa da AIDS no Estado do Espírito 
Santo. Segundo ano de diagnóstico 1986-2005*. 
*Fonte: SESA-ES / CE. DST-AIDS 

 

1.3 Biologia do HIV 
 

Pertencente ao gênero Lentivirus e à família Retroviridae, o HIV é um vírus 

envelopado, que se caracteriza por causar infecção lenta, progressiva e 

degenerativa do sistema imune, com longo período de incubação. Os Lentivírus são 

conhecidos por suas propriedades citolíticas e imunossupressoras (LLEWELYN, 

1994; JOSHI; JOSHI, 1996; COSTIN, 2007).  

 

Existem dois tipos geneticamente distintos: o HIV-1 e o HIV-2. O HIV-1 possui uma 

distribuição cosmopolita e tem se mostrado mais virulento e mais transmissível 

(MARLINK et al., 1994). Quanto ao HIV-2, embora já tenham sido identificados 

casos esporádicos de infecção em outros continentes, este vírus é endêmico na 

África Ocidental (REEVES; DOMS, 2002). 

 

Tanto o vírus HIV-1 quanto o HIV-2 estão intimamente relacionados ao vírus da 

imunodeficiência símia (SIV), indicando uma relação entre a origem das infecções 
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pelo HIV a eventos de transmissão entre espécies de primatas (ALAEUS, 2000; 

HAHN et al., 2000; LEMEY et al, 2003). O reservatório natural do HIV-2 foi 

identificado como sendo o do macaco verde africano “sooty mangabey” (Cercocebus 

atys) (HIRSCH et al., 1989; CHEN et al., 1997; LEMEY et al, 2003). Já a origem do 

HIV-1 se deu entre exemplares subespécie de chimpanzés, denominada Pan 

troglodytes troglodytes (GAO et al., 1999; DIXON, 1999; KEELE et al, 2006).  

 

Todos os membros da família dos retrovírus possuem estrutura genômica 

semelhante, apresentando homologia em torno de 50%. Além disso, todos têm a 

capacidade de infectar linfócitos através do receptor CD4 (GAO et al,1999).  

 

Cada partícula viral possui duas cópias de genoma RNA simples, com polaridade 

positiva, e um tamanho de 9,8 kilobases, contendo genes acessórios e regulatórios, 

transcritos em DNA na célula infectada e integrados no cromossomo da célula 

hospedeira. Esses transcritos de RNA servem como mRNA para dirigir a síntese de 

proteínas virais e posteriormente, como genomas RNA de novas partículas virais 

(LEVER, 2005; COSTIN, 2007). 

 

O HIV tem um total de nove genes que podem ser classificados dentro de três 

categorias: Gag, pol e env, sendo os mesmos genes estruturais; Tat (transativador 

da transcrição) e Rev (regulador da expressão do vírion), que são genes 

regulatórios; Vpu (proteína viral U), Vpr (proteína viral R), Vif (fator de infectividade 

do vírion) e Nef (fator regulatório negativo), que são genes acessórios (LLEWELYN, 

1994; JOSHI; JOSHI, 1996; LEVER, 2005; COSTIN, 2007).  

 

Gag 
 
A poliproteína precursora, p55, é clivada pela protease viral e incorporada na 

construção viral. Sua clivagem ocorre durante ou após a construção. Seu 

processamento proteolítico dá origem à proteína de matriz (p17), que se associa à 

face interna do envelope e ao capsídeo; a proteína do capsídeo (p24), constituinte 

da estrutura que abriga e protege o RNA genômico viral e enzimas virais, sendo o 

antígeno viral detectado mais precocemente, portanto, sua detecção é importante no 

diagnóstico das infecções agudas; a proteína do nucleocapsídeo (p9), que encobre o 
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RNA genômico na partícula viral; e a p6, que possibilita a construção do vírus pela 

interação com o endossomo associado proteínas, e que também amarram à proteína 

Vpr para incorporar dentro do vírus (LEVER, 2005). 

 

Pol 
 
Inicialmente é transcrito como extensão do Gag devido a sua mudança estrutural 

para produzir a fusão da poliproteína gag-pol (Pr160), que é incorporada dentro da 

partícula viral e depois clivada para a produção de componentes enzimáticos do 

vírus, incluindo a protease, transcriptase reversa e integrase (LEVER, 2005). Essas 

enzimas são necessárias para replicação e integração do HIV. A protease clivará 

todas as demais proteínas contidas no precursor (Pr160 gag-pol) depois de liberar a 

Pol pela autocatálise da protease viral no momento da montagem de novos vírions, 

iniciando, assim, o processo de maturação viral. A transcriptase reversa ou 

integrase, ou ambas, são essenciais para infectividade viral (KOHL et al., 1988; 

GOTTLINGER; SODROSKI; HASELTINE, 1989). A integrase tem como função 

integrar o DNA viral no genoma da célula do hospedeiro (HANSEN et al, 1988).  

 

Env 
 

Codifica a porção mais externa da partícula viral, o envelope. O seqüencial encontro 

da subunidade de superfície gp120 com os receptores CD4 e seus co-receptores 

induz mudanças conformacionais no complexo Env. Essas alterações são capazes 

de inserir a gp41 dentro da membrana celular, ocorrendo assim, a fusão da 

membrana. A glicoproteína precursora, gp160, é clivada pelas proteases celulares 

para formar a proteína transmembrana gp41 e a glicoproteína externa gp120 

(SANDERS et al., 2002). A gp41 ancora o complexo glicoprotéico do envelope por 

meio de uma cadeia longa hidrofóbica de aminoácidos que rodeiam a membrana 

lipídica. Já a gp120 une-se a gp41 por meio de ligações não covalentes e carrega o 

reconhecimento das regiões para as proteínas dos receptores de superfície celular, 

onde o vírus HIV ataca para entrar na célula do hospedeiro (LEVER, 2005) (Figura 
4). 
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Figura 4: Interação entre a gp120 e o CD4 acarretando em mudanças estruturais, as quais 
facilitam a ligação ao co-receptor e a subseqüente entrada do vírus na célula. 
 
1.4 Formas de transmissão 
 
O vírus HIV pode ser transmitido por três diferentes modos: sexual, parenteral e 

vertical (MORISON, 2001).  

 
Mesmo que o vírus tenha sido isolado de vários fluídos corporais como, por 

exemplo, o sêmen, as secreções cervicais, o fluido cerebroespinhal, a saliva, a urina, 

a transmissão do HIV ocorre pelas vias que expõem o indivíduo a contatos com 

fluídos específicos como: sangue, sêmen, fluído vaginal ou leite materno. Logo, as 

formas de transmissão podem ser por via sexual (relações homo e heterossexuais), 

sanguínea (receptores de sangue ou hemoderivados e em usuários de drogas 

intravenosas) e vertical (gravidez, parto e aleitamento materno). Acidentes de 

trabalho em profissionais da área da saúde, como ferimentos com agulhas 

contaminadas e exposição da pele e mucosas a sangue e fluidos corporais 

contaminados, denomina-se transmissão ocupacional (WIZNIA et al., 1996; ADLER, 

2001). 

 
1.4.1 Transmissão sexual 
 

Globalmente, a transmissão sexual é a maior e mais comum forma de transmissão 

do vírus HIV (ADLER, 2001; HANSASUTA; ROWLAND-JONES, 2001; LAWN; 

BUTERA; FOLKS, 2001; MORISON, 2001; LEWTHWAITE; WILKINS, 2005). 

Entretanto, só existe essa probabilidade, se a pessoa não utilizar preservativo ao 

manter contato sexual com o parceiro infectado (MORISON, 2001). 
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É importante lembrar que a possibilidade da ocorrência desta infecção é aumentada 

pela presença de outras doenças sexualmente transmissíveis (DST), especialmente 

as ulcerativas como cancro, sífilis ou herpes simples tipo 2 (HSV-2). Portanto, os 

programas de controle de doenças sexualmente transmissíveis são importantes para 

os programas de prevenção do HIV e têm se mostrado efetivos na redução da 

incidência deste vírus em estágios iniciais de uma epidemia, quando uma proporção 

substancial de DST’s é tratável (MORISON, 2001). 

 
1.4.2 Transmissão parenteral 
 

A transmissão parenteral ocorre mais comumente entre usuários de drogas 

injetáveis, quando compartilham agulhas, e pela transfusão de sangue infectado. Na 

prevenção da primeira forma de transmissão são necessários programas para a 

troca dessas agulhas utilizadas pelos usuários de drogas. Nos casos de transfusão 

de sangue devem ser utilizadas a triagem de sangue e a redução desnecessária de 

transfusão, respectivamente (MORISON, 2001). 

 

No entanto, o número de casos pela transmissão de transfusão de sangue e seus 

derivados se torna cada vez menor nos países em que foram adotadas medidas de 

controle da qualidade do sangue utilizado, como é o caso do Brasil (desde 1986).  

 

1.4.3 Transmissão vertical 
 
Desde o início da epidemia, estima-se que mundialmente 5.1 milhões de crianças 

tenham se infectado com o vírus do HIV. E a transmissão vertical é responsável por 

cerca de 90% dessas infecções (MORISON, 2001; LEWTHWAITE; WILKINS, 2005).  

 

A transmissão materno-infantil (vertical) pode ocorrer no útero, no parto 

propriamente dito e no aleitamento materno (JOHN; KREISS, 1996; ADLER, 2001; 

LEWTHWAITE; WILKINS, 2005). Cerca de dois terços dessa transmissão ocorre in 

utero e o restante ocorre durante a amamentação (MORISON, 2001). 

 

Alguns fatores podem aumentar o risco de transmissão do vírus, tais como: carga 

viral no sangue materno e secreções genitais; ativação imune associada com 
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infecções locais na placenta, no trato genital; aleitamento materno (responsável pelo 

aumento da taxa de transmissão materno-infantil de 7 para 22%); e ativação imune 

do neonato, pois durante os primeiros meses de vida, concentrações de TNF-α são 

altas, quando comparadas a de adultos, e são capazes de estimular altos níveis de 

replicação viral em linhagens de células HIV infectadas. Os mecanismos e fatores 

associados com a transmissão do vírus HIV no aleitamento materno não estão 

claramente definidos (JOHN; KREISS, 1996; LAWN; BUTERA; FOLKS, 2001).  

 
1.4.4 Transmissão Ocupacional 
 

Essa pode ocorrer quando profissionais da área de saúde sofrem ferimentos com 

instrumentos perfurocortantes contaminados com sangue ou outros fluídos 

corporais. O risco estimado de se contrair HIV após uma exposição percutânea é em 

média 0,3%, e no caso de uma mucocutânea, esse risco cai pra 0,1%. Com o uso de 

agentes anti-retrovirais pós-exposição como profilaxia, a chance de transmissão do 

HIV reduz consideravelmente (KENNEDY; WILLIAMS, 2000). 

 

1.4.5 Transmissão por transplante de órgãos 
 

O preciso risco de transmissão do HIV de vários tecidos ainda não é conhecido, mas 

alguns órgãos e tecidos apresentam, claramente, um maior risco de transmissão 

pelo vírus HIV do que outros (CDC,1994). 

 

Em 1983, começou a exclusão de potenciais doadores, baseada no reconhecimento 

do comportamento de risco da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana 

(HIV). Posteriormente, testes sorológicos se tornaram disponíveis, acarretando no 

rastreamento de candidatos a doadores de sangue, órgãos, tecidos e outros. Essas 

duas medidas têm reduzido significativamente a transmissão do HIV através destas 

vias (CDC,1994). 

 

1.5 Aspectos Imunológicos pelo HIV 
 

O ciclo de vida do HIV-1 está intimamente relacionado com o estado de ativação das 

células do hospedeiro. O HIV-1 é dependente da expressão dos receptores na 
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superfície das células do hospedeiro para sua entrada, de alguns caminhos 

citoplasmáticos e do maquinário transcricional dentro dos núcleos das células do 

hospedeiro para expressão do gene viral (JOSHI; JOSHI, 1996; LAWN; BUTERA; 

FOLKS, 2001; CLAPHAM; McKNIGHT, 2001; LANGFORD; ANANWORANICH; 

COOPER, 2007). 

 

A entrada do HIV-1 nas células do hospedeiro se dá através da interação da 

proteína do envelope viral, gp120, com a molécula CD4 e um co-receptor de uma 

quimiocina sobre a superfície das células do hospedeiro (DOMS; MOORE, 2000; 

CLAPHAM; McKNIGHT, 2001; LAWN; BUTERA; FOLKS, 2001; KROGSTAD, 2003; 

LEVER, 2005). A proteína gp120 apresenta em sua estrutura domínios conservados 

(C1 a C5) e domínios hipervariáveis (V1 a V5) (WYATT et al,1993). Dentre os 

domínios hipervariáveis, a alça V3 (terceiro domínio hipervariável) é um importante 

epítopo para neutralização, tropismo viral e capacidade indutora de sincício, e ainda 

contém os determinantes que interagem com o receptor celular CD4 (NEHETE et al., 

2002). A interação entre a gp120 e o CD4 causa mudanças estruturais que facilitam 

a ligação ao co-receptor e a subseqüente entrada do vírus na célula (FRANKEL; 

YOUNG, 1998).  

 

Dentre os principais co-receptores, o receptor da β-quimiocina, CCR5, é o principal 

responsável pelo estabelecimento do início da infecção crônica do HIV-1 in vivo. 

