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RESUMO

O presente trabalho buscou verificar qual o princípio das principais técnicas ELISA e 
Western Blot utilizadas hoje em laboratórios para detecção e confirmação do 
diagnóstico do vírus da imunodeficiência humana (HIV), salientando como são feitas 
as técnicas e sua relevância para paciente portadores. Segundo o ministério da 
saúde nos últimos dez anos o número de diagnósticos tardio para o HIV teve uma 
queda significativa, parte desse declínio se deu pelo desenvolvimento de técnicas 
com sensibilidade e especificidade consideráveis.  A transmissão do HIV por via 
sexual ainda é a forma de maior contagio na atualidade. O objetivo do trabalho é 
elucidar as duas principais técnicas utilizadas atualmente do diagnóstico da infecção
pelo HIV, bem como as características atribuídas ao vírus e sua aplicabilidade nos 
métodos de detecção. A metodologia utilizada para a elaboração do trabalho em 
questão foi revisão bibliográfica sistêmica utilizando as plataformas de pesquisa 
como Pubmed, Scielo,Ministerio da Saúde, bem como livros. O ELISA consiste na 
detecção do vírus através do complexo antígeno-anticorpo onde procura anticorpos 
produzidos pelo indivíduo após a infecção de células de defesa CD4. Já o Western 
Blot consiste na obtenção do resultado pela detecção da proteína viral sendo 
utilizados como teste confirmatório. Desse forma é pertinente salientar que a 
utilização de técnicas confiáveis corroboram com diagnóstico precoce e tratamento 
adequado aumentando a qualidade de vida do portador.

Palavras chave: HIV; Diagnóstico; Métodos; ELISA: Western Blot.
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ABSTRACT

The present work aimed to verify the principle of the main ELISA and Western Blot 
techniques used today in laboratories to detect and confirm the diagnosis of human 
immunodeficiency virus (HIV), highlighting how the techniques and their relevance 
are made for patients with HIV. According to the Ministry of Health in the last ten 
years the number of late diagnoses for HIV has dropped significantly, part of this 
decline was due to the development of techniques with considerable sensitivity and 
specificity. Sexually transmitted HIV is still the most contagious form today. The 
objective of this work is to elucidate the two main techniques currently used to 
diagnose HIV infection, as well as the characteristics attributed to the virus and their 
applicability in detection methods. The methodology used for the elaboration of the 
work in question was systematic bibliographic review using the research platforms 
such as Pubmed, Scielo, Ministry of Health, as well as books. The ELISA consists of 
detecting the virus through the antigen-antibody complex where it looks for 
antibodies produced by the individual after infection of CD4 defense cells. Western 
Blot is the result obtained by detection of viral protein and used as confirmatory test. 
Therefore, it is important to emphasize that the use of reliable techniques corroborate
with early diagnosis and appropriate treatment, increasing the quality of life of the 
patient
Keywords: HIV; Diagnosis; Methods; ELISA: Western Blot.
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1. INTRODUÇÃO

A transmissão do vírus HIV é na atualidade considerado mundialmente 

um dos maiores problemas de saúde pública, por se tratar de um 

microrganismo com maquinaria genética complexa e que causa serias 

complicações no organismo dos indivíduos infectados. Diante desse cenário 

aumenta a busca por métodos sensíveis e específicos com intuito detectar o 

quanto antes a presença do vírus, aumentando assim a eficácia do tratamento 

e diminuição da transmissão da doença, que significa melhor assistência aos 

portadores.

Nesse  contexto  é  fundamental  pontuar  a  eficácia  dos  métodos  hoje

utilizados pela pesquisa, entender como é feito o teste e qual o princípio da

técnica, para que se tenha uma maior assertividade no tratamento e qualidade

de vida do indivíduo infectado.

A grande dificuldade encontrada por pesquisadores na atualidade é 

como parar a maquinaria genética do HIV. Entender em que momento da 

replicação o microrganismo é vulnerável e qual fármaco se adaptara melhor na 

intervenção do processo.

Dessa  forma  o  presente  trabalho  tem  como  objetivo  principal,

compreender como funciona a maquinaria genética do vírus HIV, bem como

sua aplicabilidade no desenvolvimento de técnicas para diagnostico.

Para melhor compreensão é necessário um estudo aprofundado sobre 

as características genéticas atribuídas ao vírus, bem como técnicas criadas 

para identificação e como são interpretadas pelos profissionais.

