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AApprreesseennttaaççããoo
Coordenação Nacional de DST e Aids e a 

Coordenação de Sangue e Hemoderivados do Ministério da 
Saúde, em nome do compromisso com a melhoria do atendimento 
à população, unem seus esforços a fim de promover o 
aperfeiçoamento dos profissionais dos laboratórios de saúde 
pública e das unidades hemoterápicas.

Nessa perspectiva, os cursos do Sistema de Educação a 
Distância – TELELAB, organizados numa abordagem favorável ao 
repensar da prática profissional, oferecem aos profissionais da 
saúde uma oportunidade de adquirir conhecimentos embasados 
em critérios técnico-científicos de qualidade para assegurar o 
padrão de excelência desejável no atendimento aos usuários dos 
serviços de saúde. 

Queremos deixar registrado nosso agradecimento a todos os 
que contribuíram na produção dos vídeos e dos manuais que 
compõem os cursos. Esses especialistas de áreas tão diversas 
aproveitaram as diferenças para realizar um trabalho harmônico e 
integrado, o que reforça a nossa idéia de que é em equipe e em 
parceria que se constrói um sistema único de saúde com 
qualidade.

Aos alunos do TELELAB nossas boas vindas e votos de 
sucesso!

Pedro Chequer Hélio Moraes de Souza 
Coordenador Nacional 

de DST e Aids 
Coordenador Nacional de 
Sangue e Hemoderivados 
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SSeejjaa bbeemm--vviinnddoo((aa))!!
Você agora faz parte do TELELAB, um Sistema de Educação a Distância 

do Ministério da Saúde. Estão à sua disposição os seguintes cursos: 

Cursos - TELELAB Pré-requisitos 
01 -  Técnicas para Coleta de Secreções -
02 -  Técnicas para Coleta de Sangue -
03 -  Técnica de Coloração de Gram Curso 01 
04 -  Cultura, Isolamento e Identificação de 

"Neisseria gonorrhoeae" Curso 01 e Curso 03 

05 -  Diagnóstico Laboratorial da Chlamydia Curso 01 
06 -  Diagnóstico Sorológico da Sífilis Curso 02 
07 -  Diagnóstico Sorológico do HIV: Testes de Triagem Curso 02 
08 -  Diagnóstico Sorológico do HIV: Testes Confirmatórios Curso 02 e Curso 07 
09 -  Coleta de Sangue de Doadores -
10 -  Preparação de Hemocomponentes Curso 09 
11 -  Doença de Chagas – Triagem e Diagnóstico Sorológico em 

Unidades Hemoterápicas e Laboratórios de Saúde Pública Curso 02 

12 -  HTLV- 1/II – Triagem e Diagnóstico Sorológico em 
Unidades Hemoterápicas e Laboratórios de Saúde Pública Curso 02 

13 -  Hepatites Virais – Triagem e Diagnóstico Sorológico em 
Unidades Hemoterápicas e Laboratórios de Saúde Pública Curso 02 

14 -  Controle de Qualidade de Testes Sorológicos em 
Unidades Hemoterápicas e Laboratórios de Saúde Pública 

Curso 06 ou 07 ou 11 
ou 12 ou 13 

15 -  Equipamentos - Utilização e Monitoramento em 
Unidades Hemoterápicas e Laboratórios de Saúde Pública Um dos cursos anteriores 

16 -  Biossegurança em Unidades Hemoterápicas e 
Laboratórios de Saúde Pública Um dos cursos anteriores 

Observações: 
1. Você se inscreve em um curso por vez, escolhido de acordo com seu interesse e/ou necessidade do 

serviço, respeitando os pré-requisitos identificados. 
2. O curso Controle de Qualidade de Testes Sorológicos (14) é complemento essencial para todos os 

cursos de diagnóstico sorológico. Ele deve ser feito imediatamente após a conclusão do primeiro 
desses cursos (06 ou 07 ou 11 ou 12 ou 13). 

3. Os cursos de Equipamentos (15) e de Biossegurança (16) – são complementos essenciais para 
todos os outros cursos e devem ser feitos após o primeiro curso concluído por você.



CCoommoo ffuunncciioonnaa
Os cursos do TELELAB estão programados de modo a não interferir na 

sua rotina de trabalho e você tem 1 mês para concluir cada curso que fizer. 
Em cada um deles, você: 

Pré-teste 
Vídeo

faz um pré-teste e, depois, assiste a um vídeo 
quantas vezes quiser, no lugar combinado 

com a coordenação local do TELELAB; 

Manual estuda o manual correspondente, no tempo, 
horário e lugar de sua preferência; 

Pós-teste 

Certificado 

faz um pós-teste para avaliação de sua  
aprendizagem

depois de acertar no mínimo 80% dos pós- 
teste, recebe um certificado 

Ao final do curso "HTLV-I/II – Triagem e diagnóstico sorológico em 
unidades hemoterápicas e laboratórios de saúde pública", você será capaz de: 

identificar os procedimentos e os testes recomendados pelo
Ministério da Saúde para a triagem sorológica de doadores de sangue e para o 
diagnóstico sorológico da infecção pelo HTLV-I/II; 

executar os testes para detecção da infecção pelo HTVL-I/II, 
obedecendo a critérios técnicos e de controle de qualidade. 

GUARDE ESTE MANUAL. ELE É SEU. USE-O!

Para esclarecimentos de dúvidas e sempre que precisar, 
comunique-se diretamente com: 

TELELAB - CN-DST/AIDS - MS 
Fax gratuito: 0800 - 612436



SSuummáárriioo
INTRODUÇÃO 9
HTLV-I/II – ESTRUTURA E CICLO DE REPLICAÇÃO 10

TESTES PARA DETECÇÃO DO HTLV-I/II 13
diagnóstico da infecção pelo HTLV-I/II 15 
testes  mais utilizados para a detecção da infecção pelo HTLV-I/II 15 

TESTES DE TRIAGEM 16
ELISA 16 

antígenos mais utilizados 16 
enzimas e cromógenos mais utilizados 16 
seqüência de um ELISA indireto 17 
materiais necessários para executar a reação 18 
cuidados recomendados 19 
interpretação de resultados 20 

aglutinação de partículas 21 
fenômeno de prozona 22 
materiais necessários para executar a reação 22 
execução do teste 23 

interpretação dos testes de triagem 23 

TESTES CONFIRMATÓRIOS 24
imunoflurescência indireta (IFI) 24 

o que é 24 
materiais necessários para executar a reação 25 
execução do teste 26 
leitura e interpretação da reação 28 

