
 
 

 

 

Interpretação auxiliar do hCG 25mUI ECO Teste 
 

Objetivo: Auxiliar nas dúvidas mais frequentes na interpretação dos resultados 
do teste de hCG com sensibilidade de 25mUI. 
 
A - Resultados falsos positivos 
 
Principais causas: 
 
1- Tempo de leitura 

 
O hormônio hCG, mesmo em concentrações basais próximas de 6,25mUI/mL1, 

pode produzir uma linha teste fraca se permanecer por um período de exposição 
prolongado. 

O tempo para avaliar o resultado está preconizado entre 5 e 7 minutos. Não 
interpretar resultados após o tempo de 7 minutos.  

Portanto, é muito importante seguir rigorosamente as instruções de uso quanto 
ao tempo de leitura com o objetivo de reduzir possíveis resultados falsos positivos. 

 
2- Tempo de contato da tira teste na amostra 
 

O tempo de contato da tira teste com a amostra deve ser seguido estritamente 
como no procedimento e constitui-se de um fator de extrema importância para reduzir 
prováveis resultados falsos positivos. Verifique as especificações de tempo abaixo: 
Soro/plasma: 10 segundos  
Urina: 3 a 5 segundos 
 
 

3- Interferentes na amostra 
 
Apesar da sensibilidade e especificidade dos testes rápidos serem muito 

elevadas, alguns interferentes podem influenciar no resultado do hCG. O hormônio hCG 
possui analogias estruturais com outros hormônios (FSH, LH, TSH), e ainda pode sofrer 
interferências de outros anticorpos, alterações hormonais, doenças e até mesmo 
alguns medicamentos, dentre outros fatores2,3,4,5. A concentração do hCG na amostra é 
um reflexo da condição da paciente no momento de sua obtenção. Dessa forma, em 
caso de resultado falso positivo é importante compreender a anamnese da paciente no 
momento da coleta da amostra6. 

A tabela a seguir, exemplifica alguns interferentes do hCG que podem influenciar 
no resultado: 



 
 

 

 

 
 
 

B - Resultado REAGENTE com a linha T (TESTE) fraca 
 
A impregnação de “muito material” (anticorpos monoclonais hCG + ouro 

coloidal) na membrana de nitrocelulose pode deixar o ensaio muito mais sensível, e 
consequentemente elevar os casos de resultados falsos positivos. Como exemplo, 
resultados quantitativos de hCG entre 80-100mUI também podem apresentar linha T 
com intensidade menor, justamente para prevenir resultados falsos positivos em 
amostras inferiores e/ou próximas ao cut off de 25mUI. 

Portanto, a linha T fraca em resultados reagentes no cut off de 25mUI é uma 
característica do ensaio. SEMPRE considerar REAGENTE. 

 

 



 
 

 

 

Considerações Finais 

- Seguir rigorosamente o tempo de leitura do teste (5 – 7 minutos) especificado na 
instrução de uso. 

- Respeitar, impreterivelmente, o tempo de contato da tira teste com a amostra. 

- Considerar a anamnese da paciente. 

- Ponderar a respeito dos possíveis interferentes presentes na amostra. 

 
Para quaisquer outras dúvidas, entre em contato conosco: 
www.ecodiagnostica.com.br 
(31)3653-2025 
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