A pesquisa bibliográfica foi realizada com o intuito de buscar 

informações relacionadas ao vírus HIV, bem como técnicas utilizadas para 

detecção do vírus. Dessa forma feitas buscas em duas bases bibliográficas 

LILACS, Scientific Eletronic Library Online (Scielo), com palavras chave: Vírus 

Imunodeficiência humana; Métodos de diagnostico laboratorial; Elisa e Western

Blot nos idiomas inglês e português entre os anos de 1991 a 2017.
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2 ABORDAGEM GERAL DO HIV

2.1. HISTÓRICO

A AIDS foi  reconhecida em 1981, a partir  do monitoramento clínico e

laboratorial  em  indivíduos  homossexuais  americanos.  Nestes  casos  os

pacientes  apresentavam  indícios  significativos  de  Sarcoma  de  Kaposi  e

pneumonia  (causada  pelo  Pneumocystis  carini),  que  são  quadros  clínicos

característicos de imunodeficiência (AMÂNCIO,2015). 

Já  em  1982  é  confirmado  o  primeiro  caso  de  aids  no  Brasil  sendo

isolado posteriormente o de 1985 nos Estados Unidos dando assim início a

disputa  entre  pesquisadores  franceses  e  norte-americanos  pela  autoria  da

descoberta. Estruturação do Programa da Secretaria da Saúde do Estado de

São  Paulo,  primeiro  programa brasileiro  para  o  controle  da  Aids  criando  o

programa nacional de DTS e Aids pelo ministério da saúde (BRASIL,2013).

Em  1991  cinco  anos  mais  tarde  o  Ministério  da  Saúde  dá  início  à

distribuição gratuita de antirretrovirais, criando em 1997 a Rede Nacional de

Laboratórios  para  o  monitoramento  de  pacientes  soropositivos  em  terapia

antirretroviral no Brasil, tendo a necessidade da implantação da genotipagem

do vírus (MOTTA,2016).

Por fim em 2005 inicia-se o primeiro teste de vacina preventiva contra o

HIV e estudo de maneiras de como parar a replicação do vírus na célula do

hospedeiro (BOLETIM DE VACINA, 2013).

2.1.1EPIDEMIOLOGIA

Ao longo de trintas anos pesquisas indicam mudanças significativas no

perfil  de  portadores  do  HIV. Nos  primeiros  casos  descobertos  era  possível

associar  determinadas  situações  de  risco  como  homossexualidade,

bissexualidade, e usuários de drogas injetáveis (PIMENTEL, 2016).

Com o passar do tempo foi possível perceber que disseminação do vírus

alcançou  vários  outros  grupos  de  indivíduos  na  população  como  em
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heterossexual o que tem aumentado o número de casos, por incluir mulher e

consequentemente crianças (PIMENTEL, 2016).

De  acordo  com dados  estatístico  publicados  pela  UNAIDS em 2017

cerca de 36,9 milhões de pessoas no mundo vivem com HIV. No Brasil foram

notificados  194.217  casos,  sendo  que  49,7% estão  aglomerados  na  região

sudeste do pais (WHO,2017). 

Verificou-se que no período de 2000 a junho de 2017 108.134 mulheres

infectadas,  o  que  é  um  agravante  na  disseminação  da  doença,  uma  vez

contaminada a mulher aumenta a chance de infectar a criança no período de

gestação (UNIAIDS, 2016).

  De acordo com dados da UNAIDS em 2017 estima-se que do total

estimado de pessoas infectadas no mundo aproximadamente  36,9  milhões,

cerca de 1,8 milhões encontra-se na América do Sul, 95% das novas infecções

pelo HIV no Leste Europeu e Ásia Central e no Oriente Médio e Norte da África

16% das novas infecções pelo HIV na África Oriental  e  Austral  e  cerca de

940.000 pessoas morreram por doenças relacionadas a infecção (WHO,2017).

2.1.1 GENOMA DO HIV

Pertencente à subfamília lentivírus humanos. O HIV é um vírus RNA,

portanto  é  caracterizado  pela  presença  da  enzima  transcripitase  reversa,

responsável por permitir a transcrição do RNA viral em DNA, podendo assim

integrar o genoma do hospedeiro. (RACHID; SCHECHTCR, 2008).

O HIV mede cerca de 100 a 200mn, estão presentes no seu núcleo duas

copias  de  RNA com  9,2kb  de  cadeia  simples,  envolvida  por  uma  camada

proteica e uma bicamada externa fosfolipídica (BRASIL, 2013).

