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Introdução 

 

A capacidade de uma nação de gerar conhecimento e converter conhecimento em 

riqueza e desenvolvimento social depende da ação de alguns agentes institucionais geradores 

e aplicadores de conhecimento. Os principais agentes que compõem um sistema nacional de 

geração e apropriação de conhecimento são empresas, universidades e o governo (Cruz, 

2000). O desafio que o Brasil enfrentará nos próximos anos, para melhor aproveitamento de 

suas reais e potenciais capacidades, é o aprimoramento da relação entre empresas, instituições 

científicas e tecnológicas e órgãos governamentais, interação conhecida como “Tríplice 

Hélice”. As empresas precisam estar convencidas de que a inovação tecnológica em seus 

produtos e processos proporcionará maior competitividade e que a aliança com os órgãos 

governamentais de fomento à pesquisa e a comunidade científica tem muito a colaborar com o 

sucesso dessa pretensão (Borges, 2011).  Seguindo esta tendência e necessidade atual, a 

PUCRS e as empresas FK Biotecnologia e Lifemed criaram, com apoio financeiro da FINEP, 

o Laboratório de Pesquisa em Imunodiagnóstico (LID), com o objetivo de nacionalização de 

todas as etapas de desenvolvimento e comercialização de testes de imunoensaio, o que 
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constitui um exemplo de tríplice hélice, numa área de fundamental importância sócio-

econômica para o país: o Complexo Industrial da Saúde. Entre os imunoensaios que estão 

sendo desenvolvidos no LID, encontra-se a pesquisa de anticorpos contra o vírus da hepatite  

C (HCV), uma patologia infecto-contagiosa considerada um importante problema de saúde 

pública, uma vez que afeta 2-3% da população mundial (Sy & Jamal, 2006; Lavanchy, 2009), 

com prevalência de cerca de 1,0-1,9% no Brasil (Shepard et al., 2005; Martins, 2011). O 

diagnóstico laboratorial pode ser realizado por meio de testes sorológicos ou por testes 

moleculares (Pawlotsky, 2002; Patel et al., 2006). A detecção de anti-HCV está entre os testes 

obrigatórios na triagem sorológica dos bancos de sangue brasileiros, onde o formato de ensaio 

utilizado é ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay). Este trabalho relata a validação de 

um sistema de imunodiagnóstico enzimático para a detecção de anticorpos contra o vírus da 

hepatite C, visando à nacionalização dos sistemas em todas as etapas produtivas, para 

posterior utilização em laboratórios de análises clínicas e bancos de sangue, vinculados ao 

Sistema Único de Saúde ou privados.  

 

Metodologia 

 

 Para realizar a validação do ensaio foram utilizadas 250 amostras negativas e 209 

amostras positivas do banco de amostras do Laboratório de Pesquisa em Imunodiagnóstico da 

PUCRS, utilizando as condições determinadas na padronização do teste: sensibilização (2,5 

µg/mL), amostras (concentração – 1:20; tempo de incubação – 30 minutos) e anticorpo 

secundário (concentração – 1:1000; tempo de incubação – 30 minutos). A densidade óptica 

foi determinada em 450/620nm.  

 

Resultados  

 

 O valor do cut-off  foi calculado a partir da média das densidades ópticas dos controles 

negativos utilizados e índice de correção de 0,150 (cut-off = MCN + 0,150). Foram validadas 

todas as amostras testadas, uma vez que os controles negativos apresentaram em todos os 

testes leituras inferiores a 0,150 e os controles positivos, não inferiores a 0,600. O ensaio 

mostrou sensibilidade de 99,5% e especificidade de 98,0% e valores preditivos: positivo de 

97,6% e negativo de 99,6%. Dentre as amostras positivas, 57,0% eram de homens e 43,0% de 

mulheres, com a maior freqüência na faixa etária de 50 a 59, 40 a 49 e 60 a 69 anos (28,7; 

23,0 e 20,1%, respectivamente). 
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Conclusão 

 

Os resultados obtidos na validação são semelhantes aos testes rotineiramente 

utilizados na detecção de anti-HCV, mostrando o potencial competitivo do teste desenvolvido. 

As próximas etapas a serem realizadas envolvem os estudos de estabilidade de todos os 

reagentes utilizados no ensaio, para a posterior elaboração do dossiê de registro na ANVISA, 

transferência tecnológica para escalonamento de produção e comercialização dos kits que 

serão realizados pela empresa parceira. 
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