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INTRODUÇÃO
A epidemia de aids já levou à morte mais de 25 milhões de 

pessoas, tornando-se uma das mais destrutivas da história da 
humanidade. Em 2006, 2,9 milhões de pessoas foram a óbito 
em decorrência da aids (380 mil menores de 15 anos), mais de 
4 milhões de pessoas foram infectadas com o vírus da imuno-
deficiência humana (HIV) e cerca de 40 milhões de indivíduos 
são portadores deste vírus.1

Apesar dos avanços obtidos no combate à aids nas últimas 
décadas, a transmissão do HIV por transfusão sanguínea ainda 
é um problema mundial. No Brasil, 23 casos de HIV transfu-
sional foram notificados em 2004,2-4 entretanto, a verdadeira 
incidência de transmissão do HIV por transfusões sanguíneas 
permanece incerta em nosso meio. Esta tanto pode ser subesti-
mada — tendo em vista que doentes que recebem transfusões 
de sangue, apresentam enfermidades mais graves, com maior 
risco de morte — quanto superestimada, pois a notificação para 
os órgãos competentes não exige rastreabilidade e confirmação 
da infecção também no doador.

Não é incomum que os bancos de sangue recebam candida-
tos que foram orientados por seus médicos a doar sangue para 
realizar teste de HIV. Os bancos de sangue também chegam a 
receber críticas de alguns médicos, que não compreendem a ne-
cessidade das perguntas realizadas na triagem clínica, conside-
rando-as por vezes excessivas e discriminatórias. Entretanto, o 
risco de transmissão de HIV por transfusão sanguínea no Brasil 
é bem maior que os Estados Unidos e Europa.5 É importante 

que a comunidade médica tenha conhecimento do problema e 
colabore com os bancos de sangue, orientando a população a 
doar sangue de forma consciente.

O objetivo deste trabalho é apresentar os métodos que vêm 
sendo empregados pelos bancos de sangue para recrutamento, 
triagem clínica e sorológica de doadores com a finalidade de 
reduzir o risco residual da transmissão do HIV por transfusões 
sanguíneas, de acordo com as recomendações da resolução RDC 
153 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).6

RECRUTAMENTO DE DOADORES DE SANGUE 
As mudanças nas categorias dos doadores de sangue foram 

essenciais para a melhora da qualidade das transfusões. No Bra-
sil, evoluímos de doadores pagos, dos anos 50 a 70, para doado-
res voluntários, ao final da década de 70. Naquela ocasião, para 
manter os estoques em níveis adequados, os serviços de hemote-
rapia iniciaram a captação de doadores entre parentes e familia-
res de pacientes, os chamados doadores vinculados. Nos anos 90 
houve uma concentração de esforços para fidelizar os doadores 
vinculados mudando seu perfil para altruístas de repetição.7 No 
Brasil, estima-se que 72% dos doadores sejam altruístas.8

TRIAGEM CLÍNICA DE DOADORES DE SANGUE
A triagem clínica de doadores é realizada em todos os candi-

datos à doação de sangue, por um profissional de nível superior, 
sob supervisão médica e através de questionário preestabeleci-
do. Os critérios de triagem são baseados em dois princípios, a 
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proteção ao doador e a proteção ao receptor, e têm por objetivo 
garantir que a doação de sangue seja um ato médico seguro e 
que o sangue humano não seja um veículo de transmissão de 
agentes biológicos que poderão infectar o receptor.9

A norma vigente no nosso país6 estabelece que, antes da 
triagem clínica, seja entregue ao candidato à doação material 
informativo sobre as condições básicas para a doação e sobre as 
doenças transmissíveis pelo sangue. Esse material deve também 
mostrar ao candidato a importância de suas respostas na tria-
gem clínica e os riscos de transmissão de enfermidades infeccio-
sas pelas transfusões de sangue e componentes (Figuras 1 e 2). 
Além disso, o doador potencial não deve apresentar nenhuma 
enfermidade infecciosa aguda, nem deve ter antecedentes de 
doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue. O interrogató-

rio do doador deve incluir perguntas vinculadas aos sintomas 
e sinais da aids, sarcoma de Kaposi e situações ou comporta-
mento de risco acrescido para a infecção pelo HIV, devendo ser 
excluído quem os apresentar (Tabela 1). 

TRIAGEM SOROLÓGICA DE DOADORES DE SANGUE
O teste utilizado para a identificação da infecção pelo HIV 

é de extrema importância para a medicina transfusional, não 
somente na triagem de doadores como na notificação e acon-
selhamento dos soropositivos e no diagnóstico de pacientes in-
fectados. Desde o surgimento dos primeiros testes, em 1985, 
novas tecnologias foram implantadas para incrementar a sen-
sibilidade e especificidade dos testes anti-HIV para triagem de 
doadores de sangue.10

Figura 1. Folheto incentivando indivíduos expostos às 
situações de risco para a infecção pelo HIV/aids e demais 
doenças sexualmente transmissíveis a procurar os Centros de 
Testagem e Aconselhamento (CTA).

Figura 2. Folheto orientando candidatos à doação de 
sangue sobre a existência da janela imunológica e risco da 
doação neste período.

