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COMO REALIZAR CORRETAMENTE O DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA INFECÇÃO PELO HIV?

O DCCI DO MINISTÉRIO DA SAÚDE APROVOU EM DEZEMBRO DE 2013

Conteúdo:

- Fluxogramas recomendados para diferentes cenários
- Fluxogramas que se adéquam à pluralidade de condições e à diversidade de serviços de saúde públicos e privados
existentes no Brasil.

ATUALIZADO EM NOVEMBRO DE 2018 - 4ª Edição

USO OBRIGATÓRIO POR TODOS OS SERVIÇOS QUE RREALIZAM DIAGNÓSTICO NO BRASIL

1. A portaria nº 29/2013 e 

2. O Manual Técnico para o Diagnóstico da   
Infecção pelo HIV em Adultos e Crianças.



Diagnóstico da infecção pelo HIV
empregando testes rápidos:
Fluxogramas 1 e 2.

http://www.aids.gov.br/pt-br/node/57787

O QUE O MANUAL TRÁS DE MODIFICAÇÃO NESSA 4ª EDIÇÃO?

Diagnóstico da infecção pelo HIV
em laboratórios: Fluxogramas 3 a 6.



Fluxograma 1. Dois testes rápidos (TR1 e
TR2) realizados em sequência com
amostras de sangue.

http://www.aids.gov.br/pt-br/node/57787

ASSIM O DIAGNÓSTICO DA INFECÇÃO PELO HIV PODERÁ 
SER REALIZADO USANDO: 

Fluxograma 2. Um teste rápido utilizando
fluido oral (TR1-FO) seguido por um teste
rápido utilizando sangue (TR2).

Fluxogramas de 3 a 6. Realizado com 
amostras de soro ou plasma



http://www.aids.gov.br/publicacao/2013/manual-tecnico-
para-diagnostico-da-infeccao-pelo-hiv

Fluxograma

✓ O emprego de fluxogramas com testes
rápidos amplia o acesso ao diagnóstico e
permite a antecipação do início do
tratamento, preservando, dessa forma, o
sistema imunológico do indivíduo infectado e
reduzindo a transmissão.

✓ A sensibilidade do fluxograma é igual à
sensibilidade do primeiro ensaio utilizado, o
qual deve obrigatoriamente ter a
sensibilidade mínima de 99,5%.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DOS FLUXOGRAMAS COM TESTES RÁPIDOS

http://www.aids.gov.br/publicacao/2013/manual-tecnico-para-diagnostico-da-infeccao-pelo-hiv


CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO DOS TESTES RÁPIDOS PARA HIV 

(VERDADEIROS NEGATIVOS)

(VERDADEIROS POSITIVOS)

ESPECIFICIDADE : % DE INDIVÍDUOS NORMAIS COM TESTES NEGATIVOS( OU NÃO REAGENTES) EM UMA POPULAÇÃO NÃO INFECTADA ou seja: capacidade de 

um teste para definir os indivíduos realmente não portadores.

SENSIBILIDADE CLÍNICA: % DE PACIENTES DOENTES COM TESTES POSITIVOS ( OU REAGENTEEM UMA POPULAÇÃO INFECTADA  ou seja: capacidade de um 

teste para detectar indivíduos realmente portadores.



RELEMBRANDO CONCEITOS

Janela diagnóstica (conceito mais amplo)

É o tempo decorrido entre a infecção e o aparecimento de marcadores 

laboratoriais detectáveis no organismo (seja RNA viral, DNA pro-viral, 

antígeno p24 ou anticorpos).

A duração desse período dependerá do tipo de teste, da sensibilidade do 

teste e do método utilizado. 



CLASSIFICAÇÃO DE FIEBIG

1. Para construção dos fluxogramas, usou-se a classificação de FIEBIG - um
sistema de estagiamento laboratorial da infecção recente pelo HIV, que
mostra o período em que cada teste se torna reagente, após a infecção pelo
HIV.





------------------------------------------------------------------------------------------------
Limite de detecção do teste do 
RNA viral no plasma

Fase de infecção crônicaFase de Infecção aguda

Estágios da infecção recente pelo HIV-1 definidos com base no padrão de reatividade 
de diferentes ensaios laboratoriais em indivíduos recentemente infectados 



TR1

TR2

Carga Viral

Fora do laboratório

No laboratório

Diagnóstico

Complementar

Recomenda-se que no laudo 
seja incluída uma observação 
indicando a necessidade da 

imediata realização do exame de 
carga viral.

