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RESUMO

Desde o surgimento da AIDS no início da década de 80, a transfusão sanguínea e
de hemoderivados passou a ser uma importante via de transmissão do HIV. Para
minimizar esse risco, tornou-se obrigatória a realização de testes de triagem
laboratorial na rotina diária dos bancos de sangue para assegurar a exclusão de
doadores positivos para o vírus. O objetivo desse estudo foi determinar a
prevalência dos vírus HIV1/2 em doadores de sangue e hemoderivados atendidos
na hemorrede do Estado do Rio Grande do Norte e caracterizá-los quanto ao
gênero e idade. Para isso, realizou-se um estudo retrospectivo abrangendo o
período de janeiro de 2013 a dezembro 2018, cujos dados avaliados foram obtidos
a partir do site da Secretaria de Saúde através de boletins epidemiológicos
elaborados pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica do Hemocentro Dalton
Cunha, Natal – RN. Constatou-se que de um total de 342.754 candidatos a
doadores de sangue, 591 (0,17%), foram considerados inaptos a fazerem a
doação de sangue, por apresentar sorologia reagente para HIV1 e ou HIV2. O
maior número de casos de positividade ocorreu no ano de 2013, com 189
indivíduos considerados inaptos. No período estudado verificou-se uma queda de
61,3% na taxa de prevalência de positividade para esses vírus, quando
comparado o ano de 2013 com 2018. A maioria dos indivíduos reagentes foi do
sexo masculino (77,6%). Quanto à faixa etária, a maior prevalência da infecção se
deu em indivíduos jovens, com idade entre 21 a 30 anos. O estudo revela uma
baixa prevalência de indivíduos positivos para HIV entre os candidatos a doadores
de sangue da Hemorrede, contudo é importante analisar melhor as características
epidemiológicas desses candidatos à doação.
PALAVRAS CHAVE: HIV; doadores inaptos; prevalência; unidades hemoterápicas

ABSTRACT

Since the emeregency of AIDS in the early 1980s, blood and blood product
transfusion has become an important route of HIV transmission. To minimize this
risk, laboratory screening testing has been mandatory in the daily routine of blood
banks to ensure the exclusion of virus-positive donors. The objective of this study
was to determine the prevalence of HIV1 / 2 viruses in blood donors and blood
products treated in the state of Rio Grande do Norte, characterizing them
according to gender and age. To achieve this, a retrospective study was carried
out covering the period from January 2013 to December 2018, whose evaluated
data were obtained from the Health Secretariat website, through epidemiological
bulletins, prepared by the Dalton Cunha Hemocenter Epidemiological Surveillance
Center - RN. It was found that out of a total of 342,754 blood donor candidates,
591 (0.17%) were considered unfit to donate blood because of their HIV1 and / or
HIV2-reactive serology. The highest number of cases of positivity occurred in 2013,
with 189 individuals considered unfit. During the study period, there was a 61.3%
drop in the prevalence rate of positivity for these viruses when compared to 2013
with 2018. Most of the reactive individuals were male (77.6%). Regarding age
group, the highest prevalence of infection occurred in young individuals, aged 21 to
30 years. The study reveals a low prevalence of HIV-positive individuals among
blood donor candidates from hemo-network, but it is important to further analyze
the epidemiological characteristics of these donor candidates.

KEY WORDS: HIV; unfit donors; prevalence; hemotherapy unit
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1. INTRODUÇÃO

1.1.

AIDS – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

1.1.1. – Contexto histórico e Epidemiologia
A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA – em inglês Acquired
Immunodeficiency Syndrome – AIDS) é a expressão mais severa do agravamento
do quadro de imunodeficiência causado pelo HIV. A manifestação de doenças
oportunistas e neoplasias secundárias tem mais chances de acometer os
indivíduos que a desenvolvem (LAZZAROTTO,2010).
A AIDS teve início nos anos 80, nos EUA, com o aparecimento de
sinais de imunodeficiências severas e inexplicadas em homossexuais do sexo
masculino (DEEKS, et al., 2015). Os primeiros relatos ocorreram em jovens
previamente saudáveis, todos homossexuais ativos, que apresentaram infecções
por agentes oportunistas tais como Pneumocystis carinii, Citomegalovírus e
Candida,

infecções

que

normalmente

acometem

imunossuprimidos.

