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Infecção pelo HIV

Ao final de 2020:

» 936 mil pessoas vivendo com HIV (PVHIV) no Brasil; 

» 820 mil (88%) estavam diagnosticadas; 

» As demais não sabiam da sua condição sorológica.

A importância de incentivo a testagem para o HIV



Figura 1. Padrão de reatividade de diferentes ensaios laboratoriais de acordo com a evolução da infecção pelo HIV-1. Fonte: Ministério da Saúde (Brasil, 2018).



Compreender o curso da infecção, incluindo o tempo de viremia e de soroconversão, é 

importante para aplicação dos fluxogramas diagnósticos



Fonte: Telelab



Descreve os diferentes fluxogramas existentes, indicando quais caminhos devem ser seguidos 

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



Diversidade de cenários que envolve o curso da infecção pelo HIV

Não é possível a utilização de apenas uma estratégia para cobrir todas as situações que se 

apresentam para o diagnóstico da infecção

Aplicar diferentes estratégias de testagem conduzem a um diagnóstico rápido e seguro 

Fonte: Ministério da Saúde. Manual técnico para o diagnóstico da infecção pelo HIV em adultos e crianças.



 O diagnóstico da infecção pelo HIV é realizado com pelo menos dois testes;

 Nenhum teste é 100% sensível e 100% específico, assim o uso de testes combinados (fluxograma) têm 
o objetivo de aumentar o valor preditivo positivo (VPP) de um resultado reagente no teste inicial;

 O primeiro teste a ser realizado deve ser o mais sensível, seguido por um segundo teste mais 
específico, a fim de eliminar resultados falso-reagentes. 

Fonte: Ministério da Saúde. Manual técnico para o diagnóstico da infecção pelo HIV em adultos e crianças.



FLUXOGRAMA TR - Presencial

Legenda: Processo. Exige uma tomada de decisão. Finalizador.

Realizar o Teste Rápido 1 

(TR1 – Sangue ou Fluído Oral)

Resultado 

Reagente?
Sim

Não

Realizar o Teste Rápido 2 

(TR2 – Sangue)
Resultado 

Reagente?
Sim

Não

Primeira

Discordância?

Coletar uma amostra por punção venosa e encaminhá-la para ser 

testada com um dos fluxogramas definidos pelo laboratório.

Sim

Não

Amostra Reagente

para HIV1,3

Amostra Não

Reagente para HIV2

Persistindo a suspeita da infecção pelo HIV, uma
nova amostra deverá ser coletada após 30 dias.

 Realizar exame de quantificação da carga
viral do HIV e contagem de linfócitos T-CD4+

 Avaliar início imediato da terapia
antirretroviral.

Obs: teste precisa ser válido

Fonte: Ministério da Saúde. 



FLUXOGRAMA TR – Não Presencial

TR1 e TR2 com Sangue total, soro ou plasma obtido por punção venosa

Não Reagente

Reagente Reagente

Não Reagente

Reagente Resultados discordantes

Reagente

Reagente

Reagente Não Reagente Resultados discordantes

Coletar segunda amostra

TR1 TR2

Amostra Não Reagente

1)

2)

3)

4)

TR3

 Realizar exame de quantificação da
carga viral do HIV e contagem de
linfócitos T-CD4+

 Avaliar início imediato da terapia
antirretroviral.

Amostra Reagente

Considerar a possibilidade de troca de
amostra e repetir o fluxograma, com
uma terceira amostra

Persistindo a
suspeita, nova
amostra após
30 dias.

Fonte: Ministério da Saúde. 



FLUXOGRAMA LABORATORIAL

Realizar Imunoensaio (IE) - Ag/Ac ou IE-Ac

(T1 – Soro ou Plasma)

Resultado 

Reagente?
Sim

Não

Realizar o Teste Molecular

(T2)

Resultado ≥ 

5.000 

cópias/ml

Sim

Não

Amostra Reagente 

para HIV 2

Amostra Não 

Reagente para HIV1

Realizar Teste

WB ou Imunoensaio em Linha

(T3)

Resultado 

Reagente?
Não

Amostra 

Indeterminada
Sim

Legenda: Processo. Exige uma tomada de decisão. Finalizador.

Persistindo a suspeita da infecção pelo HIV, uma
nova amostra deverá ser coletada após 30 dias.

 Realizar exame de quantificação da carga
viral do HIV e contagem de linfócitos T-CD4+

 Avaliar início imediato da terapia
antirretroviral.

Exemplos:
- Resultado falso-reagente no T1;

- Controladores de elite;
- Suspeita de infecção pelo HIV-2.

Persistindo a suspeita, uma nova amostra deverá
ser coletada e testada após 30 dias
Caso o resultado com a nova amostra permaneça
indeterminado, deve-se considerar a possibilidade
de infecção pelo HIV-2.

Fonte: Ministério da Saúde. 



FLUXOGRAMA LABORATORIAL

Legenda: Processo. Exige uma tomada de decisão. Finalizador.

Realizar IE-Ag/Ac ou IE-Ac
(T1 – Soro ou Plasma)

Resultado 

Reagente?
Sim

Não

Realizar Teste WB ou 

Imunoensaio em linha

(T2)

Resultado 

≥ 5.000 

cópias/ml

Sim

Não

Amostra Reagente 

para HIV3

Amostra Não 

Reagente para HIV1

Resultado 

Reagente?

Não
Amostra 

Indeterminada para 

HIV

Sim

Realizar 

Teste 

Molecular?

Sim

Não

Persistindo a suspeita da infecção pelo HIV, uma
nova amostra deverá ser coletada após 30 dias.

 Realizar exame de quantificação da carga
viral do HIV e contagem de linfócitos T-CD4+

 Avaliar início imediato da terapia
antirretroviral.

Fonte: Ministério da Saúde. 

Exemplos:
- Resultado falso-reagente no T1;

- Controladores de elite;
- Suspeita de infecção pelo HIV-2.

Persistindo a suspeita, uma nova amostra deverá ser
coletada e testada após 30 dias
Caso o resultado com a nova amostra permaneça
indeterminado, deve-se considerar a possibilidade
de infecção pelo HIV-2.
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