De acordo com o manual técnico do ministério da saúde divulgado em

2013 a composição genética do HIV é estruturada da seguinte forma:

O  genoma  do  HIV  inclui  três  principais  genes  que  codificam  as
proteínas estruturais e enzimas virais: gag, env e pol. A nomenclatura
das proteínas virais utiliza a abreviação “gp” para glicoproteína ou “p”
para proteína, seguida de um número que indica o peso molecular em
kilodaltons (kd). O gene  gag codifica a p55, a partir da qual quatro
proteínas estruturais do capsídeo são formadas: p6, p9, p17 e p24. O
capsídeo que circunda o ácido nucleico viral contém p24, p6 e p9,
enquanto a p17 se encontra em uma camada entre o núcleo proteico
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e o invólucro, denominada matriz proteica, a qual reveste a superfície
interna da membrana viral.
O gene env codifica as glicoproteínas gp160, gp120, e gp41, que são
encontradas no envelope viral. A gp160 é uma proteína precursora,
que é clivada para formar a gp120 e gp41. A gp120 se projeta na
superfície  viral  na  forma  trimérica,  enquanto  a  gp41  é  uma
glicoproteína transmembrana e se associa à gp120. Ambas gp120 e
gp41 estão envolvidas na fusão e ligação aos receptores de HIV nas
células  do  hospedeiro.  O  terceiro  gene estrutural,  pol,  codifica  as
enzimas p66 e p51,  que compõem a enzima transcriptase reversa
(RT),  necessária  à  replicação  do  HIV.  Essas  proteínas  são
subunidades  da  transcriptase  reversa  p31,  ou  integrase,  a  qual
medeia  a  integração  do  DNA  viral  no  genoma  das  células  do
hospedeiro, e a p10, uma protease que cliva precursores proteicos
em unidades ativas menores. A proteína p66 também está envolvida
na  degradação  do  RNA  original  do  HIV.  Essas  proteínas  estão
localizadas no núcleo,  sendo associadas  ao RNA do HIV(BRASIL,
2013).

Figura 1.Estrura viral do HIV.

Fonte: Manual Técnico para o Diagnóstico da Infecção pelo HIV (2013, p.16)

Dessa forma o processo de replicação que ocorre no interior da célula

do  indivíduo  infectado  necessita  de  determinadas  proteínas  para  realizar

adsorção,  penetração,  desnudamento,  transcrição  e  tradução,  maturação  e

liberação (ST et al., 2009).
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3 TESTE SOROLÓGICO PARA DETECÇÃO DO HIV

Testes sorológicos para diagnostico do HIV tem sido preconizados nas 

unidades de saúde, é obrigatório que seja feito pelo menos dois testes um para

triagem e outro para confirmação da infecção pelo vírus (RIBEIRO, 2016).

3.1 TESTE DE TRIAGEM

O Elisa é o teste mais utilizado para detecção do HIV por ter 

relativamente o custo baixo, seu reagente apresenta maior estabilidade, de fácil

manuseio e com sensibilidade e especificidade consideráveis. A técnica se 

baseia no emprego de anticorpos ou antígenos ligado a enzimas para detecção

de antígenos ou anticorpos respectivamente, que são marcados por uma 

enzima que por sua vez é capaz de reagir com o substrato cromogênico.É 

possível observar a presença de antígenos ou anticorpos através de um 

produto fina colorido que é medido pelo espectrofotômetro (FERNANDES, 

2016).

Pouco tempo depois da descoberta do HIV cientistas procuraram 

desenvolver imune ensaios para detecção do vírus. Dessa forma foram criados 

quatro gerações de testes, definidos a partir de como as metodologia 

empregadas iam evoluindo (BRASIL ,2013).

Nos teste de Elisa de primeira geração o ensaio tem formato indireto, 

isso significa que a presença de um anticorpo especifico é detectado por um 

anti-igG humano obtido a partir do sobrenadante da cultura do HIV em células 

humana, após a centrifugação ocorre a lise e exposição das proteínas virais. 

Apesar de essas proteínas serem purificadas posteriormente, não é possível a 

obtenção de todas as proteínas e algumas são degradas alterando a estrutura 

do virion.Sendo assim essas características torna o teste pouco especifico. Sua

janela de soroconversão chega ser em média de seis a oito semanas (MOTTA ,

2015)
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Figura 2. Esquema Elisa Primeira Geração.

Fonte: BRASIL (2013).

Assim é possível perceber que nesse primeiro momento os ensaios 

empregavam o uso de antígenos virais que eram obtidos da lise viral em 

cultura de células (RIBEIRO; 2016).