Entretanto, variantes que usam outro co-receptor, CXCR4, podem estar envolvidos 

na progressão da doença (LAWN; BUTERA; FOLKS, 2001; CLAPHAM; McKNIGHT, 

2001; WEBER, 2001). A expressão desses co-receptores determina a relativa 

suscetibilidade das células do hospedeiro à infecção pelo HIV-1 (LAWN; BUTERA; 

FOLKS, 2001; KROGSTAD, 2003; LEVER, 2005; COSTIN, 2007). Os receptores de 

quimiocinas são fortemente ligados à ativação celular e sua regulação é muito 

complexa (LAWN; BUTERA; FOLKS, 2001).  

 

Durante o processo de apresentação do antígeno, há intima associação entre 

células apresentadoras de antígenos (APCs) e linfócitos (LAWN; BUTERA; FOLKS, 

2001; CHOUGNET; GESSANI, 2006). As APCs são importantes reservatórios de 

HIV-1 nos tecidos linfóides (LAWN; BUTERA; FOLKS, 2001). Dentre as APCs, as 

células dendríticas (DC) contribuem para a infecção de células T recrutadas 
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recentemente. Além disso, na estimulação de células T, são responsáveis por 

providenciar uma rota para a transmissão viral e representar um ponto vulnerável em 

que o HIV pode interferir com a iniciação da imunidade mediada por células T 

(CHOUGNET; GESSANI, 2006).  

 

Após a entrada do vírus no corpo, ele é amplamente disseminado, 

predominantemente nos tecidos linfóides. Entretanto, a resposta imune do 

hospedeiro junto com a captura de vírions nos tecidos linfóides faz com que a 

replicação do HIV inicial sofra uma ruptura parcial . Essa resposta imune efetiva 

proporciona uma queda da carga viral no sangue. Porém, com raras exceções, sem 

eliminação total do vírus no corpo. Conseqüentemente, resulta em uma replicação 

viral persistente, iniciando um estado de cronicidade. Na fase avançada da doença, 

há persistente replicação viral e uma progressiva deteriorização da função imune do 

hospedeiro e posterior  imunossupressão com o aparecimento clínico de doenças 

oportunistas (FAUCI et al, 1996). 

 

1.6 Métodos de Diagnóstico Sorológicos e Moleculares  
 
No Brasil, o diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV vem sendo realizado nos 

laboratórios públicos, privados e conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS), de 

acordo com a Portaria Nº59/GM/MS de 28 de janeiro de 2003, que preconiza a 

padronização dos procedimentos para detecção de anticorpos anti-HIV em 

indivíduos com idade acima de 02 (dois) anos. Para tanto, é exigido o cumprimento 

de procedimentos seqüenciados e agrupados em três etapas onde estão: triagem 

sorológica, confirmação sorológica por meio da realização de um segundo 

imunoensaio em paralelo ao teste de Imunofluorescência Indireta para o HIV-1 ou ao 

teste de Imunoblot para HIV e confirmação sorológica por meio da realização do 

teste de Western blot para HIV-1. Os testes referentes a essas etapas são o EIA 

(imunoensaio), imunofluorescência indireta e Western blot (BRASIL, acesso em 17 

de setembro de 2007). 

 

Os métodos diagnósticos para HIV se baseiam no princípio da detecção de 

anticorpos específicos para as diferentes proteínas do vírus HIV ou de seu material 

genético (RNA viral ou DNA proviral). Independente do teste diagnóstico do HIV ou 
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do tipo de molécula pesquisada, o sangue ainda é a amostra preferencialmente 

utilizada entre a quase totalidade dos métodos diagnósticos de HIV (IWEALA, 2004). 

 

1.6.1 Métodos Sorológicos 
 

Dentre os métodos sorológicos estão o ensaio imunoenzimático (EIA), o ensaio de 

imunofluorescência indireta (IFI), o Western blot (ou imunoblot), os testes rápidos, os 

testes usando saliva e urina como amostra, entre outros (JACKSON; BALFOUR, 

1988; IWEALA, 2004; ZUCKERMAN; PILLAY, 2005). 

 

O Ensaio Imunoenzimático (EIA) é um teste padrão usado para detectar anticorpos 

para o vírus HIV, que detecta primeiramente imunoglobulinas G (IgG). No EIA 

Indireto, o soro do paciente (ou plasma) é incubado com o antígeno HIV (geralmente 

p24, gp41 e/ou gp120). Se o paciente for positivo para o vírus HIV e soroconvertido, 

anticorpos anti-HIV do sangue irão se ligar ao antígeno HIV.  Depois, um anti-

anticorpo ou antígeno marcado por uma enzima detecta o anticorpo do paciente. 

Existe também o EIA competitivo e outras variações com o mesmo princípio 

(IWEALA, 2004; JACKSON; BALFOUR, 1988). 

 

Já a Imunofluorescência Indireta (IFI), as amostras de soro ou plasma são incubadas 

tanto com células T infectadas com o vírus HIV e que expressam antígenos HIV na 

superfície celular, quanto  com células não infectadas (controle). Se a amostra 

possuir anticorpos contra antígenos do vírus HIV, estes se ligarão às células 

infectadas. Os anticorpos ligados são detectados, então, com anti-anticorpo 

conjugado com uma molécula fluorescente, que emitirá luz quando exposta à 

radiação ultravioleta. As amostras são interpretadas conforme o grau da intensidade 

imunofluorescente, a porcentagem de células fluorescentes e o tipo de fluorescência 

observada (JACKSON; BALFOUR, 1988; IWEALA, 2004).  

 

Para diminuir os resultados falso-positivos, um teste confirmatório será conduzido 

antes de emitido o resultado final. Com esse propósito, o Western blot é o teste mais 

usado. É um método em que as proteínas são separadas de acordo com o tamanho 

por eletroforese em gel de poliacrilamida. Logo após, são transferidas, 

eletroforeticamente, do gel para uma membrana de nitrocelulose. A identificação 
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imulogógica das frações separadas e transferidas é feita pela imersão das tiras de 

nitrocelulose com o soro do paciente. Se algum anticorpo do soro do paciente é 

detectado pelo anticorpo anti-imunoglobulina G humana (IgG) conjugado com uma 

enzima que, na presença de substrato irá produzir uma banda colorida. Controles 

positivos e negativos são feitos simultaneamente para permitir a identificação das 

proteínas virais (CDC, 1989). 

 

1.6.2 Métodos Moleculares 
 

Diferente dos testes sorológicos, os métodos moleculares permitem detectar 

diretamente o vírus ou parte dele, atingindo os pacientes que ainda não tenham 

soroconvertido. Nesses testes estão inclusos: detecção do antígeno p24 e testes 

baseados no ácido nucléico do HIV (IWEALA, 2004). 

 

Nos testes baseados nos ácidos nucléicos do HIV, temos duas técnicas para 

amplificar ou aumentar o número de cópias genômicas de RNA extraído de amostras 

clínicas para quantificá-los e sequenciá-los. A primeira técnica envolve a transcrição 

reversa sucedida pela reação de cadeia polimerase (RT-PCR), que consiste na 

conversão do RNA do vírus HIV em DNA complementar (cDNA) usando a 

transcriptase reversa. Logo após, é feito o PCR, quando o número de cópias do DNA 

é amplificado para sua melhor detecção. Esse DNA é marcado com uma sonda 

específica para a seqüência de ácido nucléico do HIV-1 e depois atacado por uma 

enzima, formando um complexo. O complexo formado reage com outra molécula e 

produz mudança de cor. A intensidade dessa mudança de cor é usada para 

quantificar o DNA viral (TANG; PROCOP; PERSING, 1997; IWEALA, 2004; 

ZUCKERMAN; PILLAY, 2005). Na segunda técnica, denominada NASBA, a 

amplificação é atingida através das atividades coordenadas de três enzimas e dois 

oligonucleotídeos DNA específicos para a seqüência alvo de interesse. É baseada 

na transcrição e resulta na produção de grandes quantidades de fita simples RNA, 

que por sua vez é antisense para seqüência alvo original. Essa fita simples RNA 

pode então ser facilmente detectado através da hibridação com uma sonda 

oligonucleotídeos DNA (ROMANO et al, 1999). 
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Os testes moleculares têm sido usados, principalmente, para quantificar a carga viral 

de pacientes com infecção pelo vírus HIV, já confirmados como instrumentos de 

prognóstico para monitorar a progressão da infecção e a resposta do paciente à 

terapia antiretroviral (IWEALA, 2004; ZUCKERMAN; PILLAY, 2005). 

 

1.7 Outros métodos 
 

Outro método para constatação do vírus HIV é a detecção do antígeno p24, não 

sendo este, um método molecular. O antígeno livre é quantificado na amostra 

sorológica usando EIA (JACKSON; BALFOUR, 1988; IWEALA, 2004). É importante 

ressaltar que pacientes que apresentam títulos muito altos de anticorpos para a 

proteína p24 podem formar um complexo com o anticorpo e dificultar sua detecção 

(JACKSON; BALFOUR, 1988).  

 

1.8 Testes Rápidos 
 
O atraso na obtenção dos resultados dos testes laboratoriais tem afetado 

negativamente os programas para prevenção da transmissão do vírus HIV. Os 

resultados são, geralmente, emitidos a partir de 24 horas e dependendo da rotina 

laboratorial e clínica, esse atraso pode chegar a até duas semanas. Com isso, o 

número de desistências dos pacientes no retorno para a obtenção dos resultados 

tende a aumentar (DOUGHTY; LOCKSMITH, 2003).  

 

De acordo com Centers for Disease Control and Prevention (CDC), a 

disponibilização de testes rápidos no diagnóstico laboratorial possibilitou a 

ampliação da testagem sorológica de cerca de 700.000 pessoas a mais por ano, 

aumentando assim o número de pessoas com conhecimento sobre seu status 

sorológico para o HIV e permitindo que os programas de prevenção, tratamento e 

acompanhamento fossem aplicados com maior eficiência. A incorporação dos testes 

rápidos nos protocolos de acompanhamento e triagem para o HIV auxiliou 

significativamente nos esforços para o controle da epidemia HIV/AIDS, devido ao 

seu impacto positivo tanto na prevenção quanto no tratamento das pessoas 

infectadas (DOUGHTY; LOCKSMITH, 2003). 
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Os testes rápidos também têm importância no controle da transmissão vertical, 

devido a sua utilização em mulheres grávidas que não tiveram pré-natal adequado 

ou simplesmente não tiveram. Caso a paciente apresente resultado positivo, 

rapidamente é feito uma quimioprofilaxia com antiretrovirais, diminuindo o potencial 

de risco de transmissão do HIV perinatal a menos de 3%, se comparados com 27% 

na ausência da quimioprofilaxia (DOUGHTY; LOCKSMITH, 2003; IWEALA, 2004). 

 

Outro campo onde são potencialmente usados os testes rápidos é junto aos  

profissionais da área da saúde que sofrem exposição ocupacional ao vírus HIV. 

Dessa forma, a decisão sobre a utilização ou não da profilaxia antiretroviral se torna 

mais eficiente (DOUGHTY; LOCKSMITH, 2003). 

 

Entretanto, apesar dos testes rápidos serem de fácil aplicação, necessitam de 

pessoas devidamente e regularmente treinadas e que, além disso, possuam  

informações suficientes para o aconselhamento dos pacientes perante o resultado 

obtido (GALVAN; BROOKS; LEIBOWITZ, 2004).   

 

Contudo, tendo em vista a ampliação do acesso da população ao diagnóstico para a 

infecção do HIV, em 29 de julho de 2005 foi publicada a Portaria Nº 34/SVS/MS para 

a regulamentação do uso dos testes rápidos para o diagnóstico da infecção pelo 

HIV, colocando em prática a aplicação de uma criteriosa avaliação de desempenho 

dos testes promovidos pelo Ministério da Saúde em cooperação com o CDC, dos 

Estados Unidos da América (Brasil, acesso em 17 de setembro de 2007). Mesmo 

com essa Portaria, a conduta adotada pelos laboratórios clínicos no país não foi 

alterada. Essa regulamentação objetivou uma nova estratégia para o diagnóstico da 

infecção pelo vírus HIV em locais de difícil acesso (regiões que não dispõem de uma 

rede de serviços de saúde que permita o atendimento adequado à demanda 

existente) e nas maternidades em que as mulheres grávidas não tiveram sido 

testadas para o anti-HIV, durante o pré-natal (Brasil, acesso em 24 de agosto de 

2007). 

 

Nesse contexto, verificamos a importância da obtenção dos resultados com maior 

eficiência, visando o controle da pandemia, com a aplicação dos programas de 

prevenção, tratamento e acompanhamento. Logo, seria interessante, se através de 
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um teste rápido, de baixo custo, pudéssemos emitir laudos com resultados precisos 

e com a mesma sensibilidade e especificidade aos métodos convencionais, 

conforme fluxograma aplicado pelo Ministério da Saúde.   
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo geral 
 

Avaliar a inserção/utilização de um teste imunocromatográfico rápido no fluxograma 

para diagnóstico da infecção pelo HIV. 
 

2.2 Objetivos específicos 
 

• Verificar o desempenho do teste rápido para a detecção de anticorpos 

anti-HIV em amostras de soro, plasma e sangue. 
 

• Avaliar a exeqüibilidade dos testes rápidos (Rapid Check e o protótipo Tri-

line) na rotina do Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo 

(LACEN-ES) para o diagnóstico sorológico de HIV. 