Western blot 29 
o que é 29 



materias necessários para executar a reação 30 
execução do teste 31 
leitura e interpretação 32 

TRIAGEM SOROLÓGICA DE DOADORES  
E DIAGNÓSTICO DA INFECÇÃO POR HTLV-I/II 37 
tipos de amostras utilizadas 37 
registro das amostras para a triagem sorológica de doadores de sangue 37 
alíquotas das amostras para a triagem sorológica 37 
conservação das amostras 38 
registro das amostras em laboratórios de saúde pública 38 
alíquotas das amostras em laboratório de saúde pública 39 
triagem sorológica de doadores de sangue 39 
fluxograma dos testes sorológicos em unidades hemoterápicas 40 
Fluxograma dos testes sorológicos em laboratórios de saúde pública 42 

ANEXOS 45 
Anexos 1: exemplo de protocolo de ELISA 47 
Anexos 2: exemplo de protocolo de aglutinação de partículas 48 
Anexos 3: exemplo de protocolo de imunofluorescência indireta 49 
Anexos 4: exemplo de protocolo de Western blot 50 

BIBLIOGRAFIA 53 









IInnttrroodduuççããoo
Os retrovírus pertecem à família Retroviridae e infectam principalmente 

animais vertebrados, podendo causar várias doenças como tumores malignos, 
imunodeficiência e doenças neurológicas. Pode ainda ocorrer infecção 
assintomática, isto é, o vírus pode estar presente sem causar nenhum 
problema de saúde no hospedeiro. São exemplos de retrovírus: os vírus da 
imunodeficiência humana (HIV-1 e HIV-2), o vírus da leucemia de bovinos 
(BLV), o vírus da imunodeficiência de felinos (FIV), o vírus linfotrópico humano 
tipo I e II (HTLV-I/II - Human T Lymphotropic Virus Type I/II). 

O HTLV I pertence à subfamília Oncoviridae e foi o primeiro retrovírus a 
ser isolado em seres humanos. Algumas doenças são associadas a esse vírus: 
a leucemia de células T do adulto (ATL); a paraparesia espástica 
tropical/mielopatia associada ao HTLV-I (TSP/HAM), que é uma doença 
neurológica e a uveíte, que é uma inflamação dos olhos. 

O HTLV-I ocorre freqüentemente nas populações de ilhas situadas no 
sudeste do arquipélago do Japão, em diversas ilhas do Caribe (Jamaica, 
Martinica, Haiti e outras), em partes do continente africano e na América do 
Sul. No Brasil, estudos realizados principalmente em doadores de sangue 
detectaram a presença do vírus em todos os locais pesquisados, ocorrendo em 
maior ou menor escala, dependendo da cidade e do estado. 

Após a descoberta do HTLV-I, um segundo retrovírus foi isolado e 
denominado HTLV-II - vírus linfotrópico humano tipo II. Esse vírus ainda não foi 
conclusivamente associado com qualquer condição patológica. 

Embora o HTLV-I e o HTLV-II tenham antígenos específicos, podendo 
ser diferenciados com testes especiais, seus produtos protéicos apresentam 
grande semelhança e, portanto, dão reações cruzadas em testes sorológicos. 
Por este motivo, os vírus têm sido referidos em conjunto, HTLV-I/II. 

Os HTLV-I/II podem ser transmitidos através de linfócitos infectados 
presentes no leite materno, durante relações sexuais, através de transfusões 
de sangue ou de hemocomponentes ou ainda através de agulhas e seringas 
compartilhadas por usuários de drogas injetáveis. Devido ao risco de 
transmissão parenteral pelo sangue e seus derivados, os testes para HTLV-I/II 
no sangue doado foram introduzidos no Japão em 1986, nos Estados Unidos 
em 1988 e em 1993 no Brasil. 

Neste manual você vai conhecer os testes mais utilizados e as 
recomendações do Ministério da Saúde para diagnóstico da infecção pelo 
HTLV-I/II em unidades hemoterápicas e em laboratórios de saúde pública. 
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HHTTLLVV II//IIII EEssttrruuttuurraa ee CCiicclloo
ddee RReepplliiccaaççããoo
Qual a estrutura dos vírus HTLV-I/II? 

Veja, na Figura 1, uma representação esquemática da partícula viral. 

Figura 1 - Representação esquemática da partícula do HTLV - I/II 
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A estrutura da partícula viral é comum à dos demais retrovírus, 
possuindo genoma de RNA de fita simples, com duas cópias. 

Genoma - conjunto de genes de um organismo. 

O genoma está associado às enzimas transcriptase reversa, integrase e 
protease. O RNA e essas enzimas ficam dentro do capsídeo viral e de uma 
matriz protéica, constituídos pelas proteínas p24 e p19, respectivamente. Cada 
partícula possui uma camada externa, o envelope viral, onde se encontram as 
proteínas gp21 e gp46. 

Os HTLV-I/II são retrovírus que infectam linfócitos T maduros, CD4+. 

Retrovírus - vírus que usam uma enzima (transcriptase reversa) para 
copiar seu genoma, de ácido ribonucléico (RNA), para a forma de ácido 
desoxirribonucléico (DNA). 
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Como ocorre a replicação do vírus? 
Veja, na Figura 2, como o vírus passa a fazer parte da célula infectada 

pelo hospedeiro. 

Figura 2 - Ciclo de replicação viral 

Observe que após a entrada do vírus no linfócito T, seu genoma é 
copiado pela enzima transcriptase reversa para a forma de DNA (ácido
desoxirribonucleico) que é posteriormente integrado no genoma da célula 
hospedeira, pela ação da enzima integrase. Essa forma integrada do genoma 
viral é chamada de provírus.

Após a integração, a síntese do RNA viral é feita por enzimas das células 
hospedeiras, usando o provírus como modelo. Essas novas moléculas de RNA 
podem ser incorporadas nas partículas virais em formação, ou então são 
processadas para formar as proteínas da estrutura do vírus, bem como as 
enzimas virais. As partículas virais saem das células por brotamento, a partir da 
membrana celular, e infectam novas células. O organismo identifica essas 
partículas como estranhas e inicia a produção de anticorpos, que poderão ser 
detectados por testes sorológicos. 
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Como é feito o diagnóstico da infecção pelo HTLV-I/II? 
O diagnóstico da infecção pelo HTLV-I/II é feito habitualmente com 

testes sorológicos. Esses testes são baseados na pesquisa de anticorpos 
contra antígenos do vírus presentes no soro do indivíduo infectado. 