Posteriormente, em julho do mesmo ano, observou-se a associação dessas
patologias ao sarcoma de Kaposi e outras doenças oportunistas (CDC, 1981). Foi
constatado que a imunodeficiência dos indivíduos afetados era a principal causa
dessas patologias (GOTTLIEB et al., 1981).
Em 1982, o termo AIDS foi utilizado pela primeira vez e o índice de
mortalidade chegava a 41% dos casos notificados nos Estados Unidos. Os
principais grupos populacionais afetados eram homossexuais e bissexuais,
usuários de drogas intravenosa, hemofílicos e pessoas que receberam sangue
e/ou hemoderivados (CDC, 1982).
De princípio não se sabia o que estava causando a AIDS, contudo com
as evidências relacionadas a transmissão e ao quadro de imunodeficiência,
levantou-se a hipótese de que essa síndrome poderia estar sendo causada por um
vírus. Em 1983, um retrovírus potencialmente associado a AIDS foi identificado
pelo grupo do pesquisador Luc Montaigner do Instituto Pasteur, Paris, França. O
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agente foi obtido a partir de biópsia de linfonodo de um paciente com
linfadenopatia generalizada, sendo inicialmente denominado de vírus associado a
linfoadenopatia (LAV) (BARRE-SINOUSSI, F. et al.,1983), posteriormente
designado vírus da imunodeficiência humana (HIV). Em 1984, GALLO, RC et al.,
(1984) desenvolveram um teste sorológico, utilizando extratos de culturas de
célula infectadas pelo vírus, como antígeno para detectar anticorpos em pacientes
com suspeita da infecção, além de permitir a realização de estudos soroepidemiológicos. Esse estudo foi a base para o desenvolvimento do primeiro teste
diagnóstico da infecção pelo HIV (SCHUPBACH, J. et al., 1984).
Desde seu surgimento, a AIDS se tornou um grave problema de saúde
pública em escala global, devido a rápida disseminação do vírus, a doença atingiu
proporções pandêmicas. De acordo com o último boletim da UNAIDS 2018, cerca
de 36,9 milhões de pessoas no mundo convivem com o vírus e 1,8 milhão de
novas infecções pelo HIV foram estimadas em 2017. Desde o início da epidemia
em 1980 até os dias atuais, cerca de 77,3 milhões de pessoas foram infectadas
pelo HIV. No Brasil, o primeiro caso de AIDS ocorreu no estado de São Paulo, no
ano de 1880 (BRASIL, 1999). Desde então até junho de 2018, foram detectados
982.129 casos da infecção de AIDS no país. Em 2017, foram diagnosticados
42.420 novos casos de HIV e relatados 37.791 casos de AIDS (UNAIDS, 2018).
Na região Nordeste, de 2007 até junho de 2018, foram notificados 42.215
casos de infecção pelo HIV, representando 17,0% dos casos notificados no país,
ocupando o terceiro lugar no ranking. No ano de 2017, a região Nordeste ocupou
o segundo lugar no ranking de novos casos, com 22,9% dos 42.420 novos casos
identificados no Brasil. O Rio Grande do Norte teve um crescimento de 68% na
taxa de detecção de AIDS entre 2007 e 2017. A taxa de detecção que era 11,3
casos para cada 100 mil habitantes em 2007 subiu para 18,9 por 100 mil casos
em 2017 (BRASIL, 2018).
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1.1.2. - Classificação e estrutura do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV)
O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) pertence à família Retroviridae,
subfamília Lentivirinae e gênero Lentivirus (ALMEIDA NETO, 2007).
O HIV é classificado em dois sorotipos: HIV-1 e HIV-2. Diferentes
linhagens do HIV são resultadas, provavelmente da ocorrência de diversos
eventos evolutivos durante o seu ciclo zoonótico de transmissão entre primatas
africanos e destes para humanos. Mais de 90% das infecções são atribuídas ao
tipo 1 do HIV. Os cruzamentos entre espécies em pelo menos 4 eventos dos vírus
da imunodeficiência símia (SIVs) de chimpanzés (SIVcpz) e de gorilas (SIVgor)
resultaram nos diferentes grupos do HIV-1. O HIV-2 está relacionado ao SIV de
(SIVsmm) sooty mangabeys e apresenta divergência significativa em relação
SIVcpz e SIVgor (SANTOS, 2017). O HIV-1 é mais virulento, apresenta maior
transmissibilidade e maior capacidade de progressão da doença e ocorre de forma
pandêmica, sendo responsável pela maioria dos casos de AIDS em escala global.
Já o HIV-2 é menos patogênico, encontra-se amplamente confinado à África
Ocidental, causa uma doença semelhante ao HIV-1, porém a imunodeficiência
progride mais lentamente e é menos transmissível. Sua baixa patogenicidade está
associada aos baixos níveis de replicação, que por consequência resulta nos seus
baixos índices de transmissão, possivelmente refletindo a adaptação incompleta
do SIV ao hospedeiro humano (ALMEIDA NETO, 2007; LAZZAROTTO,2010;
DEEKS, et al., 2015; MAARTEENS et al., 2014).
Os vírus dessa família possuem material genético constituído de RNA e
apresentam a enzima transcriptase reversa. Essa enzima possui três tipos de
atividades: (1) transcriptase reversa que converte RNA em DNA de fita simples,
(2) atividade ribonuclease H que promove a degradação do RNA viral, após a
síntese da primeira fita de DNA pela transcrição reversa e (3) atividade de DNA
polimerase que é capaz de sintetizar DNA a partir de um molde de DNA para
tornar o vírus um DNA de dupla fita. Esse DNA de fita dupla torna-se circular entra
no núcleo da célula hospedeira onde é clivado pela integrasse e se insere ao DNA
da célula infectada. Essa família inclui vírus com capacidade de causar
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degeneração progressiva do sistema imune e consequentemente, infecções
persistentes com evolução lenta (BRASIL, 2014)
A partícula do HIV é esférica, mede de 100 a 120 nm de diâmetro (ALMEIDA
NETO, 2007) e é composta externamente por um envelope formado por uma
bicamada fosfolipídica, obtida a partir da membrana citoplasmática da célula as
quais foram inseridas as glicoproteínas gp41 e gp120. Conectada à parte interna
das glicoproteínas do envelope encontra-se a matriz proteica (composta pela
proteína p17), a qual envolve o capsídeo (constituído pela proteína p24). Seu
núcleo é formado por duas cópias idênticas de RNA (ácido ribonucleico) de cadeia
simples, associadas a proteínas (proteínas associadas ao genoma p7/p9)
(BARRE-SINOUSSI 1996; BRASIL, 2014; 2010; FANALES-BELASIO et al., 2010).
Além disso, esse vírus possui as proteínas não estruturais que são as enzimas
transcriptase reversa, integrase e proteases (BARRE-SINOUSSI, 1996; ALMEIDA
NETO, 2007).
A glicoproteína gp120 do HIV encontra-se ancorada na membrana externa
do envelope viral pela proteína transmembranar gp41. A gp120 é responsável pela
adsorção do HIV à membrana da célula hospedeira, promovendo a interação do
vírus com o receptor CD4 e com os co-receptores CXCR4 expresso
predominantemente em célula T e CCR5, expressos em vários tipos de células
imunes tais como TCD4+, macrófagos, células dendríticas eosinófilos e células da
micróglia (YOON, V. et al., 2010). Enquanto que a gp41 está envolvida na fusão
do envelope viral com membrana celular (BARRE-SINOUSSI, 1996).
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FIGURA 1 - ESTRUTURA DO VÍRUS HIV

Fonte: Ministério Da Saúde, 2014

O HIV apresenta três genes estruturais, comuns aos retrovírus, são eles:
gag, pol e env. O gene gag é responsável por codificar a poliproterína p55 kDa
que após a clivagem dá origem às proteínas estruturais do capsídeo (p24) da
matriz (p17) e proteína associada ao genoma (p7/p9). O gene env codifica a
poliproteína gp160 kDa que após clivagem da origem às glicoproteínas gp120 e
gp41 do envelope viral, enquanto o gene pol codifica a poliproteína p160 kDa que
após processamento e clivagem dá origem às enzimas protease (p11), integrase
(p32) e transcriptase reversa (p66) (FERREIRA, 2010; FANALES-BELASIO et al.,
2010).
1.1.3.