  

• Avaliar o custo-efetividade dos testes rápidos em relação aos métodos 

convencionais conforme fluxograma do Ministério da Saúde para 

diagnóstico da infecção pelo HIV. 

 



Material e Métodos 
 

37

3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 Modelo de estudo 
 

O presente trabalho é um estudo descritivo, longitudinal, para avaliação da possível 

inserção dos testes rápidos no fluxograma do Ministério da Saúde para o 

Diagnóstico da Infecção pelo HIV em amostras de rotina no Laboratório Central de 

Saúde Pública do Espírito Santo (LACEN-ES). O estudo foi conduzido no 

Laboratório de Imunologia Celular e Molecular do Núcleo de Doenças Infecciosas, 

localizado no Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Espírito 

Santo e no Laboratório Central do Espírito Santo, localizado na Secretaria de Saúde 

do Espírito Santo. 

 

3.2 Considerações éticas 
 

As amostras utilizadas neste trabalho foram obtidas dentre as testadas 

rotineiramente para o diagnóstico da infecção pelo HIV no LACEN-ES e no 

Laboratório de Imunologia Celular e Molecular do Núcleo de Doenças Infecciosas. 

Logo, não necessitou de termo de consentimento devido aos resultados dos testes 

analisados não interferirem no resultado final.  

 

3.3 Amostras:  
 
Na análise do controle de qualidade dos testes, foram analisadas 113 amostras de 

sangue, 137 de plasma e 137 de soro positivas. Paralelamente, utilizamos também 

amostras negativas para HIV: 164 de sangue, 164 de plasma e 164 de soro, bem 

como outras 100 amostras negativas para HIV, mas positivas para outras doenças 

(20 amostras positivas para Chagas, 20 para Dengue, 20 para Tuberculose, 20 para 

Hepatite viral C e 20 para Sífilis). Todas essas amostras, positivas e negativas para 

HIV, são do painel de referência utilizadas para controle de qualidade na produção 

do teste no NDI.  
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Além dessas amostras, também foram analisadas amostras de plasma de 137 

pacientes portadores de infecção pelo vírus HIV com ampla distribuição da carga 

viral, separados em três grupos de acordo com a contagem de células CD4 

encontrada: Grupo 1 = 40 pacientes com CD4<200; Grupo 2 = 50 pacientes com 

200 <CD4< 500; e Grupo 3 = 47 pacientes com CD4 >500 (Anexo 1). 

 

Já em relação ao estudo em campo, foram analisadas 332 amostras de soro 

encaminhadas para o Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo entre 

outubro de 2006 e maio de 2007. As amostras eram separadas pelo técnico 

responsável de acordo com o volume da amostra do paciente e do número de testes 

do protótipo Tri-line disponíveis no dia, para posterior análise no teste rápido. 

Dessas amostras, 24 foram excluídas por necessitarem da confirmação pelo 

Western blot, não sendo esta providenciada em tempo hábil para o término desse 

estudo devido a necessidade de uma nova coleta.  

 

3.4 Testes utilizados: 
 

3.4.1 Rapid Check 
 

O teste rápido utilizado neste estudo foi desenvolvido pelo NDI para detecção 

qualitativa de anticorpos específicos para o vírus da imunodeficiência humana dos 

tipos 1 e 2 (HIV1 e HIV2). É um imunoensaio do tipo “sandwich” baseado no 

princípio da imunocromatrografia. Partículas de ouro coloidal conjugados a 

anticorpos monoclonais anti-IgG e anti-IgM humanos são absorvidos em uma fita de 

material absorvente numa região abaixo da região teste. Proteínas recombinantes 

representando as regiões imunodominantes das proteínas do envelope viral, 

glicoproteínas gp41, gp120 do HIV-1 e glicoproteína gp36 do HIV-2, encontram-se 

imobilizadas na região teste da fita de nitrocelulose. Anticorpos anti-IgG e anti-IgM 

humanos são imobilizados na região controle (C), para a captura de imunoglobulinas 

independente da especificidade das mesmas. As amostras (soro, sangue ou plasma) 

a serem testadas migram por capilaridade e durante esse processo reagem ou não 

com os antígenos imobilizados próximos ao poço da amostra (S). A leitura do teste é 

realizada ao final de 15 minutos de incubação, em temperatura ambiente (15-30ºC), 
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após a aplicação da amostra (soro, plasma ou sangue total) na região apropriada do 

teste (S).  

 

Caso a amostra possua anticorpos específicos para o vírus da imunodeficiência 

humana dos tipos 1 e 2 (HIV-1 e HIV-2), uma reação positiva será visualizada 

através de uma linha bem definida de cor rósea/vermelha na região teste. Caso haja 

ausência de linha na região teste, uma reação negativa ocorrerá comprovando 

ausência de anticorpos específicos para o HIV na amostra analisada. Uma segunda 

linha de cor rósea/vermelha sempre deverá surgir na região controle da fita teste, 

pois indicará uma performance adequada do teste (controle interno de qualidade). E 

a presença de borrões ou linhas “fantasmas” não é considerada como positivo, e se 

ocorrer dúvida, o teste será repetido. Quando apresentada ausência de uma linha na 

região controle, independente da presença de uma linha na região teste, o resultado 

do cassete é invalidado, devendo assim, ser repetido (Figura 5). 

 

O teste foi padronizado para a utilização de um volume de 10 µl da amostra a ser 

testada de soro ou plasma e 20 µl quando for de sangue total. Em seguida, adiciona-

se uma gota do tampão de lavagem (aproximadamente 40 µl) no mesmo poço (S), 

com auxílio do próprio frasco de tampão. 

 

 

 
Figura 5: Esquemas ilustrativos da interpretação dos resultados do teste rápido Rapid 
Check. 
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3.4.2 Determine (Abott) 
 

O DetermineTM HIV 1/2 é um teste imunocromatográfico para a detecção qualitativa 

de anticorpos para HIV-1 e HIV-2. A amostra migra da área de conjugado, 

reconstitui-se e mistura-se com o conjugado de colóide de selênio-antígeno. Esta 

mistura continua a migrar através da fase sólida para imobilizar os antígenos e 

peptídeos sintéticos na janela do paciente. Se os anticorpos para HIV-1 e/ou HIV-2 

estão presentes na amostra, os anticorpos ligam-se no colóide de selênio-antígeno e 

no antígeno da janela do paciente, formando uma linha vermelha na janela do 

paciente. Quando estão ausentes, o colóide de selênio-antígeno flui através da 

janela do paciente e nenhuma linha vermelha é formada na janela do paciente. Para 

assegurar a validade do ensaio, uma linha vermelha deverá aparecer na janela do 

controle (Figura 6). 

 

Após remoção da cobertura protetora de lâmina metálica de cada teste, 50µl de 

amostra de soro ou plasma é aplicada na área de amostra e em 15 minutos faz-se a 

leitura do resultado. Se for amostra de sangue total, aplica-se 50µl, e após um 

minuto, coloca-se uma gota de tampão na área da amostra. Em 15 minutos, faz-se a 

leitura do resultado.  

 
Figura 6: Esquemas ilustrativos da interpretação dos resultados do teste rápido Determine. 
 
3.4.3 Protótipo Tri-line 
 
O “Tri-line” HIV 1/2/0 é um teste imunocromatográfico para a detecção de anticorpos 

para HIV-1, HIV-2 e subtipo 0 em sangue total, soro e plasma. A membrana é pré-

revestida com antígenos recombinantes nas regiões da linha teste T1 e T2. A linha 

teste T1 é pré-revestida com antígeno HIV-1 e subtipo 0 e a linha teste T2 é pré-

revestida com antígenos HIV-2. Durante o teste, as amostras de sangue total, soro e 
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plasma reagem com a mistura de antígenos do envelope e do núcleo do HIV-1. Os 

antígenos do envelope do HIV-2 são revestidos com partículas coloridas na tira 

teste. Essa mistura migra cromatograficamente pra cima da membrana pela ação da 

capilaridade e reage com antígenos HIV recombinantes na membrana, localizando-

se na região da linha teste. Se a amostra contém anticorpos para HIV-1/e ou subtipo 

0 ou HIV-2, uma linha colorida aparecerá na região da linha teste, mas se a amostra  

contiver anticorpos para  HIV-1 e ou subtipo 0, e HIV-2, duas linhas coloridas 

aparecerão na região da linha teste. Ambos indicam resultados positivos. Entretanto, 

se a amostra não contiver anticorpos HIV-1, subtipo 0 e/ou HIV-2, nenhuma 

coloração aparecerá na região da linha teste, indicando resultado negativo. Para 

assegurar a validade do teste, uma linha colorida sempre aparecerá na região da 

linha controle (C), indicando que o volume correto da amostra foi adicionado e a 

“corrida” da membrana ocorreu. 

 

 
Figura 7: Esquemas ilustrativos da interpretação dos resultados do protótipo Tri-Line. 
 

Para amostras de soro e plasma, aproximadamente 25µl são aplicados no poço da 

amostra (S) e posteriormente adiciona-se cerca de 40 µl de tampão. Faz-se a leitura 

após 10 minutos. Se a amostra for de sangue total, aproximadamente 50µl deverão 

ser aplicados no poço da amostra (S), com conseqüente adição de 80µl de tampão e 

após 10 minutos faz-se a leitura. Para indicar a validade do teste, uma linha de cor 

avermelhada sempre aparecerá na região controle, independente da positividade da 

amostra.  
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3.5 Análise dos resultados obtidos pelo Teste Rápido Rapid Check 
e o protótipo Tri-line com os resultados dos testes ELISA, 
Imunofluorescência de acordo com o fuxograma do Ministério da 
Saúde.  
 

Todas as amostras testadas pelo teste rápido para a pesquisa de anticorpos anti-HIV 

foram analisadas pela metodologia ELISA microplaca e micropartícula (Anti-HIV 

TETRA ELISA e AXSYM SYSTEM®, respectivamente) e também pela 

Imunofluorescência indireta (IFI - HIV-1 Bio-Manguinhos). Além desses, quando 

necessário, foi realizado o teste confirmatório Western blot. Dessa forma foi possível 

comparar o desempenho dos testes rápidos (Rapid Check e o protótipo Tri-line) com 

os resultados obtidos conforme Fluxograma do Ministério da Saúde. 

 

A interpretação dos resultados do teste rápido foi realizada pelo pesquisador, que 

estava cego perante os resultados dos testes realizados na rotina do LACEN-ES. Os 

resultados de ambos os testes foram obtidos em dias diferentes e consolidados, 

posteriormente, pelo pesquisador. 

 

3.6 Fluxograma do Ministério da saúde  
 
Conforme fluxograma do Ministério da Saúde (Anexo 2), as amostras de soro ou 

plasma são testadas em dois imunoensaios e imunoflorescêcia indireta. Caso os 

testes demonstrem resultados contraditórios, deve ser feito o Western Blot e se a 

amostra der resultado positivo em todos os testes utilizados, deve ser feita uma nova 

coleta e repetida toda a bateria de testes para confirmação. O teste confirmatório, 

Western blot, apresenta os seguintes resultados: negativo, indeterminado e positivo. 

Nos dois primeiros resultados, deverá ser feita investigação com suspeita de 

soroconversão ou HIV-2 e no resultado positivo deverá ser feita nova coleta e repetir 

todo o procedimento obrigatoriamente. 

 

3.7 Análise do desempenho do teste de imunocromatografia de 
fluxo lateral Rapid Check HIV 
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Para comparar o desempenho, sensibilidade e especificidade do Rapid Check com 

outros testes rápidos (Determine e protótipo Tri-line), foram testadas 113 amostras 

positivas de sangue, 137 de plasma e 137 de soro. Em relação às amostras 

negativas para HIV, foram testadas 164 de sangue, 164 de plasma e 164 de soro 

além de 100 amostras negativas para HIV, mas positivas para outras doenças 

infecciosas (20 amostras positivas para Chagas, 20 para Dengue, 20 para 

Tuberculose, 20 para Hepatite viral C e 20 para Sífilis). Todas as amostras de painel 

de referência continham amostras positivas e negativas para HIV, utilizadas para 

controle de qualidade no NDI. 

 
Foram analisadas também 137 amostras de plasma com ampla variação, tanto da 

carga viral quanto da contagem de CD4, para verificar a possível interferência do 

status imunológico e virológico na sensibilidade do Rapid Check. Em relação a 

contagem de CD4, as amostras foram separadas em três grupos: Grupo 1 = 40 

pacientes com CD4<200; Grupo 2 = 50 pacientes com 200 <CD4< 500; e Grupo 3 = 

47 pacientes com CD4 >500.  

 

3.8 Análise do tempo e do custo da aplicação do teste rápido como 
método alternativo no Fluxograma do Ministério da Saúde para 
Diagnóstico do HIV 
 
Nesta etapa, consideramos o custo e o tempo do teste rápido Rapid Check perante 

os testes utilizados rotineiramente no LACEN-ES. Os custos com coleta e 

equipamentos não foram computados, pois as amostras já necessitam dos mesmos 

para a realização dos testes de rotina. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Análise do Desempenho do teste de imunocromatografia de 
fluxo lateral Rapid Check HIV  
 
O desempenho (especificidade e sensibilidade) apresentada pelo Rapid Check HIV 

foi avaliado através da testagem de um painel de referência contendo amostras 

positivas e negativas para HIV.  Para tal, testamos 113 amostras de sangue, 137 de 

plasma e 137 de soro positivas (amostras de referência utilizadas para controle de 

qualidade na produção do teste no NDI). Paralelamente, utilizamos também 

amostras negativas para HIV: 164 de sangue, 164 de plasma e 164 de soro, bem 

como outras 100 amostras negativas para HIV, mas positivas para outras doenças 

(20 amostras positivas para Chagas, 20 para Dengue, 20 para Tuberculose, 20 para 

Hepatite viral C e 20 para Sífilis) (Tabela 1).  A performance apresentada pelo Rapid 

Check foi de 100%, tanto na sua especificidade quanto na sua sensibilidade, sendo 

idêntica à performance apresentada pelo Tri-Line HIV (novo protótipo de teste do 

NDI) e Determine HIV (Abbott). 

