
 

 

CRITÉRIOS AVALIADOS DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO EXTERNA DA 

QUALIDADE 

 
Nas rodadas de Avaliação Externa da Qualidade de Testes Rápidos são avaliados os parâmetros de 

execução e interpretação dos resultados dos testes rápidos (TR) de HIV, Sífilis, Hepatites Be C, bem como a 

adoção dos fluxogramas apresentados para TR no Manual Técnico para Diagnóstico da Infecção pelo HIV 

aprovado pela Portaria nº 29, de 17 de dezembro de 2013 para os testes de HIV que determinam a realização 

do segundo teste apenas para as amostras reagentes no primeiro teste. 

Uma amostra de um painel AEQ-TR só pode ser analisada se o conjunto de, pelo menos, 60% dos 

participantes encontrar um resultado concordante com o resultado esperado para aquela amostra. A Equipe 

AEQ-TR mantém painéis armazenados até o final de cada rodada para serem utilizados como contraprova para 

eventuais discordâncias.  

Na Tabela 1 encontram-se os critérios de avaliação para as amostras no TR HIV. 

 

Tabela 1: Critérios de avaliação para o diagnóstico do HIV 
 

 HIV 

TR 1 TR 2 

Critério avaliado 

Execução do teste 
Execução do teste conforme 

Manual Técnico 

Amostra Resultado % de acerto Resultado % de acerto 

1 Definido em cada rodada 25% Definido em cada rodada 25% 

2 Definido em cada rodada 25% Definido em cada rodada 25% 

3 Definido em cada rodada 25% Definido em cada rodada 25% 

4 Definido em cada rodada 25% Definido em cada rodada 25% 

Total  100%  100% 
 

A Equação 1 apresenta a fórmula utilizada para calcular a média ponderada dos resultados individuais 

para os TR HIV, na qual os resultados do TR1 HIV tiveram peso 7 e do TR2 HIV peso 3. 

 

Equação 1: Média ponderada de acertos para TR HIV 
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3) x TR2 acerto de  (%  +  7) x TR1 acerto de  (%
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Na Tabela 2 encontram-se os critérios de avaliação para as amostras no TR HIV. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabela 2: Critérios de avaliação para o diagnóstico da sífilis 
 Sífilis 

Teste Rápido 

Critério avaliado: Execução do teste 

Amostra Resultado % de acerto 

1 Definido em cada rodada 25% 

2 Definido em cada rodada 25% 

3 Definido em cada rodada 25% 

4 Definido em cada rodada 25% 

Total  100% 



 

 

 

 
 

CERTIFICADOS 

 
Após cada rodada de AEQ-TR são emitidos certificados separadamente para cada marcador testado 

(HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C). 

Foram definidas as seguintes faixas de pontuação para outorga dos certificados: 

 100% de acerto: certificado de excelência; 

 entre 70% e 99% de acerto: certificado de aprovação; 

 acerto menor ou igual a 69%: não receberão certificado por serem considerados reprovados, mas 

receberão um relatório de desempenho com recomendações e uma relação de não conformidades a 

serem verificadas. 