Fluxogramas para o diagnóstico da infecção pelo HIV empregando testes rápidos 



Fluxograma 1. Dois testes rápidos (TR1 e TR2) realizados em sequência com amostras de sangue

O Fluxograma 1 não é adequado para o diagnóstico 

da infecção pelo HIV em crianças com idade inferior 

ou igual a 18 meses, devido à transferência de 

anticorpos maternos anti-HIV pela placenta.

O Fluxograma 1 não define o diagnóstico de infecção 

por  HIV-2.

O Fluxograma 1 não é adequado para o diagnóstico 

da infecção aguda pelo HIV-1.

A testagem com TR deve ser realizada
preferencialmente na presença do indivíduo,
eliminando a possibilidade de troca de amostra.



Amostra Não Reagente para HIV

• Resultado obtido com a utilização do Fluxograma 1, realizado presencialmente em amostra coletada por punção digital, conforme
estabelecido pela Portaria nº 29, de 17 de dezembro de 2013.

• Persistindo a suspeita de infecção pelo HIV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra.

Amostra Reagente para HIV

• Resultado obtido com a utilização do Fluxograma 1, realizado presencialmente em amostras coletadas por punção digital, conforme
estabelecido pela Portaria nº 29, de 17 de dezembro de 2013.

• A oportunidade de início de terapia antirretroviral imediata, baseada no resultado reagente obtido com dois testes rápidos, deverá
ser avaliada por um profissional de saúde habilitado.

• Ressalta-se que a coleta da amostra para a realização do exame de quantificação da carga viral do HIV deve ser sempre realizada
antes do início do tratamento.

Fluxograma 1 – Observações sobre os Laudos

❖ Testagem presencial



Fluxograma 1. Dois testes rápidos (TR1 e TR2) realizados em sequência com amostras de
sangue (testagem não presencial).

Para os testes realizados não presencialmente, com amostras obtidas por punção venosa, deve-se coletar uma
segunda amostra e realizar o TR1 para eliminar a possibilidade de troca de amostra.

2ª amostra:

• TR1 reagente → Amostra Reagente para HIV → libera laudo

• TR1 não reagente → considerar a possibilidade de troca de amostra e repetir o Fluxograma 1 com uma terceira
amostra.

* a segunda amostra obtida por venopunção utilizada para realização do TR1 não pode ser aproveitada 
para realização da quantificação da carga viral.

❖ Testagem não presencial (laboratórios com até cinco amostras diárias para diagnóstico da infecção pelo HIV)



Amostra Não Reagente para HIV

• Resultado obtido com a utilização do Fluxograma 1, realizado não presencialmente com amostra obtida por punção venosa, conforme estabelecido pela
Portaria nº 29, de 17 de dezembro de 2013.

• Persistindo a suspeita de infecção pelo HIV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra.

Amostra Reagente para HIV

• Resultado definido com o Fluxograma 1, realizado não presencialmente com amostra obtida por punção venosa, conforme estabelecido pela Portaria nº 29,
de 17 de dezembro de 2013.

• Uma segunda amostra deverá ser coletada e submetida ao primeiro teste do fluxograma utilizado com a primeira amostra, conforme estabelecido pela
Portaria nº 29, de 17 de dezembro de 2013.

2ª amostra - Amostra Reagente para HIV

• Resultado obtido com a utilização do Fluxograma 1, realizado não presencialmente com segunda amostra obtida por punção venosa, conforme
estabelecido pela Portaria nº 29, de 17 de dezembro de 2013.

• A oportunidade de início de terapia antirretroviral imediata, baseada no resultado reagente obtido com dois testes rápidos, deverá ser avaliada por um
profissional de saúde habilitado. Ressalta-se que a coleta da amostra para a realização do exame de quantificação da carga viral do HIV deve ser sempre
realizada antes do início do tratamento.