 
Tabela 1: Número de amostras de soro, plasma e sangue total testadas para cada tipo de 
teste rápido. 

 Amostras positivas Amostras negativas 

 Sangue Plasma Soro Sangue Plasma Soro 

Rapid Check 113 137 137 164 164 164 

Determine 113 137 137 164 164 164 

Tri-line 113 137 137 164 164 164 

 

4.2 Análise da interferência do status imunológico e virológico das 
amostras testadas na sensibilidade do Rapid Check 
 
Visando avaliar se o status imunológico do paciente portador de  infecção pelo HIV, 

determinado pela contagem de células T CD4+ e CD8+ no sangue periférico, poderia 

interferir na sensibilidade do método, testamos amostras de plasma de 137 
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pacientes portadores de infecção pelo vírus HIV, separados em três grupos de 

acordo com a contagem de células CD4 encontrada: Grupo 1 = 40 pacientes com 

CD4<200; Grupo 2 = 50 pacientes com 200 <CD4< 500; e Grupo 3 = 47 pacientes 

com CD4 >500.  Como pode ser observado nas figuras 8A, 8B e 8C, o status 

imunológico dos pacientes (contagem de células CD4/µl) não interferiu na 

sensibilidade dos resultados obtidos pela utilização de testes rápidos, uma vez que 

todas as 137 amostras sabidamente positivas, quando testadas, produziram 

resultados reativos para anticorpos anti-HIV. Essa reatividade foi observada mesmo 

quando as amostras testadas eram oriundas de pacientes com contagem inferior a 

200 CD4/µl. Conforme podem ser observados na Figura 8C, os níveis de anticorpos 

anti-HIV encontrados nestas amostras foram 15 vezes maiores do que o valor de 

“cut-off” do método utilizado para sua quantificação.  
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Figura 8A: Demonstração da variação da contagem de CD4 >500 células/µl e a 
interferência na positividade dos pacientes. 
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8B: Demonstração da variação da contagem de 200 < CD4 >500 células/µl e a 
ncia na positividade dos pacientes. 
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C: Demonstração da variação da contagem de CD4 < 200 células/µl e a 
cia na positividade dos pacientes. 

ente, avaliamos se variações na carga viral do HIV poderiam interferir nos 

s dos testes rápidos. Para tal, 137 amostras de plasma de pacientes 

s de infecção pelo HIV com diferentes níveis de carga viral foram testadas 

9). Como podemos observar, apesar da ampla distribuição de carga viral 

da entre as amostras testadas, todas as 137 foram consideradas reativas 
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quando avaliadas pelo Rapid Check, assim como pelos outros dois métodos 

imunocromatográficos. 
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Figura 9: Variações da carga viral em 137 amostras de plasma positivas para o vírus HIV 
para análise da interferência na positividade de três métodos imunocromatográficos (Rapid 
Check, Determine e o protótipo Tri-line).  
 

4.3 Análise da interferência de outras doenças infecciosas na 
especificidade do teste rápido RAPID CHECK: 
 
Antes de avaliarmos a interferência (reação cruzada) provocada pela presença de 

outras doenças infecciosas, a sensibilidade e especificidade do Rapid Check e dos 

outros dois testes rápidos foram determinadas conforme apresentado na tabela 2. 
 

Para avaliarmos a existência de reação cruzada com anticorpos produzidos contra 

outros patógenos, 100 amostras de plasma negativas para HIV, mas positivas para 

outras doenças, foram utilizadas (Tabela 3).  Como pode ser observado na tabela 3, 

podemos constatar que não houve interferência na especificidade dos três testes 

rápidos, Rapid Check, Determine e o protótipo Tri-Line. 
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Tabela 2: Determinação da sensibilidade e especificidade do Tri-line, Rapid Check e 
Determine. 
 

Testes Rápidos  HIV positivos HIV negativos 

Tri-line HIV positivos 137 0 
 HIV negativos 0 49 
 Sensibilidade 137 / 137 100 % (IC 95% 100%) 
 Especificidade 49 / 49 100 % (IC 95% 100%) 

Rapid Check HIV positivos 137 0 
 HIV negativos 0 49 
 Sensibilidade 137 / 137 100 % (IC 95% 100%) 
 Especificidade 49 / 49 100 % (IC 95% 100%) 

Determine HIV positivos 135 0 
 HIV negativos 2 49 

 Sensibilidade 135 / 137 98.54 % (IC 95% 96.82% - 
100%) 

 Especificidade 49 / 49 100 % (IC 95% 100%) 

 

 
Tabela 3: Determinação da especificidade do Tri-line, Rapid Check e Determine com 
amostras negativas para HIV, porém positivas para outras doenças infecciosas. 
 

 Amostras negativas para HIV (controle negativo) com outras doenças 
infecciosas  

Doença 
Infecciosa 

Total de 
amostras Rapid Check (1*) Tri-Line (2*) Determine (3*) 

Chagas 20 0 0 0 
Dengue 20 0 0 0 

Tuberculose 20 0 0 0 
Hepatite Viral C 20 0 1 1 

Sífilis 20 0 0 1 
 Especificidade 100% 99% 98% 

         Especificidade 1*: 100% (IC 95% 100%) 
         Especificidade 2*: 99% (IC 95% 97,05% - 100%) 
         Especificidade 3*: 98% (IC 95% 95.26% – 100%). 
 
 

Verificamos que o Rapid Check apresentou especificidade de 100%, tanto nos 

controles negativos quanto nos controles negativos com outras doenças (Tabela 2 e 
3). Por outro lado, o Tri-line obteve uma especificidade referente às amostras 

controle negativas de 100% e de 99% nas amostras controle negativas com outras 
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doenças infecciosas. No Determine, essa diferença de especificidade também foi 

evidenciada, 100% nas amostras controle negativas e 98% nas amostras controle 

negativas com outras doenças infecciosas. Já em relação à sensibilidade dos testes 

rápidos testados, o Tri-line e o Rapid Check apresentaram 100%, enquanto o 

Determine 98.54%.  

 

4.4 Dados da rotina do Laboratório Central (LACEN) para o 
diagnóstico sorológico de HIV 
 

Durante a fase de testes em campo, realizada entre outubro de 2006 e maio de 2007 

no Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (LACEN-ES), 332 

amostras de soro encaminhadas para testagem sorológica foram analisadas. Essas 

amostras foram testadas seguindo-se o fluxograma elaborado pelo Ministério da 

Saúde para o diagnóstico sorológico do HIV (Anexo 2) e testadas paralelamente 

utilizando-se o Rapid Check e o protótipo Tri-line.  

 

Em relação às análises dos resultados do Western blot, o LACEN-ES segue o 

critério do CDC, interpretando como resultado positivo, quando as bandas 

detectadas nas amostras incluem gp41, p24, gp120/160; como negativo, quando há 

a ausência de bandas e como indeterminado, todos os outros padrões 

apresentados. 

 

Dentre as 332 amostras testadas, 45 foram consideradas indeterminadas pelo 

resultado da Imunofluorescência, demandando confirmação pelo Western blot, 

conforme determina o fluxograma do Ministério da Saúde para o diagnóstico 

sorológico do HIV (Anexo 3). Outras vinte e quatro amostras foram excluídas do 

estudo por apresentarem resultados “inconclusivos” devido a não concordância entre 

os resultados obtidos dos ELISA 1 e ELISA 2 e da Imunofluorescência e por não ter 

sido realizado teste confirmatório (Western Blot) como determina o Ministério da 

Saúde (Anexo 2). A confirmação pelo Western blot não foi realizada devido a 

necessidade de uma nova coleta, não sendo esta providenciada em tempo hábil 

para o término desse estudo.  
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De acordo com as tabelas 4 e 5, podemos observar que foram encontrados 3 

resultados falso-positivos tanto no Rapid Check quanto no protótipo Tri-line, 

conferindo valores de sensibilidade e especificidade iguais a, respectivamente, 

100% (IC 95% 100%) e 85,71% (IC 95% 81,70% - 89,72%).  

 
Tabela 4: Avaliação do desempenho do Rapid Check. 

RAPID CHECK 
WESTERN BLOT  

POSITIVO                  NEGATIVO 
TOTAL 

POSITIVO 271 3 274 

NEGATIVO 0 18 18 

TOTAL 271 21 292 

Sensibilidade: 100% (IC 95% 100%) 
Especificidade: 85,71% (IC 95% 81,70% - 89,72%)  
 
 
Tabela 5: Avaliação do desempenho do protótipo Tri-line. 

TRI-LINE 
WESTERN BLOT  

POSITIVO                  NEGATIVO 
TOTAL 

POSITIVO 271 3 274 

NEGATIVO 0 18 18 

TOTAL 271 21 292 

Sensibilidade: 100% (IC 95% 100%) 
Especificidade: 85,71% (IC 95% 81,70% - 89,72%)  
 
4.5 Comparação entre os resultados obtidos no Laboratório Central 
de Saúde Pública do Espírito Santo (LACEN-ES), conforme 
fluxograma do Ministério da Saúde, com os resultados dos testes 
rápidos Rapid Check e o protótipo Tri-line 
 

O desempenho dos testes rápidos, Rapid Check e o protótipo Tri-Line, foi aferido 

através de análise comparativa de seus resultados com os resultados do LACEN-ES 

(Anexo 4). 
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Com a supressão das 24 “INCONCLUSIVAS” das 332 amostras iniciais, 16 dentre 

as 308 amostras restantes, apresentaram resultado final definido como 

“INDETERMINADO” mesmo após a realização do teste confirmatório (Western blot) 

conforme fluxograma do MS. Treze amostras apresentaram um resultado 

“indeterminado” no IFI e 3 com resultados discordantes entre os ELISA. Tanto o 

Rapid Check quanto o protótipo Tri-line apresentaram 3 resultados discordantes dos 

resultados finais do LACEN-ES. Portanto, 98,97% dos resultados obtidos nos dois 

testes rápidos concordaram com o resultado da análise final do LACEN-ES. 

 

4.6 Análise das amostras com resultados indeterminados no IFI em 
relação aos resultados obtidos com os testes rápidos – Rapid 
Check e Tri-line 
 

Dentre as 308 amostras testadas no Laboratório Central conforme rotina de 

diagnóstico de HIV, 45 amostras apresentaram resultados “indeterminados” no IFI. 

Dessas, 13 amostras continuaram apresentando resultado “INDETERMINADO” 

mesmo após a realização do teste confirmatório, totalizando 28,89%. Trinta e duas 

amostras apresentaram resultados com 100% de concordância (positivo ou 

negativo) do Rapid Check com os do Western blot. Já no protótipo Tri-line essa 

concordância foi de 96,88% (Figura 10).  

 

Das 13 amostras que continuaram com resultados “INDETERMINADOS”, apenas 10 

foram obtidas por nova coleta para reanálise. Das que seriam retestadas, 8 amostras 

conseguiram obter resultados satisfatórios, 5 positivos e 3 negativos, o restante 

continuou apresentando resultados “INDETERMINADOS”. Vale ressaltar que as 3 

amostras que apresentaram resultados negativos, tratavam-se de crianças.  
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Figura 10: Porcentagem da concordância entre os resultados do LACEN-ES e dos testes 
rápidos em 45 amostras indeterminadas no IFI. 
 

Para verificar o grau de concordância entre os resultados obtidos pelos testes 

rápidos em relação ao Western blot foi calculado o Índice de Kappa. Tanto o Rapid 

Check quanto o protótipo Tri-line apresentaram Índice de Kappa equivalente a 0,92, 

sendo classificado como concordância quase perfeita, segundo Fleiss, AR. 

 
Tabela 6: Comparação entre os resultados obtidos no Western Blot das amostras dadas 
como indeterminadas pela Imunofluorescência indireta e os resultados obtidos com os 
testes imunocromatográficos Tri-line e Rapid Check.  
 