Antígeno (Ag) é qualquer substância que o organismo identifica como 
estranha e que é capaz de induzir a produção de proteínas específicas 
(anticorpos) pelo sistema imune. 
Anticorpo (Ac), também chamado imunoglobulina (Ig) é uma proteína 
produzida pelo sistema imune em resposta a um determinado antígeno. 
O anticorpo se liga de maneira específica ao antígeno. É essa ligação 
entre o antígeno e o anticorpo que constitui a base dos testes 
imunológicos.

Quais os testes mais utilizados para a detecção da infecção pelo HTLV-I/II? 
O Quadro 1 mostra os testes mais comumente empregados e sua 

indicação de uso para fins de triagem ou confirmação. 

Quadro 1 – Testes sorológicos para HTLV-I/II 
Teste Indicação 
ELISA (ensaio imunoenzimático) Triagem 
Aglutinação de partículas (latéx ou gelatina) Triagem 
IFI (imunofliorescência indireta) Confirmatório 

WB (Western blot) Confirmatório 

Alguns laboratórios utilizam testes de amplificação de ácidos nucléicos, 
baseados em técnicas de biologia molecular. 

Reação de amplificação de ácidos nucléicos - seqüência 
de reações enzimáticas que promovem o aumento do número 
de cópias de moléculas de DNA ou RNA, permitindo a visualização ou a 
quantificação dos fragmentos específicos amplificados.
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TTeesstteess ddee ttrriiaaggeemm
EELLIISSAA
O que são testes ELISA? 

São testes que utilizam enzimas como sistema de detecção. A interação 
antígeno-anticorpo é evidenciada pela ação de uma enzima e o substrato 
apropriado e revelada por um cromógeno. 

Cromógeno - substância que revela a ação da enzima sobre o substrato 
por meio de mudança de cor.

Geralmente, para detecção da infecção pelo HTLV-I/II, utiliza-se o ELISA 
indireto. 
Quais são os antígenos mais utilizados no ELISA indireto para 
HTLV I/II? 

De acordo com a forma de obtenção, os antígenos mais utilizados são: 
Lisado viral: Proteínas obtidas de partículas virais rompidas por 

detergentes, contendo antígenos naturais. Geralmente possuem também 
proteínas da célula hospedeira (linfócitos humanos em que os vírus foram 
cultivados), o que pode produzir reações falso-positivas. 

Peptídeo sintético: pequenas seqüências de 15 a 40 aminoácidos, 
sintetizadas quimicamente em laboratórios. 

Recombinante: proteínas sintetizadas em organismos vivos (bactérias 
ou fungos) que foram geneticamente modificados pela adição de um fragmento 
de DNA do HTLV-I/II. 
Quais as enzimas e os cromógenos mais utilizados? 

Para os ELISA, as enzimas mais utilizadas são a fosfatase alcalina e a 
peroxidase e os cromógenos mais usados são a ortofenileno diamina (OPD) ou 
a tetrametil benzidina (TMB). 

A cor, resultante da ação da enzima, deve ser lida em comprimento de 
onda com variação de 405 a 492 nm, ou a olho nu, quando indicado pelo 
fabricante. 
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Qual a seqüência de um ELISA indireto? 
Veia, na Fiqura 3, a seqüência da reação do ELISA indireto. 

Figura 3 - Representação esquemática do ELISA indireto positivo 

Observe que: 
na etapa 1, o antígeno é ligado à fase sólida; 
na etapa 2 é adicionada a amostra que, sendo reagente, contém anticorpos 
específicos que se ligam à fase sólida; 
na etapa 3 é adicionado um conjugado composto de uma anti-
imunoglobulina humana ligada a uma enzima; 
na etapa 4 são adicionados o substrato e o cromógeno; 
na etapa 5, o substrato é degradado pela enzima, originando um produto 
com cor na amostra reagente. Nessa etapa é adicionada também uma 
solução de bloqueio para interromper o processo de oxidação e evitar 
resultados falso-positivos. 

Fase sólida: material capaz de adsorver o antígeno ou o anticorpo que 
será empregado no teste, sendo mais utilizadas as microplacas e as 
pérolas. 
Microplacas ou placas de microtitulação: produzidas geralmente em 
poliestireno transparente com 96 cavidades ou em tiras (strips) de oito ou 
doze cavidades com fundo chato ou arrendondado. 
Pérolas: pequenas esferas de poliestireno.
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Quais os materiais necessários para executar a reação de ELISA? 
Veja, no Quadro 2: 

Quadro 2 - Materiais necessários para executar o ELISA 
MATERIAIS FORNECIDOS 

placa de microtitulação ou pérolas sensibilizadas com antígenos 
do vírus 
selos ou tampas de cobertura 
soro-controle negativo 
soro-controle positivo 
solução-tampão para a diluição das amostras e do conjugado 
solução-tampão para a lavagem 
conjugado 
substrato e cromógeno 
solução-tampão para diluir o substrato 
solução de bloqueio de reação 

MATERIAIS NÃO FORNECIDOS 
pipetas manuais de volume ajustável (de 5 a 50 ml, de 50 a 
200 ml e de 200 a 1000 ml), mono e multicanal 
ponteiras descartáveis para pipetas manuais 
pipetas sorológicas de 5 ml e 10 ml 
pêra de borracha ou auxiliar de pipetagem manual ou 
automático para pipetas 
barquetes (reservatórios) para a utilização de pipetas multicanal 
béquer de 1.000 ml 

provetas de 1.000 ml, 500 ml e 100 ml 
frasco de 1.000 ml com tampa 
bastão de vidro 
água destilada e deionizada 
papel absorvente 
equipamentos de proteção individual: luvas, máscaras, óculos 
e avental ou jaleco 
recipiente de paredes rígidas, de boca larga e tampa contendo 
hipoclorito de sódio a 2% 
protocolo (veja no bloco "Anexos")

Siga as orientações do fabricante para conservar e armazenar os 
reagentes. 
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Quais os cuidados recomendados para executar o ELISA? 
Os procedimentos para a execução dos ELISA variam segundo o 

fabricante do conjunto diagnóstico a ser utilizado, mas alguns cuidados 
gerais devem ser observados para garantir a qualidade dos resultados: 

armazene o conjunto diagnóstico de acordo com as recomendações do 
fabricante; 
leia todas as instruções do conjunto, antes de iniciar a reação; 
confira todos os componentes, materiais e reagentes que serão utilizados; 
não use reagentes com prazo de validade vencido. Verifique se os 
reagentes encontram-se dentro das especificações, isto é, sem turvação, 
precipitação ou alteração de cor; 
não misture controles, conjugados, pérolas ou placas de diferentes lotes 
e/ou fabricantes; 
prepare as soluções seguindo as instruções do conjunto diagnóstico; 
siga rigorosamente os tempos de incubação indicados pelo fabricante. 
Observe ainda os tempos e as formas de homogeneização. 