❖ Testagem não presencial (laboratórios com até cinco amostras diárias para diagnóstico da infecção pelo HIV)

Fluxograma 1 – Observações sobre os Laudos



Fluxograma 2. Um teste rápido utilizando fluido oral (TR1-FO) seguido por um teste rápido
utilizando sangue (TR2)

O Fluxograma 2 não é adequado para o diagnóstico 

da infecção pelo HIV em crianças com idade 

inferior ou igual a 18 meses, devido à transferência 

de anticorpos maternos anti-HIV pela placenta.

O Fluxograma 2 não define o diagnóstico de 

infecção por  HIV-2.

O Fluxograma 2 não é adequado para o diagnóstico 

da infecção aguda pelo HIV-1.

O Fluxograma 2 é indicado para uso fora de 

unidades de saúde, em campanhas para testagem 

e em ações que envolvem populações de alta 

vulnerabilidade, pois as amostras de FO oferecem 

baixo risco biológico.

O Fluxograma 2 é indicado para testagem na 

presença do indivíduo, eliminando a possibilidade 

de troca de amostra.



Fluxogramas 3 e 4. Imunoensaio de 4ª/3ª geração seguido de teste molecular como teste
complementar

Os Fluxogramas 3 e 4 não definem o 

diagnóstico de infecção por  HIV-2.

Os Fluxogramas 3 e 4 não são adequados para 
o diagnóstico da infecção pelo HIV em crianças 
com idade igual ou inferior a 18 meses, devido 
à transferência de anticorpos maternos anti-

HIV pela placenta .

Detalharemos a seguir



Se persistir a suspeita de infecção pelo
HIV, uma nova amostra deverá ser
coletada 30 dias após a data da coleta
desta amostra.

Fluxogramas 3 e 4. Imunoensaio de 4ª/3ª geração seguido de teste molecular como teste
complementar



Coletar uma segunda amostra para
repetir IE a fim de concluir o
resultado.

Fluxogramas 3 e 4. Imunoensaio de 4ª/3ª geração seguido de teste molecular como teste
complementar



Existem três situações nas quais esse fluxograma
implica a necessidade de realização de testes
adicionais (WB, IB ou IBR) para a definição do
diagnóstico:

• Resultado falso-reagente no IE;

• Controladores de elite: desenvolvem anticorpos
normalmente, mas podem apresentar TM
inferior a 5.000 cópias/mL;

• Suspeita de infecção pelo HIV-2: embora os IE
detectem anticorpos anti-HIV-2, os TM
comercialmente disponíveis no Brasil podem não
detectar ácido nucleico de HIV-2.

Fluxogramas 3 e 4. Imunoensaio de 4ª/3ª geração seguido de teste molecular como teste
complementar



Coletar uma segunda amostra para
repetir IE a fim de concluir o
resultado.

Fluxogramas 3 e 4. Imunoensaio de 4ª/3ª geração seguido de teste molecular como teste
complementar



Se persistir a suspeita de infecção pelo
HIV, uma nova amostra deverá ser
coletada 30 dias após a data da coleta
desta amostra.

Fluxogramas 3 e 4. Imunoensaio de 4ª/3ª geração seguido de teste molecular como teste
complementar



Fluxogramas 3 e 4 – Observações sobre Laudos

Amostra Não Reagente para HIV

• Resultado obtido conforme estabelecido pela Portaria nº 29, de 17 de dezembro de 2013.
• Persistindo a suspeita de infecção pelo HIV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra.

Amostra Reagente para HIV

• Para confirmação do diagnóstico laboratorial, uma segunda amostra deverá ser coletada e submetida ao primeiro teste do Fluxograma 
3/4, conforme estabelecido pela Portaria nº 29, de 17 de dezembro de 2013.

2ª amostra - Amostra Reagente para HIV

• Resultado obtido com a segunda amostra, utilizando o Fluxograma 3/4, conforme estabelecido pela Portaria nº 29, de 17 de dezembro
de 2013.

Amostra Indeterminada para HIV

• Resultado obtido utilizando Fluxograma 3/4, conforme estabelecido pela Portaria nº 29, de 17 de dezembro de 2013.
• Persistindo a suspeita de infecção pelo HIV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra.



Fluxogramas 5 e 6. Imunoensaio de 3ª/4ª geração seguido de western blot, imunoblot ou
imunoblot rápido como teste complementar

Os Fluxogramas 5 e 6 não definem o 

diagnóstico de infecção por  HIV-2.