Código IFI WESTERN BLOT RESULTADO 
DO LACEN 

RAPID 
CHECK TRI-LINE 

4 indeterminado negativo (gp 160f) Negativo - - 
5 indeterminado positivo (gp160, gp120, p68, p55, p52, gp41, p34, p24, p18) Positivo + + 

6 indeterminado positivo (gp160, gp120, p68, p55, p 52, gp41, p34, p24f, 
p18) Positivo + + 

8 indeterminado positivo (gp160, gp120, p68, p55, p52, gp41, p34, p24, p18) Positivo + + 
9 indeterminado positivo (gp160, gp120, p55, gp41, p34f, p24f) Positivo + + 

10 indeterminado positivo (gp160, gp120, p55, gp41, p34, p68, p24,p18) Positivo + + 
11 indeterminado positivo (gp160, gp120, p68, p55, gp41, p34, p24f) Positivo + + 
17 indeterminado indeterminado (gp160, gp120, p68, p55, p52, p34f, p24) indeterminado + + 
18 indeterminado indeterminado (gp120f, p68f, p34f) indeterminado + + 
26 indeterminado negativo (p52 - ausência de bandas) Negativo - + 
39 indeterminado positivo (gp160, gp120, p68, p55, p52, gp41, p34, p24, p18) Positivo + + 
41 indeterminado positivo (gp160, gp120, p55f, p52, gp41, p34f, p24, p18) Positivo + + 
63 indeterminado positivo (gp160, gp120, p68, p55, p52, gp41, p34, p24) Positivo + + 
64 indeterminado positivo (gp160, gp120, p65, p55, p52, gp41, p34, p24) Positivo + + 
65 indeterminado indeterminado (gp160, gp120, p68f, p55f, p52f, gp41f, p34f) indeterminado + + 
79 indeterminado positivo (gp160, gp120, p68, p52, gp41, p34, p24) Positivo + + 
94 indeterminado positivo ( gp160, gp120, p68f, p55f, p52f, gp41, p34, p24f) Positivo + + 

 



Resultados 
  
 

53

Continuação      

Código IFI WESTERN BLOT RESULTADO 
DO LACEN 

RAPID 
CHECK TRI-LINE 

102 indeterminado indeterminado (gp160, gp120, gp41f, p34, p24f) indeterminado + + 
103 indeterminado negativo (gp160f) Negativo - - 
139 Indeterminado indeterminado (gp160, gp120, p65, p55, p52, gp41f) indeterminado + + 
140 indeterminado positivo(gp160, gp120, p68, p55, p52, gp41, p34, p24) Positivo + + 
151 indeterminado positivo (gp 160, gp120, p68, p55, gp41, p24, p18) Positivo + + 
175 indeterminado positivo (gp160, gp120, p68, p55, p52, gp41, p34, p24) Positivo + + 
176 indeterminado positivo (gp160, gp120, p68, p55, p52, gp41, p34, p24) Positivo + + 
177 indeterminado indeterminado (gp160, gp120, p68f, p55f, p52f, gp41f, p34f) indeterminado + + 
179 indeterminado positivo (gp160, gp120, p55f, p52, gp41, p34f, p24, p18) Positivo + + 
181 indeterminado positivo (gp160, gp120, p68f, p55f, p52f, gp41, p34, p24f) Positivo + + 
182 indeterminado indeterminado (gp160, gp120, gp41f, p34, p24f) indeterminado + + 
187 indeterminado positivo (gp160, gp120, gp41, p24f) Positivo + + 
188 indeterminado indeterminado (gp160, p65, p55, gp41f, p34, p24, p18) indeterminado + + 
189 indeterminado indeterminado (gp160, gp120, p65, p55, p52, gp41f) indeterminado + + 

190 indeterminado indeterminado (gp160, gp120f, p65, p55, p52, gp41f, p24, 
p18) indeterminado + + 

195 indeterminado positivo (gp160, gp120, p65, p52, gp41, p34, p24) Positivo + + 
196 indeterminado positivo (gp160, gp120, p65, p55, p52, gp41, p24f) Positivo + + 
197 indeterminado positivo (gp160, gp120, p65, p55, gp41, p24) Positivo + + 
198 indeterminado indeterminado (gp160, gp120f, gp41f) indeterminado + + 
244 indeterminado indeterminado (gp120, p68, p55, p52, gp41f, p34f, p24) indeterminado + + 
257 indeterminado positivo (gp160, gp120, p68, p55, gp41, p24, p18) Positivo + + 
262 indeterminado positivo (gp160, gp120, p68, p55, p52, gp41, p34, p24, p18) Positivo + + 
274 indeterminado positivo (gp160, gp120, p68, p55, gp41, p24, p18) Positivo + + 
277 indeterminado indeterminado (gp120, gp160, p55, gp41f, p24, p18) indeterminado + + 
295 indeterminado positivo (gp160, gp120, p68, p55, p52, gp41, p34, p24, p18) Positivo + + 
306 indeterminado positivo (gp160, gp120, p68, p55, p52, gp41, p34, p24) Positivo + + 
323 indeterminado positivo (gp160, gp120, p68, p55, p52, gp41, p34, p24, p18) Positivo + + 

330 indeterminado positivo (gp160, gp120, p68, p55, p52, gp41, p34, p24, p18) Positivo + + 

 

Conforme Tabela 6, foi observado que em todas as amostras que apresentaram 

resultado indeterminado, a proteína gp41 estava ausente ou fracamente reativa no 

teste confirmatório Western blot. 

 

4.7 Análise das características particulares de cada teste 
confirmatório em relação aos testes rápidos  
 

Analisando as características particulares de cada teste usado no fluxograma, 

verificamos que o imunoensaio de microplaca utilizado  apresenta um custo inicial de 

R$6.40/teste, sendo facilmente manipulado e com um gasto de tempo de 

aproximadamente 2 horas e meia. Já o imunoensaio de micropartículas apresenta 
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um custo inicial de R$15.20/teste e um gasto de tempo de aproximadamente 27 

minutos para a realização do procedimento até a obtenção do resultado final.  

 

Os testes confirmatórios, como a Imunofluorescência Indireta e o Western blot, 

apresentam um custo mais elevado por teste, em comparação aos anteriormente 

citados, de R$4.98 e de R$200.00, respectivamente. O custo da Imunofluorescência 

Indireta refere-se somente ao Kit do teste, não incluindo os gastos referentes ao 

treinamento de pessoal habilitado pra tal procedimento, ao equipamento necessário 

para leitura da lâmina (microscópio de fluorescência) assim como sua manutenção 

periódica, o que aumenta seu o custo inicial e o tornando bem mais oneroso. Sem 

esquecermos a necessidade de aproximadamente 2 horas e meia para que todo o 

procedimento seja realizado. Em relação ao teste Western blot, seu custo é 

extremamente alto e o seu tempo de execução também é bem demorado. Gasta-se 

aproximadamente 5 horas para obtenção do resultado final. 

 

Considerando-se  os custos e procedimentos necessários para a realização dos 

testes utilizados no fluxograma padrão para diagnóstico sorológico do HIV, os testes 

rápidos apresentam inúmeras vantagens sobre os mesmos, pois possuem 

especificidade e sensibilidade equiparada, além de fornecer o resultado mais 

rapidamente a um custo menor, sem necessidade de infra-estrutura laboratorial 

específica. O Rapid Check, por exemplo, possui um custo de R$7.50/teste e 

necessita apenas de treinamento simples para sua utilização (Tabela 7). 

 
 Tabela 7: Comparação dos testes e seus respectivos custos e tempo de execução. 

Ensaios 
Custos dos testes 

(insumos) 
Tempo de execução 

EIA 1 (microplaca) R$6,40 2 horas e meia 

EIA 2 (micropartícula) R$15,20 27 minutos 

IFI R$4,98 2 horas e meia 

Western blot R$200,00 5 horas 

Rapid Check R$7,50 15 minutos 
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Além disso, o exame para “Anticorpos para HIV I e II”, sem distinção de 

metodologias, tem valores diferenciados no mercado, muitas vezes elevando o custo 

para o paciente. Esse exame pelo Sistema Único de Saúde (SUS) custa em torno de 

R$10,00, e pelos convênios de maior circulação flutua na faixa de R$36,00 a 

R$46,00/exame.  Quando o exame é realizado em laboratórios particulares, esse 

valor pode alcançar proporções ainda maiores, variando de R$45,00 a R$120,00, 

sendo acrescidos de R$300,00 quando é necessária a realização do teste 

confirmatório.  
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5 DISCUSSÃO 
 

No Brasil, o diagnóstico sorológico da infecção pelo HIV vem sendo realizado nos 

laboratórios públicos e privados, conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS), 

seguindo-se a Portaria Nº59/GM/MS, de 28 de janeiro de 2003, do Ministério da 

Saúde, preconizando a utilização dos seguintes testes: EIA, Imunofluorescência 

indireta e Western blot. 

 

O Programa Nacional de DST/AIDS do Ministério da Saúde, visando a ampliação do 

acesso ao diagnóstico da infecção pelo HIV, inseriu a utilização de testes rápidos em 

um novo fluxograma de testagem. Os testes rápidos, além de apresentarem uma 

performance igual ou superior a dos testes tradicionais do fluxograma, não 

necessitam de estrutura laboratorial específica e apresentam um menor custo. A 

Portaria nº 34 SVS/MS, de 28 de julho de 2005, regulamenta o uso desses testes em 

situações especiais, tais como em serviços de saúde em áreas de difícil acesso, 

maternidades e em parturientes que não tenham sido testadas para o anti-HIV 

durante o pré-natal. 

 

Apesar dos métodos sorológicos convencionais apresentarem especificidade e 

sensibilidade elevadas, a demora na emissão dos resultados afeta negativamente os 

programas de prevenção da transmissão do vírus HIV e de tratamento dos pacientes 

portadores desta infecção, visto que esses resultados geralmente são liberados a 

partir de 24 horas pós-coleta. No entanto, conforme a rotina laboratorial e clínica, a 

liberação dos resultados pode demorar entre uma e duas semanas, ou, dependendo 

do lugar, até mais, aumentando significativamente a desistência dos pacientes em 

buscar o resultado final e consequentemente seu conhecimento sobre seu status 

sorológico (DOUGHTY; LOCKSMITH, 2003).  

 

O presente estudo visa avaliar o impacto da utilização de testes rápidos como teste 

alternativo em paralelo ao teste de Imunofluorescência no fluxograma padrão do 

Ministério da Saúde para o diagnóstico da infecção pelo HIV, permitindo a obtenção 

de resultados precisos e rápidos sobre o status sorológico dos pacientes, uma vez 

que resultados definidos como “INDETERMINADOS” são freqüentes e demandam 
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novas coletas e repetições dos vários testes empregados, bem como a utilização de 

métodos diagnósticos mais onerosos, como, por exemplo, o Western Blot.  A 

introdução de testes rápidos nesse contexto pode, em tese, aumentar tanto a 

precisão do diagnóstico quanto sua rapidez e assim, diminuir a necessidade da 

aplicação de testes confirmatórios mais complexos e de alto custo. 

 

Na avaliação do desempenho, todos os testes rápidos analisados (Rapid Check HIV, 

Determine e o protótipo Tri-line), utilizaram como referência o painel de amostras de 

plasma para controle de qualidade de produção do Rapid Check no Núcleo de 

Doenças Infecciosas (NDI), apresentando valores de 100% tanto na sensibilidade 

quanto na especificidade, garantindo a sua acuidade aos demais testes de rotina 

usados nos laboratórios. 

 

Antes de passarmos para os testes de campo, avaliamos se variações na contagem 

de células T CD4 e no nível da carga viral poderiam afetar significativamente a 

sensibilidade dos testes rápidos. Todas as 137 amostras utilizadas apresentaram 

reatividade independente do número de células T CD4 e da carga viral (Figura 8A, 
8B e 8C e Figura 9). Portanto, confirmamos dados publicados anteriormente 

(RIBEIRO-RODRIGUES et al., 2003) de que a sensibilidade dos testes rápidos não é 

afetada pela contagem de células T CD4 e/ou carga viral, mesmo quando inferior a 

200 céls/µl ou abaixo do limite de detecção, respectivamente. 

 

A especificidade dos testes rápidos utilizados neste estudo não foi afetada pela 

reação cruzada com anticorpos produzidos contra outros patógenos. Durante esses 

experimentos, o Rapid Check apresentou a melhor especificidade (100%), sendo 

seguido pelo protótipo Tri-line com 99% e por último, pelo Determine com 98%. 

Estes resultados confirmam resultados anteriores ao nosso estudo (RIBEIRO-

RODRIGUES et al, 2003), demonstrando que a presença de outras doenças 

infecciosas não interferem no diagnóstico de infecção pelo HIV, utilizando-se testes 

rápidos.    

 

Considerando-se que o Rapid Check apresentou uma performance elevada em 

todos os testes laboratoriais, decidimos que as amostras de campo seriam testadas 

utilizando-se os testes rápidos Rapid Check HIV e o protótipo Tri-line.  Durante a 
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fase de testagem de campo, estes dois testes apresentaram um alto grau de 

concordância (98,97%) quando comparados aos outros testes utilizados para o 

diagnóstico de HIV no Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN – ES). Esse 

resultado é de grande relevância, uma vez que os vários casos com resultados 

“INDETERMINADOS” encontrados durante a fase de campo poderiam ser resolvidos 

com a utilização dos testes rápidos. Esses resultados “INDETERMINADOS” são 

responsáveis tanto por transtornos e danos ao paciente quanto ao serviço 

laboratorial e à vigilância epidemiológica. 

 

Durante nossa análise, foram observados três resultados falsos positivos, tanto no 

Rapid Check quanto no protótipo Tri-line. Apesar de afetarem negativamente a 

especificidade antes determinada nos testes realizados no laboratório com amostra 

do painel de controle de qualidade, não podemos descartar a possibilidade dessas 

reações falso-positivas serem, na verdade, casos de infecção recente.  Em outro 

estudo, o Rapid Check apresentou uma sensibilidade elevada na detecção de casos 

de soroconversão (FERREIRA Jr et al., 2006). 

 

Das 308 amostras analisadas no LACEN - ES, 45 (14,61%) apresentaram resultados 

tidos como “INDETERMINADO” para a Imunofluorescência Indireta. Em trinta e duas 

dentre essas 45 amostras (71,11%), os resultados obtidos pelo Rapid Check 

concordaram em 100% com os resultados obtidos através do Western Blot, tanto 

para resultados reativos quanto não-reativos para o HIV. A concordância do 

protótipo Tri-line com o Western Blot foi de 96,88%. Analisando o grau de 

concordância entre os resultados obtidos pelos testes rápidos em relação ao 

Western blot, obteve-se um Índice de Kappa equivalente a 0,92, conferindo uma 

concordância quase perfeita, segundo Fleiss, AR. 

