
A ImportA Importâância da Triagem ncia da Triagem 
SorolSorolóógica na doagica na doaçãção de o de 
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Ana ValAna ValAna ValAna Valééééria Soaresria Soaresria Soaresria Soares
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Principal ObjetivoPrincipal Objetivo

•• Abordar alguns aspectos referentes Abordar alguns aspectos referentes àà

Triagem SorolTriagem Sorolóógica em prol da gica em prol da SSeguranegurançça a 

Transfusional.Transfusional.



Doação de sangue



ANVISA ANVISA -- RDC 57 de 16 de dezembro de 2010 e RDC 57 de 16 de dezembro de 2010 e 

Portaria 1.353 de 13 de junho de 2011Portaria 1.353 de 13 de junho de 2011

Testes obrigatTestes obrigatóóriosrios

-- HIV (2 testes)HIV (2 testes)

-- HTLV I/II HTLV I/II 

-- Hepatite B Hepatite B -- HBsAg e AntiHBsAg e Anti--HBc HBc 

-- Hepatite C Hepatite C 

-- DoenDoençça de Chagas a de Chagas 

-- SSíífilis filis 







ANVISA ANVISA –– RDC 57 de 16 de dezembro de 2010 e RDC 57 de 16 de dezembro de 2010 e 

Portaria 1353 de 13 de junho de 2011Portaria 1353 de 13 de junho de 2011

•• ““Os testes a serem utilizados para a triagem sorolOs testes a serem utilizados para a triagem sorolóógica gica 
devem ter alta sensibilidade e uma boa especificidadedevem ter alta sensibilidade e uma boa especificidade””

SENSIBILIDADE = SENSIBILIDADE = um teste serum teste seráá mais sensmais sensíível quando o vel quando o 

nnúúmero de resultados falsomero de resultados falso--negativos for menor.negativos for menor.

ESPECIFICIDADE =ESPECIFICIDADE = um teste serum teste seráá mais especmais especíífico quandofico quando

a sua capacidade de na sua capacidade de nãão produzir resultados falsoo produzir resultados falso--

positivos for maior.positivos for maior.



TRIAGEM SOROLTRIAGEM SOROLÓÓGICAGICA

•• TTéécnicas padronizadascnicas padronizadas

�� POPPOP

•• TTéécnico treinado e aperfeicnico treinado e aperfeiççoadooado

•• AuditoriaAuditoria

•• VigilVigilâânciancia



TRIAGEM SOROLTRIAGEM SOROLÓÓGICAGICA
InterpretaInterpretaçãçãoo

•• Valor de Corte (cutValor de Corte (cut--off ou CO) : valor a partir do qual um off ou CO) : valor a partir do qual um 

teste teste éé considerado reativo;considerado reativo;

•• Densidade Densidade ÓÓptica (DO) : resultado da leitura da reaptica (DO) : resultado da leitura da reaçãção o 
dependente do grau de absorvdependente do grau de absorvâância;ncia;

•• RelaRelaçãção DO/CO: quanto mais alto o valor, maior a chance o DO/CO: quanto mais alto o valor, maior a chance 
do resultado ser um positivo verdadeirodo resultado ser um positivo verdadeiro



TRIAGEM SOROLTRIAGEM SOROLÓÓGICAGICA
InterpretaInterpretaçãçãoo

•• Zona Cinza: Zona Cinza: éé uma faixa exatamente abaixo douma faixa exatamente abaixo do

cutcut--off, habitualmente definida em atoff, habitualmente definida em atéé 20 por 20 por 

cento abaixo.cento abaixo.



TRIAGEM SOROLTRIAGEM SOROLÓÓGICAGICA

-- Grupos de agentes etiolGrupos de agentes etiolóógicos:gicos:

1.1. RETROVRETROVÍÍRUSRUS

2.2. VVÍÍRUS CAUSADORES DE HEPATITESRUS CAUSADORES DE HEPATITES

3.3. PARASITAS E BACTPARASITAS E BACTÉÉRIASRIAS







Testes ConfirmatTestes Confirmatóórios    rios    
Metodologia atualMetodologia atual

Imunoblot (IB) Imunoblot (IB) 

ImunofluorescImunofluorescêência Indireta (IFI) ncia Indireta (IFI) -- Chagas Chagas 

FTA FTA –– Abs Abs -- ImunofluorescImunofluorescêência Indireta (IFI) ncia Indireta (IFI) -- SSíífilisfilis

- I / II



•• DDúúvidas?vidas?

......

Obrigada e... Obrigada e... 

Boa tarde!Boa tarde!

ana.soares@inca.gov.brana.soares@inca.gov.br