O teste Elisa de segunda geração foi criado no ano de 1987 e possui o 

formato indireto assim como o primeira geração, a diferença entre os dois 

modelos de ensaios foi a utilização de antígenos recombinantes e peptídeos 

sintéticos originados de proteínas do HIV.Sabe-se que ao utilizar antígenos 

recombinantes e peptídeos sintéticos do HIV  aumenta a sensibilidade do 

exame, uma vez que existem regiões antigênicas em determinadas proteínas 

do vírus o que aumenta a resposta imune humoral do indivíduo. Assim quando 

comparado ao ensaio de primeira geração o da segunda são considerados mis 

sensíveis e específicos uma vez que possuem concentração de proteínas mais 

relevante sua janela se soroconversão é de 28 a 30 dias (Schuste; Lise; Hoerlle

2013).
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Nos ensaios de terceira geração utiliza-se antígenos e peptídeos 

recombinantes nas fases sólidas e conjugados, assim é possível a detecção 

simultânea de anticorpos anti-HIV IgM e IgG (BRASIL, 2013).

Figura 3. Esquema do Ensaio de Terceira Geração Modelo Imunométrico

 
Fonte: (BRASIL 2013).

Nesse novo método de detecção do vírus é possível perceber alta 

sensibilidade e especificidade para anticorpos IgA,IgM e IgG e gradual 

diminuição na janela imunológica (BRASIL, 2013).

Atualmente o método utilizado é o de quarta geração, capaz de detectar 

todos os anticorpos da geração anterior mais o antígeno p24.Por ter o formato 

de “sanduiche” é capaz de identificar todas as classes de imunoglobulinas 

contra proteínas derivados de gp41e gp120/160 (BRASIL, 2013).

O elemento capaz de identificar do antígeno p24 é constituído por um 

anticorpo monoclonal e um de um conjugado constituído por um antissoro poli 

especifico contra p24 a janela diagnóstica para esse tipo de ensaio é de 15 

dias (BRASIL; 2013).

3.1.1 TESTE CONFIRMATÓRIO 
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Após a realização do teste de triagem o ministério da saúde determinou

através  da  portaria  n°151  de  14  de  outubro  de  2009  a  obrigatoriedade  da

realização de testes confirmatórios para resultados positivos (STEPHENS et

al., 2009).

O teste confirmatório mais utilizado nos laboratórios é o Western Blot,

que tem o mesmo princípio do ELISA, isto é, detecção de anticorpos, porém

com antígenos específicos do HIV, primeiramente há a separação de proteínas

pela  eletroforese para  posteriormente  ser  feita  a  interpretação.  No Western

Blot, é possível detectar presença de imunoglobulinas contra nove (9) proteínas

do HIV1: gp160, gp120, gp42, p66,p51, p31, p55, p24, p17.  Sendo que as três

primeiras são codificadas pelo gene env, as três seguintes, pelo gene pole as

restantes, pelo gene gag (MACHADO; SILVA, 2015).

No método Western Blot utiliza-se tiras de membrana com proteínas 

nativas do HIV separadas por eletroforese, logo depois são incubadas com 

amostras de soro ou plasma do indivíduo. Os anticorpos presentes se ligam 

nas proteínas das tiras de Western Blot formando um complexo antígeno-

anticorpo, esses anticorpos ligados ás proteínas são detectados por anticorpos 

secundários, que logo será conjugado com uma enzima e um substrato 

gerando assim um produto colorido. O ministério da saúde define como 

reagente (presença de bandas) em pelo menos duas das seguintes 

proteinas:p24;gp41;gp120/160 (BRASIL, 2013).
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4 INTERPRETAÇÃO E RELEVÂNCIA DOS TESTES

4.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS ELISA E WESTERN BLOT 

É obrigatório a realização do Elisa em duplicata ou triplicata 

determinação do ministério da saúde. Vale ressaltar que em cerca de 75% dos 

casos os anticorpo tornam-se detectáveis cerca de 2(dois) a 3(meses) após o 

contato com o vírus, dessa forma quando há forte suspeita de infecção e 

pesquisa de anticorpos dê como resultado negativo é necessário uma nova 

avaliação alguns meses depois. Existem alguns teste em especial o Elisa, em 

que os resultados se tornam positivo depois de 6(seis)meses da infecção, por 

isso é fundamental que seja feito esse acompanhamento clinico (MACHADO; 

SILVA, 2015).

Em casos de indivíduos adultos com resultado reagente indica contato 

anterior com o HIV, indivíduos também adulto não-reagente é indicativo não 

contato com o vírus ou que houve infecção, porém não soconverteu devendo 

repetir o exame em algumas semanas (PORTELLA, 2016).