Atenção:utilize exatamente os volumes indicados, sem fazer qualquer 
alteração com o intuito de economizar reagentes. 

Deixe as amostras e os reagentes atingirem a temperatura ambiente antes 
de iniciar a reação; 
inclua, além dos controles fornecidos pelo fabricante, controles produzidos 
em seu laboratório. Veja como produzir esses controles no curso TELELAB 
- "Controle de Qualidade de Testes Sorológicos em Unidades 
Hemoterápicas e Laboratórios de Saúde Pública"; 
não toque o fundo da placa com a ponteira durante a pipetagem, pois isso 
poderá remover o antígeno; 
não exponha o substrato à luz durante a estocagem ou incubação, pois 
poderá ocorrer a fotodecomposição do mesmo; 
não coloque o substrato em contato com substâncias oxidantes ou metais, 
para evitar sua degradação, que é evidenciada por alteração de cor; 
siga rigorosamente os ciclos de lavagem indicados pelo fabricante e tenha o 
cuidado de evitar a contaminação cruzada das amostras; 
faça a leitura da absorbância ou densidade óptica (D.O.) em 
espectrofotômetro, utilizando o filtro recomendado. 

Atenção:faça a limpeza e a manutenção periódica dos equipamentos de 
lavagem, evitando assim o acúmulo de sais e outros compostos 
químicos. 
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Como interpretar um resultado de ELISA? 
No ELISA, o resultado é determinado pela leitura, em espectrofotômetro, 

da absorbância ou densidade óptica (D.O.), obtida no final do ensaio. 
Usualmente, cada conjunto diagnóstico indica como calcular o ponto de corte 
("cut off"), a partir do qual as reações são interpretadas como reagentes, não 
reagentes ou indeterminadas. 

Siga as orientações do fabricante para o cálculo do ponto de corte (cut-off, 
CO) de cada conjunto diagnóstico. 

Quando um resultado de ELISA é indeterminado? 
Em geral, por medida de segurança, são consideradas indeterminadas 

as amostras com valores de DO incluídos no intervalo de 10% a 20% abaixo 
ou acima do valor do CO do ensaio. Esse intervalo é denominado zona 
cinza. 

Acompanhe um exemplo de cálculo do intervalo de 10% do cut-off 
para estabelecimento da zona cinza: 

ELISA com CO = 0,20 
10% do CO = 0,20 · 10 = 0,02 
Limite inferior da zona cinza = CO - 10% = 0,20 - 0,02 = 0,18 
Limite superior da zona cinza = CO + 10% = 0,20 + 0,02 = 0,22

Neste exemplo, são consideradas indeterminadas as amostras com 
DO entre 0,18 e 0,22. 
Atenção:observe as leituras obtidas com os controles negativos e positivos 

e calcule o cut off. Compare seus resultados com os valores 
indicados pelo fabricante. Somente valide os testes se os resultados 
estiverem de acordo com o esperado. Caso contrário, repita toda 
a reação. 
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AAgglluuttiinnaaççããoo ddee ppaarrttííccuullaass
O que são testes de aglutinação de partículas? 

São testes baseados no princípio de que partículas de gelatina ou látex 
sensibilizadas com antígenos do HTLV-I/11 aglutinam-se, isto é, formam uma 
rede de partículas na presença de anticorpos específicos que se encontram no 
soro ou plasma do indivíduo infectado. Veja, na Figura 4, uma representação 
da reação de aglutinação.

Figura 4 - Reação de aglutinação. 

O procedimento é de fácil e rápida execução e, como não requer 
equipamentos, é amplamente utilizado para a realização de estudos 
epidemiológicos em grupos populacionais. 

Entretanto, é importante observar que podem ocorrer resultados falso-
positivos e falso-negativos, que se devem à limitação da técnica ou à 
ocorrência do fenômeno de prozona. 
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O que é o fenômeno de prozona? 
É um fenômeno que acontece quando há anticorpos em excesso 

presentes na amostra. Neste caso, ocorre um bloqueio de todos os sítios 
antigênicos e a formação da rede de partículas é inibida, dando origem a uma 
reação indeterminada. Nesse caso, deve-se diluir a amostra conforme indicado 
pelo fabricante e retestá-la. A diluição do soro diminui a concentração dos 
anticorpos, obtendo-se uma concentração ótima dos mesmos em relação aos 
antígenos, ocorrendo então a aglutinação. A diluição inicial da amostra 
recomendada pelo fabricante geralmente previne que o fenômeno de prozona 
aconteça. 
Quais os materiais necessários para executar a reação de 
aglutinação? 

Veja no Quadro 3: 
Quadro 3 - Materiais necessários para executar a reação de aglutinação 

MATERIAIS FORNECIDOS
suspensão de partículas sensibilizadas com antígenos do HTLV- 
I/II
suspensão de partículas não sensibilizadas 
solução tampão para diluição dos controles e amostras 
soro-controle positivo 
soro-controle negativo 

MATERIAIS NÃO FORNECIDOS  
pipetas sorológicas de 1 a 5 ml 
pipeta manual de 5 a 50 ml 
pipeta multicanal 
ponteiras descartáveis 
microplacas em forma de U 
agitador de placas (opcional) 
pêra de borracha ou auxiliar de pipetagem manual ou elétrico 
recipientes para pipetagens com pipetas multicanal 
(barquetes) 
equipamentos de proteção individual: luvas, máscara, óculos e 
avental ou jaleco 
recipientes apropriados, com hipoclorito de sódio a 2%, para 
descarte de material potencialmente contaminado por agentes 
infecciosos 
protocolo (veja no bloco "Anexos") 

Siga as orientações do fabricante para conservar e armazenar  
os reagentes. 
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Como realizar um teste de aglutinação para HTLV-I/II? 
Siga rigorosamente as instruções do fabricante do conjunto diagnóstico; 
tire os reativos da geladeira e deixe-os atingir a temperatura ambiente; 
dilua a amostra a ser testada, de acordo com as instruções do 

     fabricante; 
após a adição das partículas sensibilizadas e não sensibilizadas, agite 
suavemente a microplaca, manualmente ou em agitador de placas; 
incube a microplaca à temperatura ambiente, em local isento de vibrações. 
Não movimente a placa durante a incubação e a leitura dos resultados; 
faça a leitura colocando a placa sobre uma superfície clara e com boa 
iluminação. Para a interpretação, compare os resultados obtidos com 
os padrões fornecidos pelo fabricante. 
Lembre-se: faça sempre seu protocolo de trabalho (veja exemplo no bloco 
Anexos) e organize a bancada antes de iniciar a execução de qualquer teste.