Transmissão e ciclo de replicação do HIV
As formas de transmissão do HIV-1/2 podem ser por via sexual, vertical ou

parenteral (Tabela 1), sendo o sêmen e o sangue as principais fontes. (PEREIRA,
2009). Também pode ser transmitido por compartilhamento de agulhas e seringas,
e por acidentes com objetos perfurocortantes contaminados e por transfusão
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sanguínea e/ou hemoderivados. Por transfusão, o risco de adquirir o HIV a partir
de um sangue contaminado é superior a 90% (DEEKS, et al., 2015). Nesse
contexto, é de fundamental importância o controle rigoroso dos bancos de sangue,
a fim de minimizar o risco de contaminação a partir de uma transfusão sanguínea.

TABELA 1 - AQUISIÇÃO DE HIV POR FONTE INFECTADA
Rota de Exposição
Exposição parenteral
Transfusão sanguínea
Uso de drogas injetáveis com
compartilhamento de equipamentos
Lesão por picada de agulha
Exposição sexual sem uso de preservativo
Sexo anal receptivo

Sexo vaginal receptivo
Transmissão vertical
No momento do nascimento

Risco de infecção a
cada 10.000 contatos

95% CI

9.250
63

8.900 - 9.600
41 – 92

23

0 – 46

168

102 – 186

8

6 – 11

2.260

1.700 - 2.900

Adaptada de DEEKS, et al., 2015

Uma vez transmitido, o HIV para estabelecer a infecção no novo
hospedeiro, deve infectar as células do indivíduo e iniciar o seu ciclo replicativo.
Dessa forma, a replicação viral divide-se nas seguintes etapas: adsorção às
células alvo; fusão entre a membrana do envelope viral e a membrana plasmática
da célula; desnudamento; transcrição reversa do RNA; integração do material
genético do vírus ao genoma da célula; transcrição do DNA viral, tradução de
proteínas virais e replicação do RNA viral, organização do capsídeo; brotamento e
maturação do vírion (FANALES-BELASIO et al., 2010; BRASIL, 2014). (Figura 2)
O ciclo de replicação inicia-se pela adsorção do HIV às células alvo do
hospedeiro, a partir da interação entre a gp120 do vírus com o marcador CD4 e os
co-receptores de quimiocina CCR5 ou CXCR4, expressos nas células do sistema
imune. Após estes eventos, as membranas celular e viral fundem-se através da
glicoproteína gp41, culminando na penetração do núcleo capsídeo viral no
citoplasma da célula (GROTTO; PARDINI, 2006). Após a entrada na célula por
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fusão direta, ocorre a quebra de proteína da matriz e do capsídeo e RNA viral é
liberado no citoplasma. A seguir, o RNA viral é então transcrito pela ação da
transcriptase reversa sendo sintetizada a primeira fita de DNA, seguido da
degradação do RNA viral pela atividade ribonuclease H da transcritase reversa. A
fita de DNA recém-sintetizadas serve como molde para síntese da segunda fita de
DNA pela atividade DNA polimerase da transcriptase reversa. O DNA de fita dupla
se torna circular e é transportado para o núcleo, onde pela ação da enzima
integrasse, se abre e se integra ao genoma da célula (BARRE-SINOUSSI, 1996).
A replicação viral, inicia-se com a transcrição do DNA viral, por enzimas da célula
hospedeira, para os RNAms virais. Durante a transcrição são sintetizados dois
tipos de RNAs virais os quais são exportados para o citoplasma. Um deles
mantém toda a extensão do genoma viral que serão as novas cópias do genoma e
outro que é processado para dar origem aos RNAs mensageiros os quais são
traduzidos nas proteínas virais. As proteínas associadas ao genoma (p7/p9) se
agregam às cópias do genoma récem-sintetizadas, as quais são incorporadas pela
proteína p24 com a montagem do capsídeo, formando-se os nucleocapsídeos. As
glicoproteínas do envelope se deslocam para a superfície de membrana da célula.
A proteína da matriz ancora na superfície interna da membrana onde conecta a
parte interna das glicoproteínas do envelope. Durante o brotamento da membrana
plasmática as partículas virais incorporam a proteína da matriz junto com a
membrana citoplasmática da célula contendo as glicoproteínas virais para formar o
envelope. Após o brotamento, as partículas formadas são ainda imaturas e sem
atividade infecciosa. Somente após o processo de maturação pela ação das
enzimas proteases e a reorganização morfológica das partículas e que elas se
tornam vírions ativos. Um resumo do ciclo de replicação viral é apresentado na
figura 2 (PEÇANHA et al., 2002; BARRÉ-SINOUSSI et al., 2013).
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FIGURA 2 – CICLO REPLICATIVO DO HIV

O ciclo replicativo do HIV (1) Adsorção do vírus a célula pela ligação da gp120 ao
receptor CD4 e em seguida ao co-receptor CXCR4 ou CCR5 e entrada por fusão direta
mediada por gp41, seguida de desnudamento e liberação do RNA viral no citoplasma (2)
transcrição reversa e circularização do DNA de fita dupla (3) transporte do DNA para o
núcleo e integração ao genoma da célula (4) transcrição do DNA viral em cópias do
genoma e em RNAs mensageiros e exportação para o citoplasma (5) tradução em
proteínas virais com montagem de capsídeos e direcionamento das glicoproteínas e
proteína da matriz para a membrana da célula (6) brotamento das partículas e maturação
dos vírions
Adaptado de DEEKS et al., 2015.

