
O vírus da hepatite C (HCV) é um dos vários vírus da hepatite que podem causar 
inflamação do fígado. É um vírus transmitido pelo sangue, mais comumente 
transmitido através de práticas inseguras de injeção, esterilização inadequada 
de equipamentos médicos, transfusão de sangue e produtos sangüíneos não 
rastreados. O HCV pode causar infecção aguda e crônica por hepatite. A infecção 
aguda por HCV é uma infecção viral de curto prazo e geralmente assintomática. 
Cerca de 15 a 45% das pessoas infectadas melhoram ou resolvem espontanea-
mente a infecção em apenas alguns meses sem tratamento. No entanto, os 
55-85% restantes das pessoas infectadas desenvolverão infecção crônica pelo 
HCV. A infecção crônica pelo HCV é uma doença grave que pode resultar em 
problemas de longo prazo no fígado, incluindo danos e câncer no fígado, até 
mesmo a morte. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 130 a 
150 milhões de pessoas no mundo têm infecção crônica pelo HCV, com mais de 
350 mil pessoas morrendo de doenças hepáticas relacionadas à hepatite C a cada 
ano. Medicamentos antivirais podem curar aproximadamente 90% das pessoas 
com HCV, reduzindo assim o risco de morte, mas o acesso ao diagnóstico é difícil. 
O estabelecimento de melhores práticas para o diagnóstico precoce da infecção 
pelo HCV pode prevenir problemas de saúde que podem resultar de infecções e 
impedir a transmissão do vírus. O HCV Ab ECO Teste fornece um sistema 
significativamente rápido, fácil e preciso para detectar os anticorpos específicos 
para o HCV no soro, plasma ou sangue total humano. É essencial para o 
diagnóstico clínico confiável da infecção pelo HCV e permite decisões de 
tratamento de suporte.

Sumário e Explicação do Teste

O HCV Ab ECO Teste possui duas linhas pré-revestidas, linha de controle “C”, linha 
de teste “T” na superfície da membrana de nitrocelulose. Tanto a linha de controle 
quanto a linha de teste na janela de resultados não são visíveis antes de aplicar 
qualquer amostra. O anti-NS3 monoclonal e o anti-Núcleo monoclonal são revestidos 
na região da linha de controle e o IgG anti-humano monoclonal é revestido na região 
da linha de teste. Quatro antígenos HCV recombinantes do núcleo, regiões NS3, NS4 
e NS5 conjugadas com partículas de ouro coloidal são utilizados como detectores 
para anticorpos HCV. Durante o teste, os anticorpos do HCV na amostra interagem 
com antígenos  de HCV recombinantes conjugados com partículas de ouro coloidais 
que formam o complexo de partículas de ouro anticorpo-antígens. Este complexo 
migra na membrana através de ação capilar até a linha de teste, onde será captura-
do pela IgG anti-humana monoclonal. Uma linha de teste violeta seria visível na 
janela de resultados se os anticorpos HCV estiverem presentes na amostra. Se os 
anticorpos do HCV não estiverem presentes na amostra, nenhuma cor aparece na 
linha de teste. A linha controle é usada para controle de procedimento e deve sempre 
aparecer se o procedimento do teste for executado adequadamente e os reagentes 
estiverem funcionando.

Princípio do Teste

HCV Ab ECO Teste - TR.0024
O HCV Ab ECO Teste é um teste rápido imunocromatográfico para a detecção 
qualitativa de anticorpos específicos para o HCV presentes no soro, plasma ou 
sangue total humano. Este teste é para uso em diagnóstico profissional in vitro e 
destina-se a auxiliar no diagnóstico precoce da infecção pelo HCV em pacientes com 
sintomas clínicos de infecção pelo HCV. 