ELISA indeterminado pode se tratar de indivíduo em vias de se tornar 

reagente(soconversão) ou pacientes em fase terminal da doença, podendo ser 

também casos de detecção de anticorpos inespecíficos que ligam-se 

casualmente sem significado clinico como por exemplo pacientes com doenças

autoimunes. Nesses casos sugere-se a repetição do teste no prazo de 

30(trinta) a 60(sessenta) dias, se persistir o mesmo resultado será necessário o

teste confirmatório (MACHADO; SILVA, 2015).

Nos testes de Western Blot será necessário adotar os seguintes critérios

para avaliação: ausência de bandas não-reagente, presença de pelo menos 

duas bandas gp120/160;gp41,e indeterminada qualquer outro padrão de banda

diferente dos descritos anteriormente (GUETARD.et at,2014).
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Salienta-se que o modelo de bandas especificas podem variar de 

indivíduo para indivíduo e intensidade pode flutuar de acordo com a presença 

de anticorpos presentes naquele momento, uma vez que o aparecimento de 

anticorpos anti-HIV pode ser tardio indicando soroconversão 

(LAURITIEZEN,2016).

Algumas patologias podem interferir diretamente nos resultados são 

elas: Artrite reumatóide;Doenças autoimunes, como lúpus eritematoso 

sistêmico, doenças do tecido conectivo e esclerodermia;  Colangites 

esclerosante primária;  Terapia com interferon em pacientes 

hemodialisados;Síndrome de Stevens-Johnson; Anticorpo anti-microssomal; 

Anticorpos HLA (classe I e II); Infecção viral aguda; Aquisição passiva de 

anticorpos anti-HIV (de mãe para filho); Neoplasias malignas; Outras 

retroviroses;Múltiplas transfusões de sangue; Anticorpos anti-músculo liso) 

(SALAUN,2013.

4.1.1 RELEVÂNCIA CLINÍCA 

As estratégias de testagem em laboratórios tem como objetivo primordial

melhorar a assertividade do diagnóstico pelo HIV e ao mesmo tempo garantir 

que o teste seja seguro e concluído com rapidez. Dando assim melhora de vida

do paciente (BUCCIARDINI.,et al,2016).

Sua aplicabilidade se dá na triagem sorológica do sangue doado para 

assim garantir se o sangue é seguro para ser recebido, homoderivados e 

doação de órgãos, para estudo de vigilância epidemiológica, e para a 

realização do diagnóstico de infecção do HIV (BRASIL, 2013).

          A utilização dos métodos de triagem e confirmatório para o 

diagnóstico de infecção pelo HIV tem se mostrado uma estratégia eficaz na 

implementação de novas medidas de abordagem para o diagnóstico assertivo 

e eficaz dessa infecção durante a assistência ao indivíduo portador (MIRANDA 

et al., 2013).

Os testes laboratoriais caminham lado a lado com o rápido 

conhecimento da fisiopatogênia da aids e complexo ciclo replicativo do HIV-1, 

tornando-se importantes estratégias de controle,preconizando assim a redução 

dos riscos de transmissão do HIV (ROCHA et al., 2016).
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Os testes laboratoriais visam a garantir que o diagnóstico de infecção 

por HIV seja feito de forma confiável e precoce. O desenvolvimento dos 

ensaios ELISA quarta geração representaram um grande avanço, pois 

permitiram a detecção tanto o antígeno quanto o anticorpo, possibilitou que a 

janela de detecção fosse reduzida permitindo alta sensibilidade ao antígeno. Já

o Western Blot é classificado como especifico para a infecção por conseguir 

detectar proteínas muito especificas ao vírus (LIMA, 2018).
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar da complexidade   genômica do HIV a ciência tem avançado com

estudos aprofundados de como essa maquinaria pode nos auxiliar no 

diagnóstico e controle da doença, ainda são necessários alguns passos 

importantes como por exemplo identificar uma sequência genética capaz de 

criar anticorpos para todos os tipos e subtipos do vírus.

Métodos que tem como princípio a ligação antígeno anticorpo através de

ligações enzimáticas levando assim a identificação da produção de 

imunoglobulinas são considerados testes com alta sensibilidade. O teste de 

ELISA é utilizado na triagem para detecção da infecção por ter a capacidade de

identificar indivíduos doente.

Nas últimas décadas os testes laboratoriais tem constituído um 

instrumento precioso para diagnóstico e monitoramento do HIV/Aids. O uso de 

testes para a detecção de anticorpos anti-HIV em estágios iniciais tem sido de 

grande por auxiliar na tomada de decisão e manejo de tratamentos e 

monitoramento da infecção em questão.
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