Entre os fluidos biológicos, o sangue é o que apresenta a maior
concentração de HIV. A constatação deste fato teve um impacto social sem
precedentes em virtude da gravidade da doença e trouxe como consequência uma
significativa mudança nos procedimentos de hemoterapia em todo o mundo,
tornando obrigatória a triagem do sangue para transfusões, bem como para a
produção de hemoderivados. No Brasil, uma das mudanças importantes neste
sentido, foi a criação de hemocentros para centralizar a coleta de sangue, para
obter uma fiscalização mais rigorosa e garantir um controle mais eficiente da
qualidade do sangue disponibilizado para doação.
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1.2.

O HIV e a Transfusão de Sangue

A transfusão sanguínea é um processo que pode envolver a ocorrência de
incidentes transfusionais, mesmo quando realizado dentro das normas técnicas
estabelecidas, entre eles estão àqueles relacionados às doenças infecciosas.
Como prevenção é necessário o monitoramento e vigilância desde a captação do
doador até o momento da transfusão.
Esse controle se dá através da adoção de medidas tais como, registro do
doador, triagem clínica e triagem sorológica. Tais medidas visam reduzir o risco de
transmissão de agentes infecciosos através da transfusão sanguínea, a qual vem
sendo reduzida significativamente nas últimas décadas (BRASIL, 2004). Porém,
no início da década de 80, esse controle não era tão rigoroso e casos de AIDS
transfusionais começaram a ser relatados.
No final de 1982, foram verificados três casos dessa síndrome em
pacientes com hemofilia, os quais receberam fator de coagulação de um único
doador (CDC, 1982).
Em 1983, ocorreu outro caso de contaminação por transfusão sanguínea
(AMMANN, 1983). Ele se deu em uma criança, do sexo masculino, acometida pela
doença hemolítica do recém-nascido, que nasceu com 33 semanas de gestação
em março de 1981(CDC, 1982). Por causa da icterícia, seis transfusões foram
realizadas num período de 4 dias e durante as 8 semanas que permaneceu
internada, a criança recebeu produtos sanguíneos de 18 doadores, incluindo
sangue total e plaquetas (seis transfusões de troca de dois volumes, cinco
transfusões de plaquetas e sete transfusões parciais para correção da anemia)
(AMMANN, 1983).
Com dois meses de idade a criança recebeu alta. Nos quatro meses em
diante começou a apresentar quadros como esplenomegalia, otite média,
candidíase e dermatite por cândida. Aos seis meses de idade, começou a
apresentar notável perda de peso e atraso no desenvolvimento (AMMANN,
1983). Aos 14 meses os níveis séricos de IgG, IgA e IgM estavam elevados e
apresentava diminuição do número de linfócitos T e diminuição da função das

22
células T in vitro (CDC, 1982). A investigação dos produtos sanguíneos
demonstrou que 1 dos doadores desenvolveu posteriormente a AIDS. O doador
era um homem de 48 anos, que realizou a doação em 10 de março de 1981 e no
dia seguinte, a criança recebeu plaquetas derivadas dessa doação (CDC, 1982).
Naquela época, o desconhecimento do agente etiológico e a inexistência de
um teste de triagem permitiram que casos de AIDS associados à transfusão
continuassem a ocorrer. Assim, vários casos foram relatados entre os hemofílicos,
uma vez que necessitavam de transfusões ou de receberem os fatores de
coagulação de rotina (ALTAFULLA, 1988). Em 1992, foram identificados 9.261
casos de AIDS associados à transfusão sanguínea no mundo, os quais ocorreram
antes do desenvolvimento do teste de triagem (ALTER; KLEIN, 2008).
Em 1985, foi desenvolvido o primeiro teste para detecção de anticorpo antiHIV, ele foi desenhado para rastrear os produtos sanguíneos (ALEXANDER,
2016). A partir do ano de 1985, o Brasil teve acesso a esse teste para ser utilizado
na triagem sorológica de doadores de sangue (SHARON, 2000). No início da
epidemia de AIDS no Brasil, os hemofílicos foram profundamente atingidos pelo
HIV (CARVALHO et al., 1987).
No Brasil, até 1987 os casos de exposição ao vírus por transfusão
sanguínea foram responsáveis por 8,8% das notificações no Ministério da Saúde
(BRASIL, 2004). O maior número de casos de contaminação por HIV por meio de
transfusões sanguíneas ou pelo uso de hemoderivados no país ocorreu no
período de 1980 a 2004, com um total de 2059 notificações, sendo a maioria deles
em hemofílicos. Desde então, um rigoroso controle de qualidade do sangue doado
e dos hemoderivados foi adotado pelos bancos de sangue (SEITZ, 2010). Da
década de 80 até aqui foram desenvolvidas políticas que utilizam as mais
modernas metodologias de triagem com a finalidade de garantir a segurança do
receptor/doador (BRASIL, 2013). Nesse sentido, a triagem clínica, epidemiológica
e o teste de todas as doações são os meios que, na atualidade, fazem com que
raramente o HIV seja transmitido por meio de sangue e hemoderivados (BRASIL,
2004).
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O candidato a doação de sangue passa por duas etapas de triagem:
triagem clínica e triagem sorológica. A triagem clínica consiste em uma anamnese
do possível doador que irá considerar sua história clínica, epidemiológica, bem
como os hábitos e comportamentos, visto que nesta etapa que se pode identificar
algumas situações de risco para a janela imunológica (PADILHA; WITT, 2011).
A triagem sorológica é a etapa que consiste na testagem laboratorial do
sangue dos doadores para determinadas infecções transmissíveis pelo sangue.
Segundo a Portaria de Consolidação No 5, de 28 de setembro de 2017, Ministério
da Saúde no Art 30, é obrigatória a realização de exames laboratoriais para as
infecções transmissíveis através dos produtos sanguíneos à cada doação, sendo
elas: sífilis, doença de chagas, Hepatites B e C, HTLV I/II e AIDS. Para a
detecção do HIV devem ser usados testes para a detecção de antígenos e de
anticorpos contra o HIV (sorotipos 1, 2 e O) e a detecção do RNA viral pelo teste
de ácido nucleico (NAT) (Origem: PRT MS/GM 158/2016). A Resolução-RDC Nº
153, de 14 de junho de 2004, estabelece a realização de dois testes na triagem
sorológica da infecção pelo HIV, os quais devem possuir metodologias ou
antígenos diferentes.
Existem vários marcadores virais e do hospedeiro que podem ser
monitorados durante o curso da infecção, os quais podem ser utilizados nos testes
diagnósticos. O primeiro marcador a ser detectado é o RNA viral, seguido do
antígeno p24. Conforme a infecção evolui, surgem os anticorpos contra os
antígenos do vírus (BUTTÒ, Stefano et al., 2010; BRASIL, 2014) (Figura 3).
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FIGURA 3 – MARCADORES DA INFECÇÃO