 

As demais 13 (28,89%) amostras diagnosticadas inicialmente como 

“INDETERMINADAS” pela IFI continuaram sem resultado definido mesmo após a 

realização do Western blot. Os laudos emitidos para essas amostras foram liberados 

como “indeterminados”, demandando nova coleta de acordo com o fluxograma do 

Ministério da Saúde. Dessas, 76,92% (10) amostras foram obtidas por uma nova 

coleta para reanálise. E, 8 amostras conseguiram obter resultados satisfatórios, 5 

positivos e 3 negativos, o restante continuou apresentando resultados 
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“INDETERMINADOS”. Todas as 13 amostras “indeterminadas” apresentaram 

resultados positivos quando analisadas pelos testes rápidos. Vale ressaltar que as 3 

amostras que apresentaram resultados negativos, tratavam-se de crianças. Logo, 

sua negatividade pode estar relacionada à passagem de anticorpos maternos pela 

placenta e não à produção pelo lactente. Esta indefinição diagnóstica pode resistir 

até os 15 meses de idade, época limite em que se espera que os anticorpos 

maternos tenham sido substituídos pelos da criança, ou tenham negativado 

definitivamente (ORTIGÃO, 1995). 

 

Ao analisarmos estas amostras com laudo “INDETERMINADO”, verificamos que 

todas elas, apesar de apresentarem reação positiva para o Rapid Check e para o 

Tri-line, o perfil de reconhecimento dos antígenos no Western Blot, registravam a 

ausência ou uma reação muito fraca de anticorpos para a proteína gp41, apesar da 

reatividade dos anticorpos contra outros antígenos do HIV, tais como gp160, gp120, 

p34, e p24. Dentre as 45 amostras com resultado indeterminado após realização da 

IFI, 29 foram consideradas como amostras positivas, 3 como negativas e 13 como 

indeterminadas após a realização do teste confirmatório (WB). Paralelamente, 

quando estas mesmas 45 amostras foram testadas utilizando-se o Rapid Check HIV 

1 e 2, 42 amostras foram consideradas positivas e 3 como negativas.  Vale ressaltar 

que as amostras tidas como não-reativas pelo WB foram também diagnosticadas 

como negativas pelo Rapid Check HIV 1 e 2.   As 13 amostras consideradas como 

indeterminadas pelo WB, foram assim definidas pela ausência da gp41 ou pela 

presença de uma banda fracamente reativa, duvidosa, mesmo quando vários outros 

antígenos específicos do HIV eram reconhecidos pelas amostras em questão. 

 

Zouhair e cols (2006), relataram a existência de variações não-usuais na região do 

epítopo imunodominante (IDE) de isolados do HIV do grupo O, dificultando o 

reconhecimento pelo sistema imune.  Esse fato é distinto de todas as outras 

seqüências conhecidas para a gp41, um total de 64 seqüências diferentes, 

encontradas para HIV do grupo O. Neste estudo, amostras seqüenciais de soro de 

um mesmo paciente, coletadas entre 1994 e 2004, foram testadas utilizando-se 

imunoensaios diferentes (2a, 3a e 4a-geração). Os resultados foram positivos quando 

testados pela maioria dos imunoensaios de 2a- e 3a-geração, exceto quando testado 

pelo HIV-1/2 Acess (3a-geração).  Por outro lado, estas mesmas amostras quando 
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testadas utilizando-se imunoensaios de 4a-geração, foram consideradas negativas 

por 2 dos 4 utilizados (Genscreen plus; Bio-Rad and Vidas Duo; bioMe´rieux).  O fato 

mais intrigante se deve a falha no diagnóstico por testes de 3a- e 4a-geração, 

enquanto os testes de 2a-geração apresentaram 100% de eficiência.  Uma possível 

explicação para essa falha se deve ao fato de a maioria dos imunoensaios de 3a-

geração incluirem o antígeno p24 recombinante, que é conservado entre os 

diferentes grupos do HIV.  Por outro lado, os imunoensaios de 3a- e 4a-geração 

incluem peptídeos ou proteínas recombinantes, incluindo o epítopo imunodominante 

da gp41 tanto do HIV-1 (grupos M e O) quanto do HIV-2.  

 

Essa verificação também foi constada por estudos anteriores,  demonstrando que a 

variação natural na seqüência genética do HIV pode levar a um escape da detecção 

por anticorpos, contribuindo para evolução de variantes virais que não são mais 

reconhecidos pela resposta imune do hospedeiro. Tais variações podem ser 

observada na ocorrência da eliminação da alça de cisteína, através da substituição 

de S por C, região mais imunogênica da gp41, levando à eliminação da ponte de 

dissulfeto, responsável pela estabilização tridimensionalda molécula, suprimindo o 

reconhecimento deste antígeno por anticorpos monoclonais. Entretanto, analisando 

as variações no IDE da gp41 em relação aos kits EIA, as mesmas não mostraram 

nenhum impacto no reconhecimento de anticorpos nas amostras soropositivas 

(DORN et al, 2000).  

 

Também foi verificado que pacientes tratados com HAART (terapia antiretroviral de 

alta potência) reduzem a resposta específica a anticorpos HIV-1 para o domínio 

imunodominante em pacientes cronicamente infectados. Níveis de anticorpos 

aumentam se a supressão viral não for mantida (O’CONNELL et al, 2003).  

 

Nesse contexto, podemos verificar que se formos analisar somente pela reatividade 

da proteína gp41, o diagnóstico para a detecção da infecção pelo HIV pode ser 

duvidoso. Na rotina dos laboratórios, freqüentemente essa falha ocorre devido à 

definição de resultados contraditórios serem confirmados pelo Western blot. Para 

tanto, seria necessário um teste em paralelo com a finalidade de se obter resultados 

mais satisfatórios num menor prazo e com menor custo. 
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SAAH e cols (1987) demonstraram que 24.3% das amostras avaliadas por estes 

pesquisadores eram negativas ou fracamente reativas para a gp41, mas que esses 

pacientes apesar da ausência desta banda, eram na verdade infecções recentes do 

HIV. Paralelamente, 27 das trinta amostras consideradas como negativas pelo anti-

gp41 no Western blot, foram consideradas positivas quando testadas utilizando-se 

Radioimunoprecipitação (RIPA) anti-gp120/160. 

 

Em relação às características particulares de cada teste utilizado no fluxograma, os 

testes rápidos apresentam um custo inferior aos demais métodos considerando-se o 

custo dos insumos, dos equipamentos e infra-estrutura necessários, o treinamento 

específico do corpo técnico responsável e o custo/hora para a execução dos 

mesmos. No quesito tempo de execução dos testes, o Rapid Check apresentou uma 

larga vantagem sobre os demais, pois seu tempo de execução é até 20 vezes 

menor, com desempenho igual ou superior aos demais. Outro quesito importante é a 

facilidade de sua execução, não necessitando de equipamentos, acessórios ou infra-

estrutura específica adicionais e podendo ser executado em lugares de difícil acesso 

e durante emergências (acidentes de trabalho e grávidas sem atendimento pré-

natal). 

 

Importante também é o custo para realização dos exames para “Anticorpos HIV I e 

II”, sem distinção de metodologias, pois os mesmos apresentam valores com ampla 

variação. Quando realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), esse exame gira 

em torno de R$ 10,00. Já pelos convênios de maior abrangência nacional, esse 

valor pode se tornar 5 vezes maior. E quando esse mesmo exame é realizado em 

laboratório particular, sem cobertura por plano de saúde, seu custo pode ser até 12 

vezes superior se comparado ao valor pago pelo SUS. Esses valores ainda podem 

se tornar bem mais elevados, chegando a ser até 42 vezes maior do que os pagos 

pelo SUS, quando há a necessidade de um teste confirmatório. 

  

Dados apresentados neste estudo suportam a avaliação de métodos alternativos 

para testes confirmatórios com o objetivo de ampliar o acesso ao diagnóstico da 

infeçção pelo HIV. Além disso, demonstram também a relevância da 

inclusão/utilização de testes rápidos em conjunto com os testes de 
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Imunofluorescência no fluxograma padrão de testagem sorológica do Ministério da 

Saúde. 
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6 CONCLUSÕES 
 

• O teste rápido Rapid Check mostrou bom desempenho quando 

comparado aos métodos convencionais para o diagnóstico da infecção do 

HIV.  

 

• A análise do Rapid Check, paralelamente, aos métodos convencionais 

para o diagnóstico da infecção pelo HIV realizados no Laboratório Central 

de Saúde Pública (LACEN – ES), demonstrou alto grau de concordância 

(98,97%). E após confirmação pelo Western blot, apresentou 100% de 

concordância, tanto em resultados reativos quanto não-reativos para o 

HIV. 

 

• O Rapid Check apresentou custo inferior aos demais métodos, 

considerando o custo dos insumos, dos equipamentos e infra-estrutura 

necessários, assim como o treinamento específico do corpo técnico 

responsável, adicionado ao custo/hora para a execução dos mesmos. 

Além disso, obteve menor tempo de execução. 

 

• A análise do tempo de execução e da eficácia do Rapid Check demonstra 

a relevância de sua inclusão/utilização em conjunto com os testes de 

Imunofluorescência dentro do fluxograma padrão de testagem sorológica 

do Ministério da Saúde.  
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ANEXO 1 – Relação das 137 amostras de plasma de acordo com a 
contagem de células CD4 e da carga viral. 
 
  Amostra Carga Viral 
CD4<200 1 5,60E+04 
 2 1,60E+02 
 3 3,99E+02 
 4 1,50E+04 
 5 2,90E+04 
 6 1,60E+05 
 7 3,90E+02 
 8 3,99E+02 
 9 3,10E+03 
 10 3,20E+03 
 11 3,99E+02 
 12 1,20E+02 
 13 1,40E+02 
 14 7,90E+01 
 15 7,10E+03 
 16 7,90E+03 
 17 3,60E+02 
 18 3,99E+02 
 19 5,50E+02 
 20 3,99E+02 
 21 1,20E+02 
 22 3,10E+02 
 23 4,70E+03 
 24 5,90E+02 
 25 2,60E+03 
 26 6,60E+03 
 27 6,40E+03 
 28 1,10E+04 
 29 5,10E+03 
 30 1,50E+03 
 31 3,99E+02 
 32 5,50E+04 
 33 8,00E+01 
 34 2,50E+03 
 35 1,10E+05 
 36 1,00E+03 
 37 1,10E+05 
 38 1,20E+04 
 39 7,60E+04 

 40 1,20E+05 

200<X<500 41 1,80E+04 

 42 2,10E+02 
 43 6,20E+03 
 44 8,80E+02 
 45 4,30E+03 
 46 4,40E+03 
 47 2,80E+03 
 48 1,30E+03 
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Continuação   

  Amostra Carga Viral 
 49 1,30E+03 
 50 2,20E+05 
 51 1,10E+05 
 52 2,70E+05 
 53 5,30E+05 
 54 6,90E+02 
 55 1,20E+04 
 56 8,10E+02 
 57 3,99E+02 
 58 1,50E+04 
 59 2,10E+03 
 60 2,80E+03 
 61 1,90E+02 
 62 4,70E+03 
 63 4,20E+03 
 64 1,10E+03 
 65 7,30E+02 
 66 4,30E+03 
 67 1,00E+04 
 68 3,99E+02 
 69 3,99E+02 
 70 7,40E+03 
 71 9,20E+02 
 72 3,99E+02 
 73 1,60E+05 
 74 3,99E+02 
 75 2,50E+02 
 76 9,20E+03 
 77 1,30E+04 
 78 6,40E+04 
 79 3,70E+04 
 80 8,80E+02 
 81 3,99E+02 
 82 6,60E+03 
 83 8,50E+01 
 84 4,20E+04 
 85 5,70E+04 
 86 6,60E+03 
 87 3,80E+03 
 88 3,30E+04 
 89 6,90E+04 

 90 1,30E+03 

> 500 91 1,30E+05 

 92 1,20E+05 
 93 1,40E+05 
 94 1,40E+02 
 95 8,00E+01 
 96 4,30E+03 
 97 8,10E+02 
 98 1,00E+03 
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  Amostra Carga Viral 
 99 8,30E+04 
 100 2,70E+05 
 101 2,10E+05 
 102 4,00E+04 
 103 7,60E+02 
 104 1,30E+05 
 105 2,30E+02 
 106 3,90E+03 
 107 1,80E+03 
 108 1,50E+05 
 109 3,10E+04 
 110 5,90E+04 
 111 2,90E+03 
 112 5,50E+01 
 113 1,10E+04 
 114 2,10E+04 
 115 1,10E+04 
 116 2,50E+04 
 117 7,70E+04 
 118 2,50E+04 
 119 1,50E+05 
 120 8,30E+03 
 121 4,60E+02 
 122 3,90E+02 
 123 9,30E+03 
 124 4,80E+03 
 125 9,00E+04 
 126 1,20E+06 
 127 1,10E+04 
 128 2,00E+04 
 129 5,70E+05 
 130 2,30E+06 
 131 1,90E+05 
 132 2,00E+05 
 133 1,40E+05 
 134 1,50E+06 
 135 1,40E+05 
 136 4,50E+03 
 137 1,30E+05 
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ANEXO 2 – Fluxograma para diagnóstico da infecção pelo HIV. 
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ANEXO 3 – Resultados dos testes sorológicos obtidos a partir das 332 
amostras testadas no Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo 
(LACEN-ES) seguindo-se o fluxograma do MS. 