1. Cada dispositivo é selado individualmente e contém:
a) 1 dispositivo teste
b) 1 sachê dessecante com sílica gel
2. Tampão diluente
3. Manual de instruções

Materiais que poderão ser requeridos e não são fornecidos
1. Cronômetro
2. Centrífuga
3. Pipeta automática

Reagentes e Materiais Necessários

Uso para Diagnóstico in vitro.
1. A instrução de uso deverá ser lida antes de executar o teste.
2. Não use o dispositivo teste após a data de validade indicada na embalagem.
3. Não use o teste se a embalagem de alumínio estiver danificada.
4. Não reutilize os testes.
5. Todos os reagentes devem estar em temperatura ambiente antes de iniciar os 
procedimentos.
6. Evite contaminação cruzada entre amostras utilizando um novo coletor para 
cada amostra obtida. 
7. Não fume, beba ou coma em áreas onde as amostras ou reagentes do kit 
estejam sendo manuseadas.
8. Manuseie todas as amostras como se elas contivessem agentes infecciosos.
9. Observe as precauções estabelecidas contra riscos microbiológicos ao longo do 
procedimento e siga os procedimentos padronizados para o descarte apropriado 
das amostras. Vista roupas de proteção como jalecos laboratoriais, luvas 
descartáveis e óculos de proteção quando estiver analisando as amostras.
10. Umidade e temperatura podem afetar os resultados de maneira adversa.
11. ATENÇÃO: Todas as amostras humanas devem ser consideradas potencial-
mente infectantes. Recomenda-se que os reagentes e as amostras do paciente 
sejam tratados de acordo com as normas ou outras diretrizes de segurança de 
risco biológico ou regulamentos locais apropriados.

Atenções e Precauções

• Se o plasma no tubo anticoagulante for armazenado entre 2-8°C, a amostra 
pode ser utilizada para teste dentro de 1 semana após a coleta. Utilizar a amostra 
por mais de 1 semana, pode causar reações não específicas. Para armazenamen-
to prolongado, manter a amostra abaixo de -40°C.
• As amostras devem ser levada à temperatura ambiente antes da utilização.

Soro:
• Coletar o sangue total em um tubo liso comercialmente disponível, NÃO 
contendo anticoagulante como heparina, EDTA ou citrato de sódio, por punção 
venosa e deixar repousar durante 30 minutos para a coagulação do sangue. 
Centrifugar o sangue para obter a amostra de soro do sobrenadante.
• Se o soro no tubo sem anticoagulante for armazenado entre 2-8°C, a amostra 
pode ser usada para teste dentro de 1 semana após a coleta. Utilizar a amostra 
por mais de 1 semana, pode causar reações não específicas. Para armazenamen-
to prolongado, manter a amostra abaixo de -40°C.
• As amostras devem ser levada à temperatura ambiente antes da utização. 

Sangue total:
Sangue total capilar: 
• O sangue total capilar deve ser coletado assepticamente pela ponta do dedo.
• Limpar a área a ser coletada com um algodão embebido com álcool 70%.
• Apertar a extremidade da ponta do dedo e perfurar com uma lanceta estéril. 
• Coletar o volume preciso de sangue capilar (20µL).
•O sangue total capilar deve ser testado imediatamente após a coleta.

Sangue total venoso: 
•Coletar o sangue total venoso em tubo comercialmente disponível, contendo 
anticoagulante, como heparina, EDTA ou citrato de sódio, por punção venosa.
•O sangue total venoso coletado em um tubo com anticoagulante pode ser 
utilizado dentro de 1-2 dias após a coleta, desde que armazenado entre 2-8°C.
• Não use amostras de sangue hemolisado. 

- Anticoagulantes como heparina, EDTA ou citrato de sódio não afetam o resultado 
do teste.
- Interferências relevantes já conhecidas como amostras hemolisadas, lipêmicas, 
ictéricas e contendo fator reumatóide podem prejudicar os resultados do teste. 
- Use materiais descartáveis separados para cada amostra, a fim de evitar a 
contaminação cruzada que pode causar resultados errados.

Armazenar os dispositivos testes em temperatura entre 2 e 30°C até a data de 
validade indicada na embalagem de alumínio selada. O teste deve permanecer na 
embalagem selada até o momento do uso. Não congelar. Não armazenar o kit em 
temperatura superior a 30°C. Deve-se tomar cuidado para proteger os componen-
tes do kit de contaminação. Não usar o kit se tiver evidência de contaminação 
microbiológica ou precipitação. Contaminação biológica de pipetas, coletores ou 
reagentes podem levar a falsos resultados.