Os Fluxogramas 5 e 6 não são adequados 
para o diagnóstico da infecção pelo HIV em 

crianças com idade igual ou inferior a 18 
meses, devido à transferência de anticorpos 

maternos anti-HIV pela placenta .

Detalharemos 
a seguir 



Se persistir a suspeita de infecção pelo
HIV, uma nova amostra deverá ser
coletada 30 dias após a data da coleta
desta amostra.

Fluxogramas 5 e 6. Imunoensaio de 3ª/4ª geração seguido de western blot, imunoblot ou
imunoblot rápido como teste complementar



Coletar uma segunda amostra para repetir IE a
fim de concluir o resultado.

Fluxogramas 5 e 6. Imunoensaio de 3ª/4ª geração seguido de western blot, imunoblot ou
imunoblot rápido como teste complementar



Coletar uma segunda amostra para repetir
IE a fim de concluir o resultado.

Fluxogramas 5 e 6. Imunoensaio de 3ª/4ª geração seguido de western blot, imunoblot ou
imunoblot rápido como teste complementar



Se persistir a suspeita de infecção pelo HIV, uma
nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a
data da coleta desta amostra.

Fluxogramas 5 e 6. Imunoensaio de 3ª/4ª geração seguido de western blot, imunoblot ou
imunoblot rápido como teste complementar



Fluxogramas 5 e 6 – Observações sobre Laudos

Amostra Não Reagente para HIV

• Resultado obtido conforme estabelecido pela Portaria nº 29, de 17 de dezembro de 2013.
• Persistindo a suspeita de infecção pelo HIV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra.

Amostra Reagente para HIV

• Para confirmação do diagnóstico laboratorial, uma segunda amostra deverá ser coletada e submetida ao primeiro teste do Fluxograma 
5/6, conforme estabelecido pela Portaria nº 29, de 17 de dezembro de 2013.

2ª amostra - Amostra Reagente para HIV

• Resultado obtido com a segunda amostra, utilizando o Fluxograma 5/6, conforme estabelecido pela Portaria nº 29, de 17 de dezembro de
2013.

Amostra indeterminada para HIV

• Resultado obtido utilizando Fluxograma 5/6, conforme estabelecido pela Portaria nº 29, de 17 de dezembro de 2013.
• Persistindo a suspeita de infecção pelo HIV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra.



Suspeita epidemiológica de risco de infecção pelo HIV-2 (item 10.2.1)

✓ Parcerias sexuais de países em que o HIV-2 é endêmico; 
✓ Parcerias sexuais sabidamente infectadas pelo HIV-2; 
✓ Transfusão de sangue ou injeções com agulhas não estéreis em países em que o HIV-2 é endêmico; 
✓ Compartilhamento de agulhas com pessoas de países em que o HIV-2 é endêmico ou com uma pessoa

reconhecidamente infectada com HIV-2; 
✓ Filhos de mulheres que têm fatores de risco para o HIV-2.

Suspeita clínica de infecção pelo HIV-2 (item 10.1.2)

✓ Suspeita clínica de Aids, na ausência de um teste reagente para anticorpos anti-HIV-1, ou um western blot (WB) para 
HIV-1 com os padrões indeterminados incomuns

✓ Pacientes com carga viral (CV) indetectável, com sintomatologia ou contagem de linfócitos T CD4+ decrescente; 
✓ Teste sorológico de triagem reagente e WB ou teste molecular (TM) não reagente, sempre que houver um elo

epidemiológico com países endêmicos para HIV-2; 
✓ Testes sorológicos que indiquem reatividade para a proteína gp36 ou gp105 do HIV-2. 

Testagem para HIV-2



Suspeita epidemiológica de risco de infecção pelo HIV-2

Distribuição geográfica do HIV-2 no
mundo.

Países com prevalência do HIV-2 maior que
1% estão destacados em vermelho escuro;

Países com prevalência moderada estão em
vermelho claro

Países com baixa prevalência estão em
amarelo.

Fonte: Visseaux, 2016.

Testagem para HIV-2



Diagnóstico da infecção pelo HIV-2



E na suspeita de infecção aguda pelo HIV-1?
Como realizar o diagnóstico ?