Todo resultado reagente no teste de triagem indica, com segurança, 
que o indivíduo está infectado? 

Não, pois podem ocorrer resultados falso-positivos. A probabilidade do 
resultado da triagem estar correto depende, dentre outros fatores, da 
prevalência da infecção numa determinada população. 

Prevalência: percentual de indivíduos infectados numa 
determinada população.
Sabe-se, por exemplo, que a prevalência para HTLV-I/II em doadores de 

sangue é baixa, enquanto que em usuários de drogas injetáveis é alta. Esse 
dado permite estimar que um doador com resultado positivo no teste de 
triagem para HTLV-I/II tem uma pequena chance de estar realmente infectado. 
Já um usuário de drogas injetáveis com resultados positivos no teste de 
triagem tem uma elevada probabilidade de estar realmente infectado. 
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TTeesstteess ccoonnffiirrmmaattóórriiooss
IImmuunnoofflluuoorreessccêênncciiaa iinnddiirreettaa

O que é um teste de imunofluorescência indireta (IFI)? 
A IFI baseia-se na visualização, por meio de fluorescência, da interação 

dos antígenos do HTLV-I e II, presentes em linhagens celulares infectadas, 
com os anticorpos específicos presentes no soro. 

Trata-se de teste de baixo custo, simples, de alta sensibilidade e 
especificidade. Veja na Figura 5, a seqüência da IFI: 

Figura 5 - Imunofluorescência indireta 
Observe que: 

na etapa 1, células MT2, infectadas pelo HTLV-I, ou células CL19, 
infectadas pelo HTLV-II, são fixadas em lâminas de vidro com regiões 
demarcadas;
na etapa 2 é adicionada a amostra diluída que, sendo reagente, possui 
anticorpos específicos, que se ligarão aos antígenos dos vírus HTLV-I ou II, 
presentes nas lâminas; 
na etapa 3, adiciona-se o conjugado composto de uma anti-imunoglobulina
humana ligada ao isotiocianato de fluoresceína, que servirá como revelador 
da reação antígeno e anticorpo; 
na etapa 4, a reação antígeno/anticorpo é evidenciada por meio de 
fluorescência. 

Deve-se padronizar cuidadosamente a reação, dispor de um bom 
microscópio de fluorescência e profissionais adequadamente treinados para a 
correta interpretação dos resultados. 
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Quais os materiais necessários para executar a reação de IFI? 
Veja no Quadro 4. 

Quadro 4 - Materiais necessários para executar a reação de IFI 
MATERIAIS FORNECIDOS 

lâminas de imunofluorescência contendo células infectadas com o 
HTLV-I ou HTLV-II 
soro-controle positivo 
soro-controle negativo 
anti-imunoglobulina humana conjugada com fluoresceína 
glicerina tamponada a pH = 9,0 ± 0,5 
Azul de Evans 0,1% 
MATERIAIS NÃO FORNECIDOS 
tampão fosfato salinado PBS pH=7,2 
microplacas ou tubos para diluições 
pipetas manuais de volumes ajustáveis 
ponteiras descartáveis para pipetas manuais 
câmara úmida 
cubas para lavagem de lâminas (tipo Koplin) 
equipamentos de proteção individual; luvas, máscaras, óculos e avental 
ou jaleco 
água destilada 
lamínulas de 24 x 50 mm 
vidraria para preparo de reagentes 
estufa a 37°C 
microscópio para fluorescência 
recipientes apropriados, com hipoclorito de sódio a 2% para descarte de 
material potencialmente contaminado por agentes infecciosos 
protocolo (veja no bloco "Anexos") 

Siga as orientações do fabricante para conservar e armazenar os 
reagentes. 
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Como realizar o teste de IFI para HTLV I/II? 
Leia atentamente todas as instruções do fabricante antes de iniciar a 
reação;
confira todos os componentes, materiais e reagentes que serão utilizados e 
certifique-se de que os produtos estejam em perfeitas condições de uso e 
dentro dos prazos de validade; 
faça a titulação do conjugado de acordo com as instruções do fabricante. 

Atenção:o conjugado deve ser previamente titulado, para se determinar a 
diluição que proporciona a melhor intensidade de fluorescência. 
Mesmo que o fabricante indique o seu título, a titulação do conjugado 
deve ser feita a cada novo lote do conjugado e antígeno e sempre 
que o seu controle positivo acusar perda da reatividade, ou seja, 
apresentar diminuição da intensidade da fluorescência. É 
fundamental que você faça a adequação do lote à sua realidade, 
porque existem variações tanto dos reagentes de lote a lote, quanto 
na capacidade de resolução dos diferentes microscópios de 
fluorescência.

Deixe atingir a temperatura ambiente: os soros controle, as amostras a 
serem testadas, a anti-imunoglobulina humana conjugada ao isotiocianato 
de fluoresceína, a glicerina tamponada e o azul de Evans; 
não exponha o conjugado à luz durante a estocagem e incubação para 
evitar a fotodecomposição; 
retire do congelador o número necessário de lâminas e deixe-as 
descongelar até atingirem a temperatura ambiente. Depois coloque-as em 
estufa a 37°C, até sua completa secagem (máximo de 10 minutos). Lembre-
se de que você vai utilizar uma lâmina para HTLV I e outra para HTLV II. 

Atenção:manipule todos os controles, lâminas e amostras de soro como 
material potencialmente infectante. Utilize equipamentos de proteção 
individual.
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Lembre-se de que os soros-controle positivos e negativos devem estar 
presentes em todas as lâminas para comparação no momento da leitura; 
inclua, além dos controles fornecidos pelo fabricante, controles produzidos 
em seu laboratório. Veja como produzir esses controles no curso TELELAB 
- "Controle de Qualidade de Testes Sorológicos em Unidades 
Hemoterápicas e Laboratórios de Saúde Pública"; 
faça a diluição das amostras a serem testadas e dos soros-controles 
positivo (CP) e negativo (CN), conforme instruções do fabricante; 
homogeneíze suavemente cada tubo, evitando a formação de bolhas, antes 
de transferir o volume indicado para o tubo seguinte; 
pipete, em cada demarcação da lâmina, as diluições dos soros-controle (CP 
e CN) e das amostras, de acordo com seu protocolo de trabalho. 