Risco Tempo de recusa
Candidatos com evidências clínicas ou laboratoriais de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue Definitiva
Candidatos que tenham doado uma única unidade cuja transfusão promoveu soroconversão do receptor para hepatite B 
ou C, HIV e vírus linfotrópico de células T humanas (HTLV), sem ter outra causa provável para a infecção

Definitiva

Candidatos que tiveram doença sexualmente transmissível há menos de 12 meses 12 meses
Homens e mulheres que fizeram sexo por dinheiro ou droga há menos de 12 meses e os parceiros sexuais destes 12 meses
Pessoas que tenham feito sexo com um ou mais parceiros ocasionais ou desconhecidos, sem uso do preservativo, há menos 
de 12 meses

12 meses

Vítimas de estupro há menos de 12 meses 12 meses
Homens que mantiveram relações sexuais com outros homens há menos de 12 meses e as parceiras sexuais destes 12 meses
Candidatos que tenham tido relação sexual há menos de 12 meses com parceiro portador do HIV, hepatite B ou C ou outra 
infecção de transmissão sexual e sanguínea

12 meses

Candidatos detidos em instituição carcerária ou policial há menos de 12 meses 12 meses
Candidatos que realizaram “piercing” ou tatuagem sem condições de avaliação quanto à segurança há menos de 12 meses 12 meses
Candidatos parceiros sexuais de hemodialisados e de pacientes com histórico de transfusão sanguínea há menos de 
12 meses

12 meses

Candidatos que sofreram acidentes com material biológico com contato de mucosa e ou pele com o material há menos 
de 12 meses

12 meses

Tabela 1. Situações de risco aumentado para a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) de acordo com reco-
mendações da Resolução da Diretoria Colegiada no 153 do Ministério da Saúde6
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Data do estudo País Risco residual Referência
Era Pré-NAT

1999-2001 Itália 1/524.000 Gonzales e cols., 200515

1999-2000 Canadá 1/10.000.000 Chiavetta e cols., 200316

1999 África do Sul 1/11.000 Fang e cols., 200317

1996-1998 Brasil 1/60.000 Sabino e cols., 199918

1991-1996 Estados Unidos 1/600.000 Glynn e cols., 200019

2000-2003 Austrália 1/7.299.000 Seed e cols., 200521

2001-2003 França 1/3.070.000 Pillonel e cols., 200522

2001-2004 China 1/903.498 Shang e cols., 200723

Era Pós-NAT
2000 Estados Unidos 1/2.000.000 Stramer e cols., 200420

Tabela 2. Risco residual da transmissão do vírus da imunodeficiência humana (HIV) por transfusões sanguíneas em países 
desenvolvidos e em desenvolvimento

NAT = testes de ácidos nucléicos.

Uma limitação dos testes de detecção de anticorpos anti-HIV 
consiste no período conhecido como “janela imunológica”, que 
ocorre entre a infecção pelo HIV e a detecção de anticorpos 
pelo organismo do hospedeiro infectado. Quando são utiliza-
dos testes de anticorpos sensíveis, estima-se que o período de 
“janela imunológica” é de 20 a 22 dias.11 Com o objetivo de en-
curtar cada vez mais este período, testes de detecção do genoma 
do HIV, chamados testes de ácidos nucléicos (mais conhecidos 
pela sigla em inglês “NAT”), foram implantados na triagem so-
rológica, rotineiramente, em alguns países desenvolvidos. Estes 
testes são capazes de detectar após 10 a 15 dias a infecção pelo 
HIV, reduzindo ainda mais a “janela imunológica”.12 No Brasil, 
a triagem de doadores de sangue por testes de biologia molecu-
lar ainda não é rotineiramente empregada.

RISCO RESIDUAL DA TRANSMISSÃO  
TRANSFUSIONAL DO HIV 

Os casos de transmissão de HIV por transfusão sanguínea 
tornaram-se raros nos países que triam todo o sangue doado, 
através de testes de anticorpos. Os primeiros casos de trans-
missão de HIV/aids em amostras soronegativas para anticorpos 
anti-HIV foram publicados em 1988,13,14 comprovando que, 
apesar da melhora na segurança do sangue nas últimas décadas, 
o risco residual da transmissão de doenças permanece. Em paí-
ses desenvolvidos o risco residual de transmissão do HIV na era 
pré-NAT variou de 1/524.000 na Itália15 a 1/10.000.000 no 
Canadá.16 Porém, em países em desenvolvimento, o risco resi-
dual estimado da transmissão sanguínea do HIV é bem maior. 
Por exemplo, na África do Sul e no Brasil o risco residual é de 
1/11.00017 e 1/60.000,18 respectivamente. Na era pós-NAT, o 
risco residual diminuiu de 1/600.00019 para 1/2.000.00020 nos 
Estados Unidos (Tabela 2).15-23