Marcadores virológicos e sorológicos durante as primeiras semanas após a infecção pelo
HIV-1. Figura baseada em: Murphy G , Parry JV , 2008. Fonte: Ministério da Saúde, 2014.

A detecção do RNA viral no plasma pode ser feita a partir de 2 semanas
(10 a 12 dias) após a infecção e em alguns meses seus níveis aumentam até
cerca de 1 milhão de cópias de RNA/ml. Entre 11 e 13 dias o antígeno p24 pode
ser detectado na corrente sanguínea, porém o método de amplificação para
detecção do RNA é mais sensível que o do antígeno p24.

Com o

desenvolvimento da resposta imune os títulos virais diminuem cerca de 100 vezes
até chegar no ponto de ajuste viral, caracterizando o estado estacionário (BUTTÒ,
Stefano et al., 2010). Geralmente, os níveis de RNA permanecem detectáveis,
porém em níveis mais baixos do que na fase aguda da infecção. A presença do
antígeno p24 na ausência de anticorpos anti-HIV pode ser usada como marcador
de infecção recente, porém sua presença tem vida curta (1-2 semanas) e pode
não ser confiável (MURPHY, JV, 2008.).
A janela imunológica corresponde ao período entre a infecção e o início da
formação de anticorpos específicos contra o HIV, momento no qual o indivíduo se
torna soro reagente ao vírus, ou seja, sai do status de negativo para positivo.
Portanto, o fim da janela imunológica é sinalizado pelo aparecimento dos
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anticorpos específicos (BRASIL, 2016). Os primeiros anticorpos a serem
produzidos são da classe IgM, surgem nas três primeiras semanas após a
infecção, com um pico entre a quarta e a quinta semana (BUTTÒ, Stefano et al.,
2010). Contudo, a resposta imune humoral depende fortemente de cada indivíduo,
uma vez que os anticorpos IgM podem não ser detectáveis precocemente em
todos os indivíduos infectados (LANGE, 1988). Além disso, a detecção de
anticorpos IgM é fortemente dependente do ensaio utilizado (BUTTÓ, 2010). Os
anticorpos IgG anti-HIV, geralmente aparecem cerca de 3-4 semanas após a
infecção (FIEBIG, 2003) surgindo inicialmente a IgG anti-gp41 (TOMARAS, 2008).
Os títulos de IgG anti-HIV aumentam logo após seu aparecimento, contudo, 10-12
semanas após a infecção há uma redução no título (BUTTÓ, 2010). Isso se deve
a um declínio da IgG3, primeiro isotipo de IgG a aparecer, principalmente aquele
contra a proteína p24 (MURPHY, 2008; WILSON, 2004). Em seguida, o título total
de IgG específico para o HIV aumenta novamente, atingindo níveis elevados
(BUTTÒ, Stefano et al., 2010).
O teste sorológico de primeira geração para o diagnóstico da infecção
pelo HIV foi desenvolvido em 1985, com a finalidade de prevenir a transmissão via
produtos sanguíneos e seus derivados. Esse teste detectava apenas anticorpos
IgG anti-HIV-1, se tornando positivo entre 6 a 12 semanas pós-infecção. Foram
desenvolvidos ensaios imunoenzimáticos (ELISA) e de quimioluminescência,
porém

apresentavam

baixa

especificidade,

ocasionando

falso

positivos

(ALEXANDER, 2016).
No final da década, mais especificamente em 1987, foi desenvolvido o
teste anti-HIV de segunda geração, o qual evoluiu com redução da janela
imunológica para 4 a 6 semanas, e também passou a detectar anticorpos IgG antiHIV-2, além do anti-HIV-1 (SOUZA, 2018; ALEXANDER, 2016). Já em 1991,
surgiram os testes de terceira geração, que passaram a detectar os anticorpos
IgM, além da IgG, reduzindo assim o período da janela imunológica para
aproximadamente 3 semanas após a infecção (ALEXANDER, 2016).
Os testes de quarta geração surgiram em 1997. Essa geração reduziu a
janela imunológica para 2 semanas após a infecção, e passou a detectar além dos
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anticorpos IgM e IgG anti-HIV-1 e HIV-2, o antígeno p24. Contudo, este teste não
consegue diferenciar qual o marcador que é positivou, se é o antígeno ou os
anticorpos. Em 2015, surgiu o teste de quinta geração, no qual a janela
imunológica se mantém em duas semanas, porém o diferencial dele em relação
ao teste anterior é que ele consegue separar o resultado para a detecção do
antígeno e do anticorpo se é anti-HIV-1 e/ou anti-HIV-2 (SOUZA, 2018). (Figura 4)
FIGURA 4- EVOLUÇÃO DO TESTE DIAGNÓSTICO DO HIV

Figura 4: Representação esquemática de 30 anos de evolução dos ensaios de diagnósticos de HIV
(Adaptado de Alexander, 2016).

