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É possível diminuir os riscos de transmissão de 
doenças via transfusional?



� Para entender esta questão, é preciso estudar 
alguns conceitos e outras variáveis presentes nos 
processos transfusionais. 



Sensibilidade X Especificidade
� ANVISA

Exige que os laboratórios de sorologia utilizem, para realização dos testes, produtos

que apresentem alta sensibilidade e especificidade.

(Portaria 1353/2011 - Ministério da Saúde)

� Define-se como Sensibilidade de um teste

a capacidade de detectar o contato prévio com    o agente infeccioso 
em indivíduos realmente infectados.

� Define-se Especificidade de um teste

a capacidade de identificar corretamente a ausência de infecção.



Alta sensibilidade X Resultados Falso-Positivos

Ainda não há no mercado mundial, testes 
sorológicos com 100% de sensibilidade e 
especificidade.

Os disponíveis, ao serem aplicados em populações 
onde são baixos os valores de prevalência, como 
candidatos a doadores de sangue, geram um 
percentual de resultados falso-positivos.



Resultados Falsos-Negativos

� É muito comum que um teste de triagem sorológica 
de um doador apresente resultado NÃO-REATIVO e, 
tempos depois, o resultado apresenta-se REATIVO.

Teste falso-negativo � janela imunológica.

O QUE É JANELA IMUNOLÓGICA?



JANELA IMUNOLÓGICA
�É o período entre o momento da contaminação  com um 

agente infeccioso e o momento em que esse agente 
infeccioso venha ser detectado (reativo) em um teste 
sorológico.

�Em qualquer doença, a contaminação leva um tempo 
para ser detectada.

�A janela imunológica é um termo usado para designar o 
período que o organismo leva, a partir da infecção, para 
produzir anticorpos que possam ser detectados em um 
teste, varia de acordo com o tipo de infecção.



NAT – Teste de Amplificação de Ácidos 
Nucléicos

� Inicialmente desenvolvido para detecção de ácidos 
nucléicos do vírus da imunodeficiência humana – HIV e 
do vírus da hepatite C – HCV em bolsas de sangue 
destinadas a transfusão, afim de identificar o vírus 
precocemente em relação aos testes sorológicos.

�Os testes NAT detectam a existência do próprio vírus no 
sangue do doador e não a presença de anticorpos.



NAT
�“O teste NAT é complementar aos testes 

sorológicos”;

�Desde a década de 90, os EUA, países da Europa , 
Japão, entre outros, utilizam os testes NAT para a 
pesquisa do HIV e HCV no sangue de seus doadores. 

�Atualmente outros países já utilizam o teste NAT 
completo, incluindo a detecção do vírus da hepatite 
B (HBV).



NAT

�O teste NAT busca a presença do RNA ou DNA viral;

�São amplificados (multiplicados) de forma que uma 
partícula viral dá origem a milhões de outras 
exatamente iguais;

�É possível detectar a partícula viral com 
antecedência de muitos dias, quando comparados 
aos testes que pesquisam a presença de anticorpos



NAT e Janela Imunológica

O período em que os anticorpos não são detectados 
é conhecido como janela imunológica

Agente Infeccioso Sorologia/dias NAT/dias

HIV 22 8

HCV 70 10

HBV 60 10

Os números acima representam o tempo médio utilizando-se testes NAT 
comerciais com tecnologia PCR de última geração.



Os benefícios dos testes NAT

�Aumento da segurança transfusional 

�Foram detectados, no INCA, 02 (dois) casos de 
soroconversão: 01 HIV e outro para HBV: ambos 
apresentaram resultados não reativo para anticorpos 
anti-HIV e não reativo para  o antígeno HBsAg e 
anticorpos anti-HBc;

�Esses 02 casos reforçam a importância do NAT na 
triagem molecular de doadores.



Importância do teste NAT

�A preocupação maior do nosso serviço de 
hemoterapia é aumentar a segurança transfusional 
devido o perfil da grande maioria dos pacientes de 
todas as unidades hospitalares do INCA.

�É importante ressaltar que a infectividade do HBV 
em receptores de hemocomponentes, medula óssea 
e células-tronco depende da imunossupressão do 
indivíduo;



NAT - METODOLOGIA

�Sistema triplex de HIV, HBV e HCV;

�Totalmente automatizado – com registro na ANVISA, 
FDA e CE – mark;

�O método trabalha com mini-pools de 6 doações e 
quando o mini-pool é reativo, há o 
desmembramento e é realizado o teste individual 
das 6 reações que compõe o pool;

�Alta sensibilidade.



NAT 

Sensibilidade

HIV =>          50 UI/mL                    

HCV =>          11 UI/mL

HBV =>            4 UI/mL

Alta sensibilidade na detecção de janela imunológica



NAT 

�Sistema totalmente informatizado de rastreabilidade 
das amostras e dos reagentes;

�Constituído por 3 etapas

1) Preparação das amostras de sangue e pooling;

2) Extração do ácido nucleico viral e sua purificação ou 
captura;

3) Amplificação do RNA ou do DNA alvo e a detecção 
do produto amplificado.



NAT - METODOLOGIA

Método baseia-se na amplificação do RNA e DNA por Reação 
em Cadeia de Polimerase – PCR em tempo real, que a partir 
de pequena quantidade de cópias de ácido nucléico 
consegue-se detectar mais precocemente a presença do 
agente infeccioso



Etapas principais de processamento

• Pooling.                                                               

• Preparação das amostras.                                     

• Amplificação e detecção.

• Análise e gerenciamento dos resultados.

• Amostras dos doadores são processadas em

batches.

• Uma batch = conjunto de amostras e

controles

• Pipetagem - Hamilton

• Extração – CAP(Cobas AmpliPrep)

• Amplificação – CTM(Cobas TaqMan)
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