Recomendações para o
diagnóstico da infecção pelo
Aula 12
HIV-2
Testagem para HIV-2
A testagem para HIV-2 deve ser considerada, nos casos em que um indivíduo apresente risco
epidemiológico de infecção pelo HIV-2, como as que seguem:
• Parcerias sexuais em países onde o HIV-2 é endêmico.
• Parcerias sexuais sabidamente infectadas pelo HIV-2.
• Transfusão de sangue ou injeções com agulhas não estéreis, em países onde o HIV-2 é
endêmico.
• Compartilhamento de agulhas com indivíduos de um país onde o HIV-2 é endêmico, ou
com uma pessoa conhecida por estar infectada com HIV-2.
• Filhos de mulheres que têm fatores de risco para o HIV-2.
Deve-se também suspeitar de infecção pelo HIV-2 nos casos a seguir:
• Suspeita clínica de Aids e ausênciade um teste positivo para anticorpos anti-HIV-1, ou um
WB para HIV-1, com os padrões indeterminados incomuns, tais como gag p55, p24 ou p17,
bandas da polimerase p66, p51 (transcriptase reversa) ou p31 (integrase).
• Pacientes com carga viral indetectável, com sintomatologia ou contagem de linfócitos T
CD4+ decrescente.
• Teste sorológico de triagem positivo e Western Blot ou Teste Molecular negativo, sempre
que houver um elo epidemiológico com países endêmicos para HIV-2.
• Testes sorológicos que indiquem reatividade para a proteína gp36 ou gp105 do HIV-2.
Em qualquer destes casos, o Departamento de DST, Aids e Hepatites virais - DDAHV - deverá ser
contatado para orientar quanto aos procedimentos para o envio da amostra ao Laboratório de
Referência Nacional para o HIV-2, com vistas à confirmação dessa infecção, como indicado na
Figura 1.
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A pesquisa de HIV-2 deve ser requerida quando atender a pelo menos
um dos critérios listados acima.

A unidade solicitante deverá entrar em contato pelo e-mail:
clab@aids.gov.br para a definição da data da coleta e o
preenchimento da ficha de investigação de HIV-2.

Após a definição da data da coleta, esta deverá ser realizada da
seguinte forma:
• 2 tubos de 5mL com gel (para a separação do soro); e
• 2 tubos de 5mL com EDTA (para separação do plasma e creme
leucocitário).
Os 4 tubos primários deverão ser refrigerados até o momento do
transporte. Para o transporte os tubos serão colocados na caixa
de transporte UN 3373 (fornecida pela transportadora) com gelo
reciclável ;
As fichas de investigação deverão ser digitalizadas e enviadas ao
e-mail: clab@aids.gov.br e as fichas originais deverão ser dobradas,
colocadas em envelope e este fixado na parte externa da tampa da
caixa de transporte.

No ato da entrega das amostras a transportadora, preencher a
declaração de transporte e o formulário de recolhimento de amostra.
Para faciltar o rastreamento, enviar os dados contidos no formulário
para o e-mail: clab@aids.gov.br

O laudo será enviado via e-mail para o laboratório solicitante no prazo
de 15 dias após a coleta da amostra.
Figura 1 – Procedimento para envio de amostra com suspeita de HIV-2 para laboratório de referência.
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ATÉ A PRÓXIMA!
Caro aluno, parabéns por ter se dedicado a este curso.
Desejamos que os conteúdos estudados possam
contribuir de alguma forma para o seu sucesso
profissional e pessoal. Agora, não deixe de se informar
a respeito dos demais cursos disponibilizados pelo
TELELAB no endereço eletrônico
www.telelab.aids.gov.br.
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