Instruções de Armazenamento e Estabilidade

1.  Leia atentamente as instruções antes de utilizar o kit HCV Ab ECO Teste. 
2. Verifique o prazo de validade na parte de trás do sachê de alumínio. Use outro 
lote, se a data de validade tiver expirado.

Procedimento

Plasma:
• Coletar o sangue total venoso em um tubo contendo anticoagulante comercial-
mente disponível, como heparina, EDTA ou citrato de sódio, por punção venosa e 
centrifugar o sangue para obter a amostra de plasma do sobrenadante.

Coleta e Manuseio das Amostras
3. Aguardar o teste chegar à temperatura ambiente se refrigerado ou congelado.
4. Abra o sachê de alumínio e verifique o dispositivo de teste e o pacote de gel de 
sílica no sachê de alumínio.

Para amostra de soro/plasma/sangue total
1. Coletar 10μL de soro/plasma ou 20μL de amostra de sangue total usando uma 
micropipeta.
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Referências

Resultado Não Reagente:
Se somente a linha C aparecer, o teste indica que anticorpos para HCV não foram 
detectados na amostra. O resultado é não reagente para HCV.

Interpretação do Resultado

O teste deve ser usado para a detecção de anticorpos contra HCV em amostras de 
soro humano, plasma ou sangue total.

Nem o valor quantitativo nem a razão entre o antígeno do HCV e o anticorpo podem 
ser determinados por este teste qualitativo.

Não seguir corretamente os procedimentos de teste pode afetar adversamente o 
desempenho do teste  e/ou produzir resultados inválidos.

Um resultado não reagente pode ocorrer se a quantidade de anticorpos HCV 
presentes na amostra estiver abaixo do limite de detecção do teste.

Este teste indica apenas a presença de anticorpos contra o HCV no soro humano, 
plasma ou  sangue total e não deve ser usado como critério único para o diagnós-

Inválido:
Se a linha C não aparecer, o teste é inválido mesmo com o aparecimento da linha 
T. A linha controle deverá sempre aparecer se o procedimento for realizado 
adequadamente e os reagentes do teste forem funcionais. Repetir o teste com um 
novo dispositivo.

Foram usadas 157 amostras biológicas fornecidas por laboratórios clínicos de 
referência. Os resultados foram comparados com os resultados de um kit 
disponível no mercado (método referência), com as mesmas amostras. As 
amostras foram consideradas reagentes se o resultado do kit referência fosse 
reagente. Amostras foram consideradas não reagentes se o resultado do kit 
referência fosse não reagente. A comparação entre os resultados seguem abaixo:

Desempenho Clínico

Controle Interno: O teste contém um controle interno embutido, a linha C. A linha 
C desenvolve uma coloraçã após a adição da amostra e do diluente da amostra. 
Se a linha C não aparecer, reveja todo o procedimento e repita o teste com um novo 
dispositivo teste.
Controle Externo: Não são fornecidos controles externos com esse kit. As Boas 
Práticas de Laboratório recomendam o uso de controles externos, reagentes e não 
reagentes, para con�rmar o procedimento do teste e para veri�car o desempenho 
apropriado.

Controle de Qualidade

HCV Ab ECO Teste

Kit Referência Reagente Não Reagente Total

Reagente 85 0 85

Não Reagente 1 71 72

Total 86 71 157

Sensibilidade: 100% Especi�cidade: 99,7%

2. Adicionar a amostra coletada ao poço de amostra do dispositivo de teste.

3. Adicionar 3 gotas de tampão diluente de ensaio no poço da amostra do 
dispositivo de teste. Realizar a leitura em 5 minutos. 

Tampão diluente

3 gotas
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4. Ler o resultado do teste em 5 minutos.  Não ler o resultado depois de 20 
minutos. 
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Resultado Reagente:
Se a linha C e T aparecerem, o teste indica presença de anticorpos para HCV na 
amostra. O resultado é reagente para HCV. A presença da linha teste, mesmo que 
fraca, indica um resultado reagente.

Limitações do Teste
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tico do HCV. Todos os resultados do teste devem ser considerados com outros 
antecedentes clínicos disponíveis para o médico.

Para amostra de soro/plasma/sangue total
1. Coletar 20uL de sangue total capilar usando uma micropipeta. 
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