E em menores de 18 meses?
Diagnóstico da infecção pelo HIV-1 em menores de 18 meses, após uso de profilaxia



Detecção do DNA pró-viral do HIV-1

Critério:
Criança até 18 meses de idade: Dois resultados consecutivos de carga viral abaixo de 5.000
cópias/mL, deve-se avaliar o contexto clínico e epidemiológico materno e da criança, podendo ser
solicitado o exame de detecção do DNA pró-viral.

Criança acima de 18 meses de idade: Todas as crianças expostas devem realizar sorologia após 18
meses de idade para documentar a sororreversão. Criança exposta que apresentar duas cargas
virais com valores abaixo de 5.000 cópias/mL e sorologia anti-HIV reagente (sem sororreversão aos
18 meses), é indicado também o exame de detecção do DNA pró-viral.

Executor do exame: Laboratório de Referência Nacional (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Contatos: clab@aids.gov.br

Formulário de solicitação: Disponível para download em www.aids.gov.br

Nota Informativa 
nº 02/2018

Outras situações:

Diagnóstico da infecção pelo HIV-1 em menores de 18 meses usando a detecção do DNA pró-viral

mailto:clab@aids.gov.br
http://www.aids.gov.br/


COMENTÁRIOS DAS QUESTÕES DA RODADA 20AEQ-TR19

2358 Participantes de todo o Brasil: 2.358 

Bahia 257  (10,9%) (quarta maior participação)

24 participantes receberam certificados de EXCELÊNCIA
185 participantes receberam certificados de APROVAÇÃO
48 PARTICIPANTES FORAM REPROVADOS



PERGUNTA 1: 

Dois usuários foram até uma unidade de saúde e solicitaram testagem para HIV. Como haviam diferentes kits de testes rápidos disponíveis na 

unidade de saúde, o profissional que os atendeu optou em utilizar o Fluxograma 1 do “Manual Técnico para Diagnóstico da Infecção pelo HIV em 

Adultos e Crianças (2018)”.

Após a realização do teste rápido (TR1) para ambos, a amostra do Usuário 1 apresentou resultado “NÃO REAGENTE” e a amostra do Usuário 2 

resultado ”REAGENTE”. 

Assinale a alternativa que representa a conduta CORRETA do profissional após a obtenção desses resultados.

a) O profissional deve orientar os dois usuários a retornarem à unidade de saúde, caso persista a suspeita de infecção pelo HIV, para que o teste 

rápido seja realizado novamente 30 dias após a data do primeiro teste. 

b) O profissional deve realizar imediatamente um segundo teste rápido (TR2) para os dois Usuários. 

c) O profissional deve realizar um segundo teste rápido (TR2) para o Usuário 2 e orientar o Usuário 1 que, caso persista a suspeita de infecção pelo 

HIV, retorne à unidade de saúde para que o teste seja realizado novamente 30 dias após a data do primeiro teste com a coleta de uma nova 

amostra. 

d) O profissional deve encaminhar o Usuário 2 para realizar de sorologia para HIV em laboratório e orientar o Usuário 1 que, caso persista a 

suspeita de infecção pelo HIV, retorne à unidade de saúde para que o teste seja realizado novamente 30 dias após a data do primeiro teste

COMENTÁRIOS DAS QUESTÕES DA RODADA 20AEQ-TR19



ALTERNATIVA CORRETA: C                         Percentual de acerto (90,5%)

Comentários: 

No caso do Usuário 1, a amostra com resultado “NÃO REAGENTE” no TR1 é definida como “Amostra não 
reagente para HIV”. O laudo deverá ser emitido com a seguinte ressalva: se persistir a suspeita de infecção pelo 
HIV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra.

No caso do Usuário 2, como a amostra apresentou resultado “REAGENTE” no TR1, deve ser submetida ao TR2. 
Isto está de acordo com o Fluxograma 1 do “Manual Técnico para Diagnóstico da Infecção pelo HIV em Adultos e 
Crianças (2018)” que preconiza a utilização de dois testes rápidos (TR1 e TR2) usados sequencialmente em 
amostras de sangue, as quais podem ser obtidas por punção da polpa digital ou por punção venosa. 