Atenção:não deixe que a ponteira da pipeta toque ou raspe a superfície da 
lâmina, para não remover as células. Tome cuidado para que os 
conteúdos das diferentes demarcações não se misturem. Utilize uma 
ponteira para cada soro-controle e para cada amostra aplicada, 
evitando contaminação. 

coloque as lâminas em câmara úmida e incube, em estufa a 37°C, durante o 
tempo indicado. Lave e seque as lâminas de acordo com as instruções, 
seguindo rigorosamente os tempos indicados; 
dilua o conjugado previamente titulado; prepare somente o volume 
necessário para a reação; pipete o conjugado diluído em cada demarcação 
das lâminas, utilizando uma ponteira para cada diluição; 
incube, lave e seque as lâminas, seguindo os procedimentos descritos pelo 
fabricante; 
prepare as lâminas para leitura, aplicando 2 a 3 gotas de glicerina 
tamponada pH 9,0 ± 0,5 sobre elas; 
cubra cada lâmina com uma lamínula 24 x 50 mm, evitando a formação de 
bolhas. Mantenha as lâminas ao abrigo da luz e em local seco até a leitura; 
faça a leitura da reação em microscópio de fluorescência, utilizando objetiva 
de 40 vezes. 
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Como fazer a leitura e a interpretação da reação de IFI para 
HTLV I/II? 

Observe primeiro os controles: o positivo deve apresentar padrão 
reagente e o negativo padrão não reagente. Caso isso não aconteça, repita 
todo o procedimento. Se os controles estiverem de acordo com o esperado, 
inicie a leitura das amostras, comparando-as com os controles. A interpretação 
dos resultados deve obedecer aos padrões descritos a seguir: 

Leitura e interpretação de uma reação de IFI para HTLV I/II 
Ausência de fluorescência em todas as células Amostra não 

reagente 
Cerca de 25% a 35% das células apresentam 
fluorescência na membrana e em parte da célula. 
Algumas amostras podem apresentar reatividade 
menos intensa, porém, sempre que observada a 
fluorescência no percentual indicado, a amostra será 
reagente 

Amostra 
reagente (para 
HTLV I e HTLV II 
ou para HTLV)*

Qualquer padrão diferente dos descritos 
anteriormente. Na maioria das vezes, pode-se 
observar reação fluorescente em quase todas as 
celulas. 

Amostra 
indeterminada 

*A amostra é considerada reagente para o vírus cuja lâmina apresenta o 
maior título (I e II). Quando a amostra apresenta repetidamente o mesmo título 
para os dois vírus, deve ser considerada reagente para HTLV. 
Atenção:no caso de resultados indeterminados, repita a reação de IFI. 

Persistindo o resultado, submeta a amostra ao Western blot. 
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WWeesstteerrnn bblloott
O que é o teste de Western blot (WB)? 

O WB é um teste imunoenzimático que utiliza membrana de nitrocelulose 
como fase sólida e detecta anticorpos contra proteínas virais específicas. Veja, 
na Figura 6, a seqüência dessa reação. 

Figura 6 - Seqüência esquemática da reação do Western blot  

Observe que: 
na etapa 1, o antígeno viral fracionado em gel, está adsorvido numa tira de 
nitrocelulose, que é a fase sólida; 
na etapa 2 é adicionada a amostra diluída que, sendo reagente, contém 
anticorpos específicos que se ligam aos antígenos da fase sólida; 
na etapa 3 é adicionado um conjunto composto por uma anti-
imunoglobulina humana ligada a uma enzima; 
na etapa 4 é adicionada uma solução substrato-cromógeno; 
na etapa 5, quando a amostra é reagente, a ação da enzima sobre o 
substrato dá origem a um produto insolúvel que se precipita sobre a tira. A 
oxidação do cromógeno promove o aparecimento de cor no local da reação, 
dando origem às bandas. Nesta etapa, as tiras são lavadas para eliminar a 
coloração inespecífica, facilitando a leitura do resultado. 
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Quais os materiais necessários para executar a reação de Western 
blot?

Veja no Quadro 5: 

Quadro 5 - Materiais necessários para executar a reação de Western blot 
MATERIAIS FORNECIDOS

tiras numeradas contendo os antígenos separados 
eletroforeticamente 
mini-cubas plásticas para incubação das tiras 
tampão para diluição das amostras 
tampão para lavar as amostras 
pinças plásticas para manuseio das tiras. 

MATERIAIS NÃO FORNECIDOS 
água bidestilada e deionizada 
agitador orbital 
sistema de aspiração de líquidos 
pipetas manuais com volumes ajustáveis (de 5 a 50 ml e de 50 a 
200 ml) 
ponteiras descartáveis para as pipetas de volumes ajustáveis 
béquer de 1.000 ml 
provetas de 1.000, 500 e 100 ml 
balão de fundo chato de 1.000 ml 
bastão de vidro  
pipetas sorológicas de vidro de 1, 2, 5 e 10 ml 
pêra de borracha ou auxiliar de pipetagem (manual ou 
automático) 
equipamentos de proteção individual: luvas, máscara, óculos e 
avental ou jaleco 
recipientes apropriados, com hipoclorito de sódio a 2% para 
descarte de material potencialmente contaminado por agentes 
infecciosos 
protocolo (veja no bloco "Anexos") 

Siga as orientações do fabricante para conservar e armazenar os 
reagentes. 

HTLV I/II 30



Como realizar uma reação de WB para HTLV-I/II ? 
Os procedimentos variam de acordo com o fabricante do conjunto 

diagnóstico. Leia atentamente as instruções antes de iniciar o procedimento. 
Os conjuntos diagnósticos atualmente disponíveis para HTLV-I/II 

possuem tiras com uma combinação das seguintes proteínas virais (nativas ou 
recombinantes): rgp21 ou GD21 ou p21 env r, p19, p24, p26, p28, p32, p36, 
p38, p42, gp46, p53, rgp 46-I e rgp 46-II. Recomenda-se que o conjunto 
diagnóstico de WB tenha na sua configuração antigênica além do lisado viral, 
proteínas recombinantes ou peptídeos sintéticos capazes de fazer a 
discriminação entre os dois tipos virais. 