DOADORES DE RISCO
A vigilância contínua do perfil dos doadores de risco é ne-

cessária e útil para direcionar as ações dos serviços de hemote-
rapia e da saúde pública da nossa população. de Almeida Neto 

e cols.,24 estudando doadores de sangue HIV-positivos, obser-
varam que metade desses indivíduos sabia ter sido exposta a 
situações de risco para infecção pelo HIV e não revelou esta 
condição durante a triagem clínica. Uma das possíveis causas 
para a omissão por parte dos doadores de situações de risco em 
relação ao HIV é o desejo do doador de ter seu sangue testado. 
Esses doadores são denominados test-seekers ou buscadores-de-
teste. Embora a cidade de São Paulo disponha de Centros de 
Testagem e Aconselhamentos para o HIV/aids (CTAs), que 
realizam exames gratuitos, historicamente os hemocentros 
brasileiros foram pioneiros na implantação do teste anti-HIV, 
possuem uma imagem de eficiência aos olhos do público e não 
estão associados aos estigmas negativos dos CTA-Aids. Além 
disso, o ato de doar sangue é incentivado pela sociedade e o 
doador é bem visto pela comunidade.25 

Os buscadores-de-teste podem ser encontrados entre 15% 
a 54% dos doadores HIV-positivos26-28 e entre 1% a 15% na 
população geral de doadores de sangue.27,29-32 Goncalez e cols.25 
encontraram 8,8% de buscadores-de-teste em 1.600 candida-
tos a doação de sangue da Fundação Pró-Sangue, Hemocentro 
de São Paulo. Os buscadores-de-testes foram mais frequente-
mente encontrados entre homens e indivíduos com menor es-
colaridade. Além disso, foram associados com a positividade 
para o herpesvírus tipo 2 (utilizado como marcador indireto de 
risco para a infecção sexual pelo HIV), antígeno da hepatite B 
(HBsAg) e vírus linfotrópico de células T humanas tipo I e II 
(HTLV I/II). 

Na prática diária, é muito difícil eliminar os buscadores-de-
teste do pool de doadores de sangue. Medidas educacionais ex-
plicando sobre o risco residual da transmissão de HIV por trans-
fusões sanguíneas e orientando esses indivíduos a procurarem os 
CTA-Aids podem surtir efeitos.19 Campanhas governamentais 
e dos hemocentros alertando sobre a epidemia de HIV/aids e 
desestimulando candidatos de risco a doarem sangue foram ca-
pazes de diminuir a prevalência de doadores HIV positivos.33

Concluindo, o risco residual da transmissão do HIV por 
transfusão sanguínea é 10 vezes maior no Brasil do que nos 
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Estados Unidos e na Europa.5 Como vimos, fatores comporta-
mentais, de uma parcela dos doadores de sangue, são os princi-
pais responsáveis para este risco elevado.

ATUAÇÃO DO MÉDICO NA REDUÇÃO DO RISCO 
A classe médica tem papel essencial na prevenção da trans-

missão do HIV por transfusões sanguíneas. Propomos algumas 
medidas que podem ser sistematicamente adotadas para que, 
cada vez mais, o risco residual de transmissão de agentes infec-
ciosos, dentre eles o HIV, diminua:
1. Estimular a doação voluntária de sangue, principalmente 

entre candidatos sadios que não apresentem o perfil de risco 
para infecção pelo HIV.

2. Nunca incentivar qualquer indivíduo, paciente ou seu familiar 
a doar sangue com objetivo de obter resultados sorológicos.

3. Indicar precisamente as transfusões de sangue e hemocompo-
nentes, sempre considerando o risco e o benefício e baseando-
se em evidências. Participar de cursos de reciclagem e consul-
tar diretrizes preestabelecidas sobre este tema.34-36

4. Participar das comissões de hemoterapia das instituições em 
que trabalha, o que possibilita a troca de experiências junto 
aos demais colegas.

5. Notificar os serviços hemoterápicos no caso de suspeita de 
doenças transmissíveis por sangue em seus pacientes.

6. Orientar membros da sua comunidade quanto às medidas 
de prevenção do HIV/aids.

7. Disseminar a cultura de que os CTAs, e não os bancos de 
sangue, são os locais adequados para realização de teste diag-
nóstico para o HIV e demais doenças transmissíveis pelo 
sangue.
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DESTAQUES
1. A transmissão do HIV por transfusão sanguínea ainda é um problema mundial. Em países em desenvolvimento, o 

risco residual estimado da transmissão sanguínea do HIV é bem maior do que nos países desenvolvidos.
2. Não é incomum que os bancos de sangue recebam candidatos que foram orientados por seus médicos a doar sangue 

para realizar teste de HIV.
3. Os critérios clínicos de triagem de doadores são baseados em dois princípios, a proteção ao doador e a proteção ao 

receptor, e têm por objetivo garantir que a doação de sangue seja um ato médico seguro.
4. O teste utilizado para identificação da infecção pelo HIV no sangue doado é de fundamental importância para a 

medicina transfusional.
5. Uma limitação dos testes de detecção de anticorpos anti-HIV consiste no período conhecido como “janela 

imunológica”.
6. A vigilância contínua do perfil dos doadores de risco é necessária e útil para direcionar as ações dos serviços de 

hemoterapia e da saúde pública da nossa população.
7. A classe médica tem papel essencial na prevenção da transmissão do HIV por transfusões sanguíneas.