PERGUNTA 2: 

Você está realizando testagem para HIV seguindo o Fluxograma 1 do “Manual Técnico para Diagnóstico da Infecção pelo HIV em Adultos e 
Crianças (2018)”. O primeiro teste rápido (TR1) do Usuário apresentou resultado REAGENTE. Ao realizar o segundo teste rápido (TR2) para o 
mesmo Usuário, o resultado foi NÃO REAGENTE. Como você deve proceder nesse caso?

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Coletar uma amostra por punção venosa e encaminhar para diagnóstico laboratorial, sem realizar a repetição do fluxograma 1. 

b) Orientar o usuário a retornar à unidade de saúde, caso persista a suspeita de infecção pelo HIV, para que o teste seja realizado 
novamente 30 dias após a data do primeiro teste e com a coleta de uma nova amostra. 

c) Liberar o resultado como “Amostra reagente para HIV” e solicitar coleta de amostra para realização de carga viral. 

d) Reiniciar o fluxograma 1 e repetir os dois testes rápidos (TR1 e TR2) com os mesmos conjuntos diagnósticos utilizados anteriormente e na 
mesma ordem. E se persistir a discordância, coletar uma amostra e encaminhá-la para um laboratório. 



ALTERNATIVA CORRETA: d                         Percentual de acerto (72,2%)

Comentários: 
De acordo com o Fluxograma 1 do “Manual Técnico para Diagnóstico da Infecção pelo HIV em Adultos e Crianças 
(2018)”, uma amostra com resultados discordantes entre TR1 e TR2 não terá seu resultado definido. 

Desta forma, em caso de primeira discordância, deve-se repetir o fluxograma com os mesmos conjuntos 
diagnósticos utilizados anteriormente e na mesma ordem.

Caso ocorra uma segunda discordância, uma amostra deverá ser coletada por punção venosa e encaminhada 
para ser testada com um dos fluxogramas definidos para utilização em laboratório. 



PERGUNTA 3: 

Nas instruções de uso (bula) de um kit de teste rápido está escrita a seguinte orientação para leitura do resultado: 
“Interpretar os resultados entre 10 e 20 minutos após a adição da solução tampão. Não interpretar após 20 minutos”. 
Assinale a alternativa CORRETA: 

a) O resultado não reagente pode ser interpretado antes de 10 minutos após a adição do tampão. 

b) O resultado reagente somente poderá ser interpretado após os 20 minutos da adição do tampão. 

c) O resultado deve ser interpretado, exclusivamente, a partir de 10 minutos e não pode ultrapassar 20 minutos, seja ele 
reagente ou não reagente. 

d) Os resultados podem ser interpretados a partir do aparecimento da linha controle, independentemente do tempo 
após a adição da solução tampão. 



Percentual de acertos 93,4%Alternativa correta: c

Comentários:

O tempo de corrida dos testes rápidos deve ser cronometrado e a leitura 
realizada dentro do intervalo de tempo determinado pelo fabricante do kit. 
Leituras realizadas fora da janela de tempo preconizada podem gerar 
resultados falsos. 



PERGUNTA 5: 

Ao chegar à unidade de saúde, um usuário solicita testagem para HIV, Sífilis e HCV. O profissional realizou os três testes com 
amostra de punção digital e apenas no final do procedimento percebeu que havia colocado a mesma quantidade de gotas de 
solução tampão nos três dispositivos. Ao consultar a bula de cada fabricante dos TR, verificou que a quantidade de gotas de 
solução tampão era diferente para cada kit. No tempo da leitura, o profissional observou que o resultado de todos os testes 
foi não reagente. Assinale a alternativa CORRETA. 

O profissional deve: 

a) Considerar válidos os resultados obtidos em todos os testes, pois quantidades de solução tampão diferentes da 
recomendação do fabricante não causam interferência nos resultados dos testes. 

b) Os resultados obtidos não devem ser considerados. Desta forma, o profissional deve repetir os testes com uma nova 
coleta de amostra e utilizar a quantidade de solução tampão padronizados pelo fabricante de cada kit. 

c) Verificar se a linha controle dos TR apareceu. Caso tenha aparecido o resultado é válido, pois essa linha garante que a 
quantidade de amostra e de tampão foi adicionada corretamente. 

d) Adicionar mais amostra para compensar o excesso de tampão, equilibrando novamente a proporção entre amostra e 
solução tampão. 