As proteínas recombinantes discriminatórias são: rgp 46-I para o 
HTLV-I e rgp 46-II para o HTLV-II. A rgp-21, comum aos 2 tipos virais, também 
é denominada p21 env r ou GD 21, dependendo do conjunto diagnóstico. 
Seja qual for o conjunto utilizado, alguns cuidados gerais devem 
ser observados:

Armazene os conjuntos diagnósticos de acordo com as recomendações do 
fabricante; 
leia atentamente as instruções do conjunto diagnóstico antes de iniciar a 
reação;
confira todos os componentes, materiais e reagentes desse conjunto e 
providencie os outros materiais não fornecidos, necessários à realização do 
teste;
não use reagentes com prazo de validade vencido. Verifique se os 
reagentes encontram-se dentro das especificações, sem turvação, 
precipitados ou com coloração alterada; 
não misture controles, conjugados, tampões, reagentes e tiras de diferentes 
lotes e/ou fabricantes; 
siga rigorosamente as instruções de cada fabricante. Observe o preparo dos 
tampões, reagentes, conjugados e substratos. Utilize exatamente os 
volumes indicados. Não faça qualquer alteração com o intuito de 
economizar tempo ou reagentes. 
deixe as amostras e os reagentes atigirem a temperatura ambiente antes de 
iniciar a reação; 
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não exponha o substrato à luz durante a estocagem ou incubação, pois 
poderá ocorrer a fotodecomposição do mesmo; 
não coloque o substrato em contato com substâncias oxidantes ou metais, 
para evitar sua degradação, que é evidenciada por alteração de cor; 
utilize pinças plásticas para manipular as tiras de nitrocelulose;
coloque cada uma das tiras dentro de uma canaleta, mantendo a face 
numerada voltada para cima; 
tampe as placas plásticas para evitar a mistura dos conteúdos de diferentes 
canaletas;
observe rigorosamente todos os volumes, os tempos e as formas de 
agitação e incubação recomendadas pelo fabricante; 
faça a limpeza e a manutenção periódica dos equipamentos utilizados na 
reação;
descarte em solução de hipoclorito de sódio a 2%, todos os produtos e 
insumos, incluindo os utilizados nos processos de lavagem. 

Atenção:siga passo a passo todas as instruções do fabricante, pois qualquer 
alteração ou variação na execução do WB para HTLV-I/II poderá 
produzir resultados errôneos ou duvidosos. Faça um protocolo de 
trabalho, relacionando os controles e o registro das amostras com o 
número existente em cada tira de nitrocelulose. 

Como fazer a leitura e interpretação dos resultados de um teste WB 
para HTLV-I/II? 

A leitura é realizada por observação das bandas identificadas nas tiras, 
sem a necessidade de uso de qualquer tipo de aparelho. 

Devem ser observados os seguintes critérios: 
Padrão de bandas Interpretação
Presença de bandas definidas pelo fabricante POSITIVO 
Ausência de bandas NEGATIVO 
Qualquer outro padrão INDETERMINADO 

HTLV I/II 32



Veja como fazer a leitura: 
Inicie pela tira do controle negativo para avaliar se existem erros 
operacionais. No controle negativo não deve haver nenhuma banda. 
Observe a tira do controle positivo, verificando se estão presentes todas as 
bandas descritas pelo fabricante. 
Após a validação dos controles, faça a leitura das amostras de soro 
testadas por comparação e identificação das bandas. Para a interpretação 
dos resultados, os critérios a ser seguidos estão descritos nas instruções do 
conjunto diagnóstico. A interpretação do WB depende do número e 
principalmente da combinação das proteínas virais detectadas. 

Veja, na Figura 7, um exemplo de resultados do WB para HTLV-I/II. 

Observe: 
na tira 1, controle negativo; 
na tira 2, o controle positivo para 
HTLV-I; 

 na tira 3, o controle positivo para 
HTLV-Il; 
na tira 4, infecção pelo HTLV-I/II. 

Figura: Exemplo de resultados de WB. 

Atenção:algumas pesquisas sugerem que um número significativo de 
indivíduos classificados como indeterminados no WB podem 
realmente estar infectados, em fase de soroconversão. 
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Que tipo de amostra deve ser utilizada? 
O soro é a amostra mais indicada para detecção de anticorpos anti-

HTLV-I/II. Veja informações sobre a coleta das amostras no manual "Coleta de 
Sangue" do TELELAB. 

As amostras não podem estar turvas, lipêmicas ou hemolisadas. Sempre 
que possível, essas amostras devem ser descartadas e novas amostras devem 
ser solicitadas. 
Atenção:manipule sempre as amostras como material potencialmente 

infectante.
Como registrar a entrada das amostras para a triagem sorológica de 
doadores de sangue? 

O registro pode ser feito por sistema manual ou informatizado. É 
importante que você registre na planilha de resultados os dados de 
identificação do doador e a data da coleta, copiando cuidadosamente esses 
dados do rótulo da amostra. 

Os dados devem sempre ser conferidos por duas pessoas. Erros de 
identificação podem expor o receptor de sangue a riscos de 
contaminação ou levar à rejeição de um doador apto. 

Em quantas alíquotas devem ser distribuídas as amostras antes dos 
testes da triagem sorológica? 

Antes da testagem, as amostras de soro devem, obrigatoriamente, ser 
distribuídas em, no mínimo, duas alíquotas: 

uma para os testes de rotina; e 
outra para a contraprova, ambas devidamente identificadas. 

Recomenda-se que a alíquota da contraprova tenha um volume de 
aproximadamente 1 ml. 

A alíquota da contraprova deve ficar armazenada, obrigatoriamente, 
a uma temperatura igual ou inferior a -20°C e estar disponível por  
6 meses por determinação da Vigilância Sanitária. 

A distribuição em um número maior de alíquotas e o volume das 
mesmas fica a critério de cada serviço. 
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Como acondicionar e conservar as alíquotas, antes de fazer os testes 
para a triagem sorológica ? 

Distribua as alíquotas para os testes de rotina, em tubos ou frascos 
com tampa e previamente identificados com os dados correspondentes; 
Atenção:as alíquotas das amostras podem ser conservadas em geladeira, 

entre 2°C e 8°C por 72 horas no máximo. Depois desse período, 
elas precisam ser congeladas a -20°C.

distribua em frascos próprios para congelamento a alíquota da 
contraprova e demais alíquotas a serem congeladas; 

acondicione esses frascos em caixas de papelão ou plástico rígido 
identificadas com informações que facilitem sua localização. 
Como registrar a entrada das amostras em laboratórios de saúde 
pública? 

O registro pode ser feito por sistema manual ou informatizado. De 
qualquer modo, é importante que você: 
1) verifique se a identificação no rótulo da amostra é a mesma da 

solicitação do(s) teste(s); 
2) copie da solicitação e registre numa planilha de resultados os seguintes 

itens básicos: 
número de registro da amostra; 
nome;
procedência da amostra (unidade que solicitou); 
data da coleta; 
sexo; 
idade.