Amostra ELISA 1 ELISA 2 Imunofluorescência 
Indireta (IFI) 

Western Blot 
(WB) 

confirmatório 
Resultado 

1  +  +  +  POSITIVO 

2  +  +  - Indeterminado INDETERMINADO 

3  +  +  + (reativo fraco) Positivo POSITIVO 
4  +  + Indeterminado Negativo NEGATIVO 
5  +  + Indeterminado Positivo POSITIVO 
6  +  + Indeterminado Positivo POSITIVO 
7  +  +  +  POSITIVO 
8  +  + Indeterminado Positivo POSITIVO 
9  +  + Indeterminado Positivo POSITIVO 
10  +  + Indeterminado Positivo POSITIVO 
11  +  + Indeterminado Positivo POSITIVO 
12  +  +  +   POSITIVO 
13  +  +  +  POSITIVO 
14  -  -  - Negativo NEGATIVO 
15  -  + fraco  - Indeterminado INDETERMINADO 
16  +  +  +  POSITIVO 
17 + + Indeterminado Indeterminado INDETERMINADO 

18 + + Indeterminado Indeterminado INDETERMINADO 
19  +  +  + (fraco) Positivo POSITIVO 
20  +  +  + (fraco) Positivo POSITIVO 
21  +  +  + (fraco) Positivo POSITIVO 
22  +  +  +  POSITIVO 
23  +  +  + (fraco) Positivo POSITIVO 
24  +  +  +   POSITIVO 
25  +  +  +  POSITIVO 
26 + fraco + fraco Indeterminado Negativo NEGATIVO 

27  +  +  +   POSITIVO 
28  +  +  + (fraco) Positivo POSITIVO 
29  +  +  +   POSITIVO 
30  -  -  -    NEGATIVO 
31  -  -  -    NEGATIVO 
32  +  +  +   POSITIVO 
33  +  +  +   POSITIVO 
34  +  +  +   POSITIVO 
35  -  -  -    NEGATIVO 
36  +  +  +   POSITIVO 
37  +  +  +   POSITIVO 
38  +  +  +   POSITIVO 
39  +  + Indeterminado Positivo POSITIVO 
40  +  +  +   POSITIVO 
41  +   +  Indeterminado Positivo POSITIVO 
42  +  +  +   POSITIVO 
43  +  + +   POSITIVO 
44  +  + +   POSITIVO 

45  +  + +   POSITIVO 
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Amostra ELISA 1 ELISA 2 Imunofluorescência 
Indireta (IFI) 

Western Blot 
(WB) 

confirmatório 
Resultado 

46  +  + +   POSITIVO 
47  +  + +   POSITIVO 
48  +  + +   POSITIVO 
49  +  + +   POSITIVO 
50  +  + +   POSITIVO 
51  +  + +   POSITIVO 
52  +  + +   POSITIVO 
53  +  + +   POSITIVO 
54  +  + +   POSITIVO 
55  +  +  -   INCONCLUSIVO 
56  +  +  -   INCONCLUSIVO 
57  +  +  +   POSITIVO 
58  +  +  -   INCONCLUSIVO 
59  +  +  +   POSITIVO 
60  +  +  -   INCONCLUSIVO 
61  +  +  +   POSITIVO 
62  +  +  +   POSITIVO 
63  +  + Indeterminado Positivo POSITIVO 
64  +  + Indeterminado Positivo POSITIVO 
65  +  + Indeterminado Indeterminado INDETERMINADO 
66  +  +  +   POSITIVO 
67  +  +  +    POSITIVO 
68  +  +  +  POSITIVO 
69  +  +  +   POSITIVO 
70  +  +  +   POSITIVO 
71  +  +  +    POSITIVO 
72  +  +  -   INCONCLUSIVO 
73  +  +  -   INCONCLUSIVO 
74  +  +  +    POSITIVO 
75  +  +  -    INCONCLUSIVO 
76  +  +  -   INCONCLUSIVO 
77  +  +  +    POSITIVO 
78  +  +  +   POSITIVO 
79  +  +  Indeterminado  Positivo POSITIVO 
80  +  +  +   POSITIVO 
81  + (fraco)  -  -   NEGATIVO 
82  +  +  +   POSITIVO 
83  +  +  +   POSITIVO 
84  +  +  -   INCONCLUSIVO 
85  +  +  +   POSITIVO 
86  +  +  +   POSITIVO 
87  +  +  +   POSITIVO 
88  +  +  +   POSITIVO 
89  +  +  +   POSITIVO 
90  +  +  +   POSITIVO 
91  +  +  +   POSITIVO 
92  +  +  +   POSITIVO 

Continuação      
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Amostra ELISA 1 ELISA 2 Imunofluorescência 
Indireta (IFI) 

Western Blot 
(WB) 

confirmatório 
Resultado 

93  +  +  +   POSITIVO 
94  +  + Indeterminado Positivo POSITIVO 
95  +  +  +   POSITIVO 
96  +  +  +   POSITIVO 
97  +  +  +   POSITIVO 
98  +  +  -   INCONCLUSIVO 
99  +  +  +   POSITIVO 

100  +  +  +   POSITIVO 
101  +  +  +   POSITIVO 
102  +  + Indeterminado Indeterminado INDETERMINADO 
103  +  + Indeterminado Negativo NEGATIVO 
104  +  +  +   POSITIVO 
105  +  +  +   POSITIVO 
106  +  +  +  POSITIVO 
107  +  +  +   POSITIVO 
108  +  +  +   POSITIVO 
109  -   + fraco  -    NEGATIVO 
110  +  + fraco  -    INCONCLUSIVO 
111  +  + fraco  -   INCONCLUSIVO 
112  +  +  +   POSITIVO 
113  +  +  +   POSITIVO 
114  +  +  +   POSITIVO 
115  +  +  +   POSITIVO 
116  +  +  +   POSITIVO 
117  +  +  -    INCONCLUSIVO 
118  +  +  +   POSITIVO 
119  +  +  +   POSITIVO 
120  +  +  +   POSITIVO 
121  +  +  +   POSITIVO 
122  +  +  +   POSITIVO 
123  +  +  +   POSITIVO 
124  +  +  +   POSITIVO 
125  +  +  +   POSITIVO 
126  -  + fraco  -   NEGATIVO 
127  +  +  +   POSITIVO 
128  +  +  +   POSITIVO 
129  +  +  -   INCONCLUSIVO 
130  -  + fraco  -   NEGATIVO 
131  -  -  -   NEGATIVO 
132  -  + fraco  -   NEGATIVO 
133  +  + Reativo fraco Positivo POSITIVO 
134  +  +  +   POSITIVO 
135  +  +  +   POSITIVO 
136  +  +  +   POSITIVO 
137  +  +  +   POSITIVO 
138  +  +  +   POSITIVO 

139  +  + Indeterminado Indeterminado INDETERMINADO 

Continuação      

 



Anexo 
  

79

Amostra ELISA 1 ELISA 2 Imunofluorescência 
Indireta (IFI) 

Western Blot 
(WB) 

confirmatório 
Resultado 

140  +  + Indeterminado Positivo POSITIVO 
141  +  +  +   POSITIVO 

142  +  +  +   POSITIVO 
143  +  +  +   POSITIVO 
144  +  +  +   POSITIVO 
145  +  +  +   POSITIVO 
146  +  +  +   POSITIVO 
147  +  +  +   POSITIVO 
148  +  +  +   POSITIVO 
149  +  +  +   POSITIVO 
150  +  +  +   POSITIVO 
151  +  + Indeterminado Positivo POSITIVO 
152  +  +  +   POSITIVO 
153  +  +  +   POSITIVO 
154  + Fraco  +  -    INCONCLUSIVO 
155  +  +  +   POSITIVO 
156  +  +  +   POSITIVO 
157  +  +  +   POSITIVO 
158  +  +  +   POSITIVO 
159  +  +  +   POSITIVO 
160  +  +  -    INCONCLUSIVO 
161  +  +  +   POSITIVO 
162  +  +  +   POSITIVO 
163  +  +  +   POSITIVO 
164  +  +  +   POSITIVO 
165  +  +  +   POSITIVO 
166  +  +  +   POSITIVO 
167  + Fraco  + Fraco  -    INCONCLUSIVO 
168  +  +  +   POSITIVO 
169  +  +  +   POSITIVO 
170  +  +  +   POSITIVO 
171  +  +  +   POSITIVO 
172  +  +  +   POSITIVO 
173  +  +  +   POSITIVO 
174  +  +  +   POSITIVO 
175  +  + Indeterminado Positivo POSITIVO 
176  +  + Indeterminado Positivo POSITIVO 
177  +  + Indeterminado Indeterminado INDETERMINADO 
178  +  +  +  POSITIVO 
179  +  + Indeterminado Positivo POSITIVO 
180  +  +  +  POSITIVO 
181  +  + Indeterminado Positivo POSITIVO 
182  +  + Indeterminado Indeterminado INDETERMINADO 
183  +  +  +  POSITIVO 
184  +  +  +  POSITIVO 
185  +  +  +  POSITIVO 
186  +  +  +  POSITIVO 
187  +  + Indeterminado Positivo POSITIVO 
188  +  + Indeterminado Indeterminado INDETERMINADO 
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Amostra ELISA 1 ELISA 2 Imunofluorescência 
Indireta (IFI) 

Western Blot 
(WB) 

confirmatório 
Resultado 

189  +  + Indeterminado Indeterminado INDETERMINADO 
190  +  + Indeterminado Indeterminado INDETERMINADO 
191  +  +  +  POSITIVO 

192  +  + - Indeterminado INDETERMINADO 
193  +  +  + fraco Positivo POSITIVO 
194  +  +  + fraco Positivo POSITIVO 
195  +  +  Indeterminado Positivo POSITIVO 
196  +  + Indeterminado Positivo POSITIVO 
197  +  + Indeterminado Positivo POSITIVO 
198  +  + Indeterminado Indeterminado INDETERMINADO 
199  +  +  +   POSITIVO 
200  +  +  +   POSITIVO 
201  +  +  +   POSITIVO 
202  +  +  +   POSITIVO 
203  +  +  +   POSITIVO 
204  +  +  +   POSITIVO 
205  +  +  +  POSITIVO 
206  +  +  +   POSITIVO 
207 - - -   NEGATIVO 
208  +  +  +   POSITIVO 
209  +  +  +   POSITIVO 
210  +  +  +   POSITIVO 
211  +  +  +   POSITIVO 
212  +  +  +   POSITIVO 
213  +  +  +   POSITIVO 
214  +  +  +   POSITIVO 
215  +  +  +   POSITIVO 
216  +  +  +   POSITIVO 
217  -   -   -    NEGATIVO 
218  -   -   -    NEGATIVO 
219  +  +  +   POSITIVO 
220  +  +  +   POSITIVO 
221  +  +  +   POSITIVO 
222  +  +  +   POSITIVO 
223  +  +  +   POSITIVO 
224  +  +  +   POSITIVO 
225  +  +  +   POSITIVO 
226  +  +  +   POSITIVO 
227  +  +  +   POSITIVO 
228  +  +  +   POSITIVO 
229  +  +  +   POSITIVO 
230  +  +  +   POSITIVO 
231  +  +  +   POSITIVO 
232  +  +  +   POSITIVO 
233  +  +  -    INCONCLUSIVO 
234  +  +  +   POSITIVO 
235  +  +  +   POSITIVO 

236  +  +  +   POSITIVO 
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Amostra ELISA 1 ELISA 2 Imunofluorescência 
Indireta (IFI) 

Western Blot 
(WB) 

confirmatório 
Resultado 

237  +  +  +   POSITIVO 
238  +  +  +   POSITIVO 
239  +  +  +   POSITIVO 
240  +  +  +   POSITIVO 
241  +  +  -    INCONCLUSIVO 
242  +  +  +   POSITIVO 
243  +  +  +   POSITIVO 
244  +  + Indeterminado Indeterminado INDETERMINADO 
245  +  +  +   POSITIVO 
246  +  +  +   POSITIVO 
247  +  +  +   POSITIVO 
248  +  +  +   POSITIVO 
249  +  +  +   POSITIVO 
250  +  +  +   POSITIVO 
251  +  +  +   POSITIVO 
252  +  +  +   POSITIVO 
253  +  +  +   POSITIVO 
254  +  +  +   POSITIVO 
255  +  +  +   POSITIVO 
256  +  +  +   POSITIVO 
257  +  + Indeterminado Positivo POSITIVO 
258  +  +  +   POSITIVO 
259  +  +  +   POSITIVO 
260  +  +  +   POSITIVO 
261  +  +  +   POSITIVO 
262  +  + Indeterminado Positivo POSITIVO 
263  +  +  +   POSITIVO 
264  +  +  +   POSITIVO 
265  +  +  +   POSITIVO 
266  +  +  +   POSITIVO 
267  +  +  +   POSITIVO 
268  -   +  -    NEGATIVO 
269  +  +  +   POSITIVO 
270  +  +  +   POSITIVO 
271  +  +  +   POSITIVO 
272  +  +  +   POSITIVO 
273  +  +  +   POSITIVO 
274  +  + Indeterminado Positivo POSITIVO 
275  +  +  +   POSITIVO 
276  +  +  +   POSITIVO 
277  +  + Indeterminado Indeterminado INDETERMINADO 
278  +  +  +   POSITIVO 
279  +  +  +   POSITIVO 
280  +  +  +   POSITIVO 
281  +  +  +   POSITIVO 
282  +  +  +   POSITIVO 
283  +  +  +   POSITIVO 