Percentual de acerto 95,1%Alternativa correta: b 

Comentários:
De acordo com cursos da plataforma de capacitação à distância online Telelab (https://telelab.aids.gov.br/), para a 

obtenção de um resultado confiável na testagem rápida, é imprescindível que TODAS as instruções dos fabricantes sejam 
rigorosamente seguidas.

Dentre elas: usar o tampão especificado para cada teste, fornecido em cada kit e dispensar apenas o volume de amostra e 
tampão determinados pelo fabricante, conforme consta nas instruções de uso (bula) do produto. 

Procedimentos com quantidades diferentes das indicadas pelo fabricante podem gerar resultados falsoreagentes ou falso-
não reagentes. 



PERGUNTA 6: 

Com relação ao manuseio e execução dos testes rápidos, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 
I. Os testes rápidos são exclusivos para diagnóstico in vitro e podem ser realizados por qualquer pessoa, mesmo que, 

não tenha participado de nenhuma capacitação técnica, presencial ou por meio de ensino a distância. 
II. Não é permitida a utilização de reagentes após a data de validade do kit definida pelo fabricante, que vem estampada 

na embalagem externa do kit. 
III. Quando algum reagente do kit terminar, é permitido que se misture insumos de kits com números de lotes diferentes 

até que todos sejam terminados, evitando desperdícios. 
IV. O profissional deve manter a embalagem dos dispositivos de testes fechadas até o momento de sua utilização porque 

a membrana de um teste já aberto e exposto a um ambiente inadequado pode sofrer hidratação ou ressecamento, 
consequentemente, pode gerar resultados incorretos. 

V. O kit deve ser manipulado com as precauções que se aplicam a utilização de produtos potencialmente infecciosos, o 
que inclui “não ingerir, não inalar e descartar os componentes apenas em local apropriado”. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I, II, III 
b) I, II, V 
c) II, IV, V 
d) III, IV, V



Alternativa correta: c 

Comentários: 

Constam nos manuais da plataforma capacitação a distância online Telelab
(https://telelab.aids.gov.br/), e nas instruções de uso (bulas) dos kits, os cuidados e as 
precauções para utilização do produto. 

A afirmação I está incorreta pois o teste rápido deve ser realizado por pessoas que tenham 
participado de capacitação técnica, presencial ou à distância. 
A afirmação III está incorreta pois não é permitida a mistura de reagentes de kits com 
números de lote diferentes. 

Percentual de acertos 94,6%



PERGUNTA 7 : 

Se um kit de testes rápidos for conservado nas condições preconizadas pelo fabricante, todos os componentes do kit 
permanecerão estáveis até a data de validade indicada na embalagem externa. 
Com relação às condições de armazenamento e estabilidade dos kits de TR, identifique como verdadeiras (V ) ou falsas ( F ) as
seguintes afirmativas:
(  ) Os kits devem ser mantidos protegidos da umidade e sem exposição ao sol. 
(  ) A validade do kit pode ser verificada em qualquer um de seus componentes. 
(  ) Os kits podem ser mantidos congelados, sendo descongelados e congelados novamente após cada utilização. 
(  ) Se a temperatura ambiente do local estiver na faixa de temperatura determinada pelo fabricante, os kits poderão ser 
armazenados em armários ou estantes. 
(  ) Em hipótese alguma os kits devem ser transportados em temperaturas acima de 30°, nem por um período curto de tempo. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
a) F - V - V - F - V  
b) V - F - F - V - V 
c) V - V - F- V - F 
d) V - F - F - V – F



Percentual de acerto 12,9%
Alternativa correta: d

Comentários: 

Não se deve utilizar os kits de testes rápidos após a data de validade (que está indicado na parte externa de 
sua embalagem). Para que todos os componentes do kit permaneçam estáveis até a data de validade, indica-
se não expor o kit ao sol, nem à umidade. 

Se a temperatura ambiente estiver na faixa determinada pelo fabricante, os kits poderão ser armazenados em 
armários ou estantes. 

Não é recomendado o congelamento do kit para utilização na rotina. 

A maioria dos fabricantes permite que os kits sejam transportados em temperaturas superiores a 30 °C, no 
entanto, respeitando um tempo máximo, conforme descrito nas instruções de uso. 