Atenção:os dados devem sempre ser conferidos por duas pessoas. Erros 
de identificação podem levar à troca de resultados. 
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É preciso distribuir em alíquotas as amostras para análises nos 
laboratórios de saúde pública? 

Nos laboratórios de saúde pública não existe a obrigatoriedade da 
alíquota para contraprova. No entanto, recomenda-se que a amostra seja 
distribuída em no mínimo duas alíquotas: 

uma para realizar os testes solicitados; 
outra para atender necessidades relacionadas, por exemplo,  
à execução de testes complementares. 

Para acondicionar e armazenar as amostras utilize os mesmos 
procedimentos já apresentados para as amostras da triagem sorológica 
de doadores de sangue. 

Como é feita a triagem sorológica de doadores de sangue? 
Nas unidades hemoterápicas, a triagem sorológica para HTLV-I/11 é 

obrigatória e visa a proteção do receptor. 

É importante que o teste utilizado nessa triagem contenha antígenos específicos 
do HTLV-I e do HTLV-II. 

Veja, na Figura 8, as recomendações do Ministério da Saúde para a 
triagem de doadores de sangue para HTLV-I/11. 
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Figura 8 - Fluxograma dos testes sorológicos para HTLV-I/II em unidades hemoterápicas 
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Para melhor compreensão do fluxograma da Figura 8, é importante 
observar que: 

no teste 1: 
podem ser testadas amostras de soro ou plasma; 
o conjunto diagnóstico utilizado deve conter antígenos específicos 
para HTLV-I e II; 
a amostra não reagente tem seu resultado definido como negativo 
para HTLV-I/II; 
as amostras reagentes e indeterminadas devem ser retestadas em 
duplicata utilizando o mesmo conjunto diagnóstico inicial. 

na retestagem: 
amostra não reagente tem seu resultado definido como "amostra 
negativa" para a infecção pelo HTLV-I/II; 

Atenção: em caso de amostras reagentes no teste 1 e não reagentes na 
retestagem, não libere nenhum dos resultados obtidos com as 
outras amostras testadas no mesmo protocolo. Isto porque é 
possível que tenha havido erro de transcrição no protocolo ou 
troca de amostras. Se o protocolo estiver correto, faça novamente 
o teste de todas as amostras seguindo o mesmo fluxograma. 

a amostra reagente tem seu resultado definido como "amostra 
positiva" para a infecção pelo HTLV-I/II; 
os doadores com amostras reagentes e indeterminadas devem ser 
encaminhados a serviço de saúde para d iagnóst ico;  os 
hemocomponentes correspondentes a estas amostras devem ser 
descartados.

As unidades hemoterápicas devem notificar os casos positivos para a 
infecção pelo HTLV-I/II à vigilância epidemiológica local. 
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Como é feito o diagnóstico sorológico da infecção pelo HTLV-I/II em 
laboratórios de saúde pública? 

Veja no fluxograma da Figura 9 as recomendações do Ministério da 
Saúde para o diagnóstico da infecção pelo HTLV-I/II em laboratórios de saúde 
pública. 

Figura 9 - Fluxograma dos testes sorológicos para HTLV-I/II em laboratórios de saúde pública 
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Para melhor compreensão do fluxograma da Figura 9, é importante 
observar que: 

no teste de triagem: 
podem ser testadas amostras de soro, plasma ou líquido 
céfalorraquidiano (LCR), de acordo com as recomendações do 
fabricante do conjunto diagnóstico; 
a amostra não reagente tem seu resultado definido como negativo 
para HTLV-I/II; 
amostras reagentes e indeterminadas devem ser retestadas em 
duplicata, utilizando o mesmo conjunto diagnóstico; 

na retestagem: 
a amostra não reagente tem resultado definido como negativo para 
HTLV-I/II; 
as amostras reagentes ou indeterminadas deverão ser submetidas 
a testes confirmatórios (IFI e/ou WB);

testes confirmatórios: 
a reação de IFI, quando disponível, deverá ser realizada antes do 
WB, como primeiro teste confirmatório; 
a amostra não reagente tem resultado definido como negativo para 
a infecção pelo HTLV-I/II.
a amostra reagente tem resultado definido como positivo para a 
infecção pelo HTLV-I/II;
a amostra indeterminada deve ser submetida ao teste Western 
blot.

Os pacientes com resultados repetidamente indeterminados nos 
testes confirmatórios deverão ser acompanhados a cada 6 meses, 
até definição do perfil sorológico. 

O laboratório de saúde pública deve notificar os casos positivos para a 
infeção pelo HTLV-I/II à vigilância epidemiológica local. 
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ANEXO 1 

ELISA
Protocolo nº: __________________________ Data: __ /__ /__ 
Conjunto diagnóstico:___________________ Fabricante: ____________________
Lote:_________ Validade: __/__/__ Técnico responsável:____________ 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

A              
B              
C              
D              
E              
F              
G              
H              

Observações: ______________________________________________________________  
______________________________________________________________  
______________________________________________________________  
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ANEXO 2 

AGLUTINAÇÃO DE PARTÍCULAS 
Protocolo nº: __________________________ Data: __ /__ /__ 
Conjunto diagnóstico:___________________ Fabricante: ____________________
Lote:_________ Validade: __/__/__ Técnico responsável:____________ 

Amostra/paciente Resultado Observações 
              

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

Observações: ______________________________________________________________  
______________________________________________________________  
______________________________________________________________  
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ANEXO 3
IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA

IFI nº:_____________________________________________ Data: __/__/__ 
Antigeno:_________________ Lote:___________________ Validade: __/__/__ 
Conjugado:________ Lote: ________ Validade:__/ __ /__ Diluição: ________ 
Técnico responsável: ____________________________________________________

Observações: ___________________________________________________________  
__________________________________________________________  
__________________________________________________________  
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ANEXO 4 

WESTERN BLOT 
Protocolo nº: ______________________________ Data: __ /__ /__ 
Conjunto diagnóstico:_______________________ Fabricante: ______________________
Lote:_________ Validade: __/__/__ Técnico responsável:______________ 

 Presença e intensidade das bandas Nº da 
tira  Amostra p19 p24 p28 p53 gp46 Gd21 rpg

46-I
rpg
46-II p26 p32 p36 Resultado 

               

1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               

10               
Observações: ______________________________________________________________  
______________________________________________________________  
______________________________________________________________  
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