Os testes diagnósticos para o HIV podem ser divididos em triagem
(detecção de todos os indivíduos infectados) e confirmatórios ou complementares
(diferenciam falsos positivos). Por esse motivo, os testes de triagem devem ter
elevado grau de sensibilidade (baixa taxa de falsos negativos) e os testes
confirmatórios, devem ter alto grau de especificidade (baixa taxa de falsos
positivos), sendo realizados em conjunto, a fim de obter resultados mais confiáveis
e precisos. Dessa forma, se um resultado em teste de triagem for reagente deve
ser seguido de teste confirmatório para o diagnóstico (BUTTÒ, Stefano et al.,
2010).

27
A Portaria de Consolidação 5/2017 (Origem: 158/2016) da ANVISA,
regulamenta as unidades hemoterápicas, estabelecendo a utilização de dois
testes distintos na triagem sorológica para a detecção da infecção pelo HIV. Um
deles deve detectar anticorpo contra o HIV ou detectar de forma combinada a
presença do anticorpo contra o HIV + antígeno p24 do HIV. Por sua sensibilidade
e especificidade, o teste ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) é
preferencialmente utilizado na triagem do soro. As amostras reagentes nos dois
testes devem ser submetidas ao teste confirmatório.
Como testes confirmatórios utilizam-se os testes sorológicos Western Blot
ou imunofluorescência indireta. Para maior garantia da segurança transfusional, a
técnica de detecção de ácidos nucleicos (NAT) passou a ser utilizada na triagem
sorológica, pois detecta pequenos níveis de RNA viral, permitindo diagnosticar a
infecção logo no início (10-12 dias) (BRASIL, 2014).
A hemovigilância é por definição o sistema de avaliação e alerta,
organizado com o objetivo de recolher e avaliar informações sobre os efeitos
indesejáveis e/ou inesperados da utilização de hemocomponentes a fim de
prevenir o aparecimento ou recorrência desses efeitos. Dessa forma, é possível
aumentar a segurança transfusional com monitoramento desde a captação até a
transfusão.
A retrovigilância no serviço de hemoterapia é regulamentada pela Portaria
MS n° 1.353 de 13 de junho de 2011. Quando detectada a soroconversão em
doadores de repetição deve-se realizar o descarte de todos os componentes
produzidos nesta doação; realizar busca para descarte de todos os componentes
em estoque, produzidos em doações anteriores deste doador; executar
rastreamento dos receptores de componentes de doações anteriores deste
doador; considerar doador inapto definitivamente/temporário; notificar/informar à
Vigilância Sanitária e à Vigilância Epidemiológica Municipal e Estadual; e nos
casos de soroconversão com confirmação dos resultados iniciais reagentes para
HIV deve-se desencadear a investigação de retrovigilância para as doações de até
6 meses anteriores a última testagem não reagente ( MS/ANVISA, 2004)
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De 1980 até os dias atuais houve um declínio significativo no número de
notificações por contaminações transfusionais, o que se deve a melhora da
triagem sorológica, a normatização da triagem clínica, da fidelização de doadores
de repetição, a implantação do controle de qualidade e a informatização dos
serviços (ALMEIDA NETO, 2004).
No estado do Rio Grande do Norte, no período de 2007 a 2017, houve um
aumento de 68% no número de casos de AIDS na população geral. Nesse
contexto, este estudo investigou se esse aumento se refletiu também nas
unidades hemoterápicas do estado.

2. OBJETIVOS

2.1.

Objetivo Geral:

Analisar a prevalência de HIV entre os candidatos a doação de sangue
inaptos por sorologia positiva para o HIV atendidos nas Unidades da HemorredeRN, no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2018.

2.2.

Objetivos específicos:

●

Determinar a prevalência e a frequência de doadores inaptos para HIV

●

Comparar a frequência de sorologias reagentes para o HIV entre os
candidatos a doação de sangue, distribuídos por ano.

●

Caracterizar os candidatos a doação de sangue positivos para o HIV quanto
ao sexo e a idade.
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3. METODOLOGIA

3.1.

Tipo de estudo
Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, realizado no período

compreendido de janeiro de 2013 a dezembro 2018. Os dados foram obtidos a
partir de boletins epidemiológicos elaborados pelo Núcleo de Vigilância
Epidemiológica do Hemocentro Dalton Cunha, localizado em Natal, Rio Grande do
Norte (publicado no site da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do
Norte:
http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/sesap/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=15658
&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=SUVIGE. Os dados analisados referentes à
sorologia reagente para o HIV foram fornecidos pela Hemorrede Estadual, a qual é
composta pelo Hemocentro, localizado na capital Natal, dois Hemocentros
Regionais, situados nas cidades de Caicó e Mossoró, duas Unidades de Coleta e
Transfusão (UCT’s), nas cidades de Currais Novos e Pau dos Ferros.
3.2.

Sujeitos do estudo
Foram analisados neste estudo, dados secundários referentes aos

candidatos a doação de sangue que realizaram sorologia para HIV no período de
janeiro de 2013 a dezembro 2018, cujos resultados foram disponibilizados no site
da Hemorrede do Estado do Rio Grande do Norte, sendo selecionados os
indivíduos considerados inaptos para doação, por apresentarem sorologia positiva
para o HIV.
3.3.

Variáveis analisadas

As variáveis analisadas foram: prevalência da positividade para o HIV, ano
de ocorrência, sexo e idade (anos).
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3.4.

Análise de dados

Os dados coletados foram organizados em planilha do programa Excel da
Microsoft® para obtenção dos resultados em forma de gráficos e foram analisados
através de estatística de distribuição de frequências.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com os dados obtidos a partir do boletim epidemiológico da
Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, o total de doações no
período estudado foi de 342.754, das quais 7.255 (2,11%) foram consideradas
inaptas, devido serem soro reagentes para diversos patógenos transmissíveis pelo
sangue. Desse total, 591 (0,17%) apresentaram sorologia com resultado reagente
para o HIV, cuja ocorrência encontra-se distribuída ao longo dos anos e meses,
como se pode verificar na Tabela 2.