284  + f  + f  -    INCONCLUSIVO 
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Amostra ELISA 1 ELISA 2 Imunofluorescência 
Indireta (IFI) 

Western Blot 
(WB) 

confirmatório 
Resultado 

285  +  +  +   POSITIVO 
286  +  +  +   POSITIVO 
287  +  +  +   POSITIVO 
288  +  +  +   POSITIVO 
289  +  +  +   POSITIVO 

290  +  +  +   POSITIVO 
291  + f  + f  -    INCONCLUSIVO 
292  +  +  -    INCONCLUSIVO 
293  +  +  -    INCONCLUSIVO 
294  +  +  +   POSITIVO 
295  +  + Indeterminado Positivo POSITIVO 
296  +  +  +   POSITIVO 
297  +  +  +   POSITIVO 
298  +  +  +   POSITIVO 
299  +  +  -    INCONCLUSIVO 

300  -   -   -    NEGATIVO 
301  +  +  +   POSITIVO 
302  +  +  +   POSITIVO 
303  +  +  +   POSITIVO 
304  +  +  +   POSITIVO 
305  -   -   -    NEGATIVO 
306  +  + Indeterminado Positivo POSITIVO 
307  +  +  +   POSITIVO 
308  +  +  +   POSITIVO 
309  +  +  +   POSITIVO 
310  +  +  +   POSITIVO 
311  +  +  +   POSITIVO 
312  +  +  +   POSITIVO 
313  +  +  +   POSITIVO 
314  +  +  +   POSITIVO 
315  +  +  +   POSITIVO 
316  +  +  +   POSITIVO 
317  +  +  +   POSITIVO 
318 -  -   -    NEGATIVO 
319  +  +  +   POSITIVO 
320  +  +  +   POSITIVO 
321  +  +  +   POSITIVO 
322  +  +  +   POSITIVO 
323  +  + Indeterminado Positivo POSITIVO 
324  +  +  +   POSITIVO 
325  +  +  +   POSITIVO 
326  +  +  +   POSITIVO 
327  +  +  -    NEGATIVO 
328  +  +  +   POSITIVO 
329  +  +  +   POSITIVO 
330  +  +  Indeterminado Positivo POSITIVO 
331  +  +  +   POSITIVO 

332  +  +  +   POSITIVO 
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ANEXO 4 – Relação dos resultados finais obtidos nas 332 amostras do 
LACEN e dos testes rápidos, Rapid Check e Tri-line.  

Código Resultado do LACEN RAPID CHECK TRI-LINE 

1 Positivo  +  + 
2 INDETERMINADO - - 

3 Positivo  +  +  
4 Negativo  -  - 
5 Positivo  +  + 
6 Positivo  +  + 
7 Positivo  +  + 
8 Positivo  +  + 
9 Positivo  +   + 
10 Positivo  +  + 
11 Positivo  +   + 
12 Positivo  +  +  
13 Positivo  +   + 
14 Negativo  -  - 
15 INDETERMINADO  +   +  
16 Positivo  +  + 

17 INDETERMINADO  +   + 
18 INDETERMINADO  +   + 
19 Positivo  +   + 
20 Positivo  +  + 
21 Positivo  +  +  
22 Positivo  +  + 
23 Positivo  +  + 
24 Positivo  +   +  
25 Positivo  +  + 

26 Negativo  -  +  
27 Positivo  +   + 
28 Positivo  +   + 
29 Positivo  +  +  
30 Negativo  +   +  
31 Negativo  -   - 
32 Positivo  +  + 
33 Positivo  +  + 
34 Positivo  +  + 
35 Negativo  -   - 
36 Positivo  +  + 
37 Positivo  +  + 
38 Positivo  +  +  
39 Positivo  +  + 
40 Positivo  +  + 
41 Positivo  +  +  
42 Positivo  +  + 
43 Positivo  +  +  
44 Positivo  +  + 
45 Positivo  +  + 
46 Positivo  +  + 
47 Positivo  +  + 
48 Positivo  +  + 
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Continuação    

Código Resultado do LACEN RAPID CHECK TRI-LINE 

49 Positivo  +  + 
50 Positivo  +  + 
51 Positivo  +  + 
52 Positivo  +  + 
53 Positivo  +  + 
54 Positivo  +  + 
55 INCONCLUSIVO  +  +  
56 INCONCLUSIVO  +  + 
57 Positivo  +  + 
58 INCONCLUSIVO  -   - 
59 Positivo  +  + 
60 INCONCLUSIVO  +  + 
61 Positivo  +  +  
62 Positivo  +  + 
63 Positivo  +  + 
64 Positivo  +  + 
65 INDETERMINADO  +  +  
66 Positivo  +  +  
67 Positivo  +  + 
68 Positivo  +  + 
69 Positivo  +  + 
70 Positivo  +  + 
71 Positivo  +  + 
72 INCONCLUSIVO  -  - 
73 INCONCLUSIVO  -  - 
74 Positivo  +  + 
75 INCONCLUSIVO  -  - 
76 INCONCLUSIVO  -   - 
77 Positivo  +  + 
78 Positivo  +  +  
79 Positivo  +  + 
80 Positivo  +  + 
81 Negativo  -  - 
82 Positivo  +  + 
83 Positivo  +  + 
84 INCONCLUSIVO  +   + 
85 Positivo  +  + 
86 Positivo  +  + 
87 Positivo  +  + 
88 Positivo  +  + 
89 Positivo  +  + 
90 Positivo  +  + 
91 Positivo  +  + 
92 Positivo  +  + 
93 Positivo  +  + 
94 Positivo  +  + 
95 Positivo  +  + 
96 Positivo  +  + 
97 Positivo  +  + 
98 INCONCLUSIVO  +   +  
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Código Resultado do LACEN RAPID CHECK TRI-LINE 

99 Positivo  +  + 
100 Positivo  +  + 
101 Positivo  +  + 
102 INDETERMINADO  +  +  
103 Negativo  -   - 
104 Positivo  +  + 
105 Positivo  +  +  
106 Positivo  +  + 
107 Positivo  +  + 
108 Positivo  +  + 
109 Negativo  -  - 
110 INCONCLUSIVO  +   - 
111 INCONCLUSIVO  +   - 
112 Positivo  +  + 
113 Positivo  +  +  
114 Positivo  +  + 
115 Positivo  +  + 
116 Positivo  +  + 
117 INCONCLUSIVO  +  +  
118 Positivo  +  + 
119 Positivo  +  + 
120 Positivo  +  + 
121 Positivo  +  + 
122 Positivo  +  + 
123 Positivo  +  + 
124 Positivo  +  + 
125 Positivo  +  + 
126 Negativo  -  - 
127 Positivo  +  + 
128 Positivo  +  +  
129 INCONCLUSIVO  +   + 
130 Negativo  +   - 
131 Negativo  +   - 
132 Negativo  -  - 
133 Positivo  +  + 
134 Positivo  +  + 
135 Positivo  +  + 
136 Positivo  +  + 
137 Positivo  +  + 
138 Positivo  +  + 

139 INDETERMINADO  +  + 
140 Positivo  +  + 
141 Positivo  +  +  
142 Positivo  +  + 
143 Positivo  +  + 
144 Positivo  +  + 
145 Positivo  +  + 
146 Positivo  +  + 
147 Positivo  +  + 
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Código Resultado do LACEN RAPID CHECK TRI-LINE 

148 Positivo  +  + 
149 Positivo  +  + 
150 Positivo  +  + 
151 Positivo  +  + 
152 Positivo  +  + 
153 Positivo  +  +  
154 INCONCLUSIVO  -   -  
155 Positivo  +  + 
156 Positivo  +  + 
157 Positivo  +  + 
158 Positivo  +  + 
159 Positivo  +  + 
160 INCONCLUSIVO  +  + 
161 Positivo  +  + 
162 Positivo  +  + 
163 Positivo  +  + 
164 Positivo  +  + 
165 Positivo  +  + 
166 Positivo  +  + 
167 INCONCLUSIVO  -   -  
168 Positivo  +  + 
169 Positivo  +  + 
170 Positivo  +  + 
171 Positivo  +  + 
172 Positivo  +  + 
173 Positivo  +  + 
174 Positivo  +   + 
175 Positivo  +  + 
176 Positivo  +  + 
177 INDETERMINADO  +  + 
178 Positivo  +  + 
179 Positivo  +  + 
180 Positivo  +  + 
181 Positivo  +  + 
182 INDETERMINADO  +  + 
183 Positivo  +  + 
184 Positivo  +  + 
185 Positivo  +  + 
186 Positivo  +  + 
187 Positivo  +  + 
188 INDETERMINADO  +  + 
189 INDETERMINADO  +  + 
190 INDETERMINADO  +  + 
191 Positivo  +  + 
192 INDETERMINADO  +  + 
193 Positivo  +  + 
194 Positivo  +  + 
195 Positivo  +  + 
196 Positivo  +  + 
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197 Positivo  +  + 
198 INDETERMINADO  +  + 
199 Positivo  +  + 
200 Positivo  +  + 
201 Positivo  +  + 
202 Positivo  +  + 
203 Positivo  +  + 
204 Positivo  +  + 
205 Positivo  +  + 
206 Positivo  +  + 
207 Negativo  -   + 
208 Positivo  +  + 
209 Positivo  +  + 
210 Positivo  +  + 
211 Positivo  +  + 
212 Positivo  +  + 
213 Positivo  +  + 
214 Positivo  +  + 
215 Positivo  +  + 
216 Positivo  +  + 
217 Negativo  -   -  
218 Negativo  -   -  
219 Positivo  +  + 
220 Positivo  +  + 
221 Positivo  +  + 
222 Positivo  +  + 
223 Positivo  +  + 
224 Positivo  +  + 
225 Positivo  +  + 
226 Positivo  +  + 
227 Positivo  +  + 
228 Positivo  +  + 
229 Positivo  +  + 
230 Positivo  +   + 
231 Positivo  +  + 
232 Positivo  +  + 
233 INCONCLUSIVO  +   + 
234 Positivo  +  + 
235 Positivo  +  + 
236 Positivo  +  + 
237 Positivo  +  + 
238 Positivo  +  + 
239 Positivo  +  + 
240 Positivo  +  + 
241 INCONCLUSIVO  +   + 
242 Positivo  +  + 
243 Positivo  +  + 
244 INDETERMINADO  +  + 
245 Positivo  +  + 
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Código Resultado do LACEN RAPID CHECK TRI-LINE 

246 Positivo  +  + 
247 Positivo  +  + 
248 Positivo  +  + 
249 Positivo  +  + 
250 Positivo  +  + 
251 Positivo  +  + 
252 Positivo  +  + 
253 Positivo  +  + 
254 Positivo  +  + 
255 Positivo  +  + 
256 Positivo  +  + 
257 Positivo  +  + 
258 Positivo  +  + 
259 Positivo  +  + 
260 Positivo  +  + 
261 Positivo  +  + 
262 Positivo  +  + 
263 Positivo  +  + 
264 Positivo  +  + 
265 Positivo  +  +  
266 Positivo  +  + 
267 Positivo  +  + 
268 Negativo  -   - 
269 Positivo  +  + 
270 Positivo  +  + 
271 Positivo  +  + 
272 Positivo  +  + 
273 Positivo  +  + 
274 Positivo  +  + 
275 Positivo  +  + 
276 Positivo  +  + 
277 INDETERMINADO  +  + 
278 Positivo  +  + 
279 Positivo  +  + 
280 Positivo  +  + 
281 Positivo  +  + 
282 Positivo  +  + 
283 Positivo  +  + 
284 INCONCLUSIVO  -   -  
285 Positivo  +  + 
286 Positivo  +  + 
287 Positivo  +  + 
288 Positivo  +  + 
289 Positivo  +  + 
290 Positivo  +  + 
291 INCONCLUSIVO  -   -  
292 INCONCLUSIVO  -   -  
293 INCONCLUSIVO  -   -  
294 Positivo  +  + 
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295 Positivo  +  + 
296 Positivo  +  + 
297 Positivo  +  +  
298 Positivo  +  + 
299 INCONCLUSIVO  -   -  
300 Negativo  -   -  
301 Positivo  +  + 
302 Positivo  +  + 
303 Positivo  +  + 
304 Positivo  +  + 
305 Negativo  -   -  
306 Positivo  +  + 
307 Positivo  +  + 
308 Positivo  +  + 
309 Positivo  +  +  
310 Positivo  +  + 
311 Positivo  +  + 
312 Positivo  +  + 
313 Positivo  +  + 
314 Positivo  +  + 
315 Positivo  +  + 
316 Positivo  +  + 
317 Positivo  +  + 
318 Negativo  -  -  
319 Positivo  +  + 
320 Positivo  +  + 
321 Positivo  +  + 
322 Positivo  +  + 
323 Positivo  +  + 
324 Positivo  +  + 
325 Positivo  +  + 
326 Positivo  +  + 
327 Negativo  -   -  
328 Positivo  +  + 
329 Positivo  +  + 
330 Positivo  +  + 
331 Positivo  +  + 
332 Positivo  +  +  

 

 