Pergunta 8:

Um kit de teste rápido contém pipetas para coleta de amostra, as quais devem ser utilizadas para dispensar duas gotas de 
sangue nos dispositivos de teste, conforme a bula. O profissional não conseguiu coletar as duas gotas de amostra por punção 
digital. Para conseguir obter o sangue para o TR, ele espremeu o dedo com bastante força e depositou uma gota de sangue no 
dispositivo de testes diretamente do dedo do Usuário e realizou os demais procedimentos do teste conforme instruções de 
uso do produto.

Assinale a alternativa CORRETA.

Essa conduta está: 

a) Correta, pois a obtenção da amostra de alguns usuários é difícil, portanto, deve-se realizar o teste com a quantidade de 
sangue que foi possível coletar, independente da utilização da pipeta coletora indicada pelo fabricante. 

b) Correta, pois o que importa é realizar a testagem e fornecer o resultado para o usuário. 
c) Incorreta, pois a quantidade de amostra da gota pingada direto do dedo pode não corresponder a quantidade padronizada 

para o teste e isso pode gerar um resultado falso. Além disso, não é indicado espremer ou massagear o dedo com muita 
força. 

d) Incorreta, pois ao colocar menos amostra do que o preconizado pelo fabricante, o profissional deve completar o volume 
faltante com solução tampão. 



Alternativa correta: c 

Comentários:
De acordo com os cursos da plataforma capacitação à distância online Telelab (https://telelab.aids.gov.br/), para a obtenção 

de um resultado confiável deve-se seguir TODAS as instruções de uso do fabricante. 

As amostras nunca devem ser pingadas no dispositivo de testes diretamente do dedo. 

Para a coleta da amostra, deve-se usar a alça, capilar ou pipeta especificada pelo fabricante e fornecida juntamente com os 
testes dentro dos kits. Esses dispositivos de coleta aspiram volumes diferentes e não devem ser trocados entre os kits. 

A realização de testes foi padronizada com um volume específico de amostra e a adição de volume diferente do padronizado 
pode gerar resultados falso-reagentes ou falso-não reagentes. 

Além disso, não se deve espremer ou massagear o dedo puncionado com muita força pois outros líquidos corporais podem 
se misturar ao sangue, diluindo a amostra. 

Percentual de acerto 96,4%)



Pergunta 10 :

Um profissional estava realizando testagem rápida para HIV, sífilis, HCV e HBsAg em um usuário. Observou nas janelas de 
leitura dos testes: 
Testagem para HIV: linha com intensidade forte na área de teste (T) e linha fraca na área controle (C). 
Testagem para Sífilis: linha com intensidade fraca na área de teste (T) e ausência de linha na área controle (C). 
Testagem para HCV: ausência de linha na área de teste (T) e ausência de linha na área controle (C). 
Testagem para HBsAg: ausência de linha na área de teste (T) e linha forte na área controle (C).

Como o profissional deve interpretar esses resultados? Assinale a alternativa CORRETA. 

a) HIV: não reagente; Sífilis: reagente; HCV: não reagente; e HbsAg: não reagente. 
b) HIV: não reagente; Sífilis: teste inválido; HCV: teste inválido; e HbsAg: reagente. 
c) HIV: reagente; Sífilis: reagente; HCV: não reagente; e HbsAg: reagente. 
d) HIV: reagente; Sífilis: teste inválido; HCV: teste inválido; e HbsAg: não reagente



ALTERNATIVA CORRETA: D

Comentários: 

O resultado é considerado reagente quando aparecem linhas coloridas em qualquer intensidade, na área de teste (T) e na 
área de controle (C);  e não reagente quando aparece uma linha colorida somente na área de controle (C). 

Nos casos não reagentes a área de teste (T) permanece incolor, indicando ausência do anticorpo ou do antígeno 
pesquisado;

O teste é inválido (não apresenta resultado) quando não aparece linha colorida na área de controle (C), 
independentemente de ter aparecido ou não linha colorida na área de teste (T).

Percentual de acerto 93,1%)



Antes de concluir o diagnóstico laboratorial do HIV, 

lembrá-los da necessidade e obrigatoriedade da 

notificação de todos casos no SINAN. 

OBRIGADA!
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