TABELA 2 - PREVALÊNCIA DE DOADORES INAPTOS PARA O HIV NO
PERÍODO DE 2013 A 2018
PREVALÊNCIA DE DOADORES INAPTOS PARA O HIV NO PERÍODO DE 2013 A 2018
2013

2014

2015

2016

2017

2018

JANEIRO

25

10

4

5

4

FEVEREIRO

4

3

5

6
16

2

MARÇO

16
16

8
20

7

3

4

ABRIL

17

15

11

5

4

6

MAIO

12

9

9

6

5

5

JUNHO

19

4

12

5

4

7

JULHO

14

10

4

4

9

8

AGOSTO

21

15

2

4

3

12

SETEMBRO

14

8

5

4

5

8

OUTUBRO

16

6

2

11

2

NOVEMBRO

11
8

8
12

11

7

2

3
8

5

7

1

7

121

94

54

60

73

DEZEMBRO
TOTAL

189

Fonte: Dados obtidos do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado.
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A frequência da sorologia positiva para o HIV, encontrada neste estudo, no
período analisado foi (0,17%), conforme dados disponibilizados na Hemorrede, o
revelando que o RN apresentou a menor taxa de sorologia positiva em candidatos
a doadores de sangue, quando comparado à média nacional cujo valor foi de
0,27% (HEMOPROD, Anvisa 2017).
De acordo com a Figura 5, o maior número de casos, ocorreu no ano de
2013, onde 189 candidatos a doadores foram considerados inaptos por
apresentarem sorologia reagente ao HIV. Os três primeiros anos seguintes foram
os que apresentaram maior número de casos positivos, observando-se um uma
tendência de declínio no número de casos, para os anos seguintes, com pequenas
oscilações.

FIGURA 5 - TOTAL DE DOADORES INAPTOS

Total de doadores inaptos por sorologia positiva para o HIV.

Analisando o período de 2013 a 2018, verifica-se uma queda de até 71,4%
na prevalência de doadores soro reagentes para o HIV no ano de 2016 e 61,3%
quando comparado o ano de 2013 com o ano de 2018. Considerando os dados
nacionais publicados pelo Boletim Epidemiológico (2018), no período de 2007 a
2017, tem-se um declínio de apenas 9,4% nos casos de indivíduos positivos para
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o HIV, porém este percentual refere-se à população em geral e não
especificamente doadores de sangue. Atualmente, o Brasil apresenta taxa de
prevalência de infecção pelo HIV na população em geral, de 0,4% (BENZAKEN,
2017. MINISTÉRIO DA SAÚDE). Assim a prevalência da infecção em candidatos
a doadores de sangue, encontrada neste estudo, foi menor que a taxa de
prevalência nacional.
A frequência anual de doações inaptas, devido a sorologia reagente ao HIV
no Estado do Rio Grande do Norte é apresentada na Tabela 3.
TABELA 3 – FREQUÊNCIA DE INAPTIDÃO PARA O HIV
ANO

FREQUÊNCIA

2013

0,37 %

2014

0,23 %

2015

0,16 %

2016

0,09 %

2017

0,08 %

2018

0,12 %

Média global

0,17 %

Frequência de inaptidão para o HIV no período de 2013 a 2018, em hemocentro do RN.

O Sistema Nacional de Informação da Produção Hemoterápica –
Hemoprod, regulamentado pela RDC 149/2001, é uma ferramenta com o objetivo
de gerenciar os dados hemoterápicos nacionais, sendo útil no monitoramento e
avaliação, bem como no subsídio de políticas públicas. Tais dados geram
evidências a respeito do perfil do doador, inaptidão clínica e sorológica, produção
de hemoderivados, transfusão e descarte dos produtos sanguíneos (HEMOPROD,
Anvisa 2017).
No período de 2013 a 2017, tem-se as taxas nacionais de inaptidão por
causa de infecção pelo HIV, publicadas pelo Hemoprod, que foram as seguintes:
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0,36% (2013), 0,22% (2014) 0,22% (2015), 0,21% (2016) e 0,27%(2017).
Comparando esses dados com a frequência de inaptos por sorologia reagente
para o HIV, publicadas pela Hemorrede, verifica-se que com exceção do ano de
2013, o RN apresentou frequência sempre abaixo do valor médio relatado para a
região Nordeste no ano de 2017, observando uma redução gradativa a cada ano
relação aos parâmetros nacionais.
Já na região Nordeste, segundo os relatórios do Hemoprod a prevalência foi
de 0,61% (2013), 0,31% (2014) 0,20% (2015), 0,25% (2016) e 0,22% em 2017.
Esses dados demonstram que a região Nordeste apresenta prevalência maior que
a nacional e pode-se observar que a frequência encontrada neste estudo esteve
de 2013 a 2017 sempre abaixo dos valores para a região.
Vale ressaltar que essa redução na frequência de indivíduos soro reagentes
ao HIV, detectados no Hemocentro, não reflete a taxa de detecção HIV/AIDS
ocorrida de forma ampla no estado do Rio Grande do Norte, pois no período de
2007 a 2017, pode-se observar um aumento de 68% nas taxas de detecção de
infecção na população em geral quando comparado a frequência de 2007 com
2017, segundo o Boletim Epidemiológico HIV/AIDS do Ministério da Saúde (2018).
A redução da sorologia reagente para o HIV ocorrida nos bancos de sangue
pode estar relacionada a uma eficiente triagem clínica que já exclui os indivíduos
com maior potencial para apresentar sorologia positiva. O controle eficiente dos
doadores, devido a um rigoroso protocolo de triagem, faz com que os casos de
transmissão do HIV através da transfusão sanguínea tornem-se cada vez mais
raros (ALMEIDA NETO, 2010). Além disso, a diminuição da positividade para o
HIV, verificada neste estudo, pode estar relacionada também a um maior acesso
das pessoas aos centros de testagem existentes atualmente, diminuindo assim a
quantidade dos chamados test-seekers ou buscadores de teste. Os test-seekers
são candidatos a doadores que procuram o Hemocentro por que desejam ter seu
sangue testado, já que os mesmos foram pioneiros na realização do teste antiHIV, possuem confiabilidade pelo público, não tem estigma negativo como os
Centros de Testagem e Aconselhamentos para o HIV/AIDS (CTAs) e realizam os
exames de maneira gratuita (ALMEIDA NETO, 2010).
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Dos 7.255 doadores inaptos por sorologia reativa, 591 (8,15%) foram
considerados inaptos por positividade para o HIV (Figura 6). Os resultados obtidos
neste estudo, são semelhantes aos encontrados por Silva (2018), para candidatos
a doadores do Estado do Piauí, cuja prevalência de positivos para o HIV, entre os
indivíduos atendidos nos Hemocentros do Piauí, nas unidades de Teresina e das
regionais (Parnaíba, Floriano e Picos) cujas taxas encontradas foram de 8,7%,
7,3%, 7,6% e 6,2%, respectivamente.

FIGURA 6 - POSITIVIDADE PARA HIV EM CANDIDATOS A DOADORES DE
SANGUE

Porcentagem de inaptidão por positividade para o HIV

A distribuição dos casos positivos em função do gênero mostrou uma
maior prevalência entre indivíduos do sexo masculino com 455 casos com teste
positivo e 131 em mulheres (Figura 2). Contudo isso já era esperado, uma vez que
o número de homens entre os candidatos a doadores de sangue é maior que o de
mulheres. De acordo com dados do Hemoprod, a média nacional de doadores do
sexo masculino é 62,1% enquanto as mulheres representam em média 37,9% das
doações.
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FIGURA 7 – PORCENTAGEM DE POSITIVIDADE PARA HIV SEGUNDO O
SEXO EM CANDIDATOS A DOADORES DE SANGUE

Distribuição das Porcentagem de inaptidão por positividade para o HIV em função do gênero.

Entre os candidatos a doadores de sangue analisados neste estudo, a
razão homem/mulher, obtida foi de 3,47 homens para cada mulher. Este resultado
está coerente com o observado na população em geral, onde existe uma
predominância de indivíduos positivos pra HIV, do sexo masculino. De acordo com
o Boletim Epidemiológico (2018) essa razão foi de 2,3 (M:F). Segundo Pereira
(2009) e Nunes (2011) existe uma predominância do sexo masculino, com
proporções de 84,37% e 72,5 %, para homens e mulheres, respectivamente.
Marca e Weidlich (2016) também encontraram valores semelhantes, com 76,9%
para o sexo masculino e 23,1% no sexo feminino.
Na figura 8 são representados os números de indivíduos soro reagentes ao
HIV, segundo sexo/ano, durante o período de 2013 a 2018, no qual pode-se
verificar uma redução de positivos em ambos os sexos.
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FIGURA 8 – NÚMERO DE CASOS DE SOROLOGIA POSITIVOS PARA HIV
SEGUNDO O SEXO EM CANDIDATOS A DOADORES DE SANGUE

Proporção de inaptidão de candidatos a doadores por sorologia positiva para HIV entre
homens e mulheres.

Avaliando a distribuição por faixa etária, verifica-se uma maior prevalência
de indivíduos positivos para HIV está na faixa de 21 - 30 anos, seguida pela faixa
etária dos 31 aos 40 anos em todos os anos analisados (Figura 8). Marca e
Weidlich (2016) encontraram maior prevalência na faixa etária de 20 a 29 anos
com 46,2% dos casos, estando assim de acordo com os dados deste trabalho,
pelo menos para uma das faixas etárias. As taxas de positividade relatadas em
âmbito nacional para 2018, no que se refere às faixas etárias foram encontradas
na faixa de 20 a 34 anos, com percentual de 52,6% dos casos (Boletim
epidemiológico HIV/AIDS do Ministério da Saúde, 2018) também corroborando
com os dados deste estudo. Isso se justifica, pois, esse segmento da população é
considerado sexualmente ativo, além do que, muitos deles apresentam múltiplos
parceiros.
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FIGURA 9 - NÚMERO DE CASOS DE SOROLOGIA POSITIVOS PARA
HIV EM CANDIDATOS A DOADORES DE SANGUE POR FAIXAS
ETÁRIAS

Distribuição dos casos de positividade para HIV no período de 2013 a 2018, segundo a
hemorrede do RN, de acordo com faixa etária.

Os últimos dados do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde (2018)
chamam atenção para o crescente número de diagnósticos de HIV em idosos. Em
2016 foram registrados 1.294 casos, apresentando crescimento de 15% no índice
de pessoas acima de 60 anos com o vírus. Em 2015 esse crescimento foi de
51,16%, com 1.125 pessoas infectadas, quando comparado em relação aos
números de 2014 (856 notificações). O aumento constante segue uma tendência
mundial, porém na Hemorrede isto não se reflete.
As menores taxas de positividade encontradas foram nas faixas de 51 - 60 e
61 - 67, com 5,3% e 1,02%, respectivamente. Analisando estes dados referentes a
doadores acima de 60 anos, verificamos uma equivalência com os resultados de
Oliveira e colaboradores (2013), que obtiveram uma porcentagem de 2% de casos
de AIDS entre indivíduos desta mesma faixa etária, na população geral.
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5. CONCLUSÕES

●

No período de 2013 a 2018, a prevalência de doadores inaptos por
sorologia reagente para o HIV, notificado pela Hemorrede - RN foi de
0,17%.

●

Ao longo desse estudo, verificou-se uma queda de 61,3% nessa
prevalência, provavelmente, esse declínio pode ser devido a maior busca
dos indivíduos pelos Centros de testagem e Aconselhamento (CTA).

●

A maioria dos casos soro reagentes para o HIV ocorreu nos doadores do
sexo masculino.

●

A maior prevalência de indivíduos positivos se encontrava na faixa etária de
21 a 30 anos, período no qual as pessoas são sexualmente ativas.

●

É importante conhecer o perfil epidemiológico desses doadores inaptos
para o HIV, bem como sua procedência, a fim de que possam ser adotadas
estratégias prevenção e tratamento direcionadas a esse público e que
possam atender as demandas de cada região.
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