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Resumo: Dados epidemiológicos apontam as hepatites como doenças infecciosas 

importantes para a saúde pública, considerando os índices alarmantes da doença no 

Brasil. Dentre essas, a Hepatite B (HB) se destaca por sua alta prevalência e facilidade 

de transmissão pela via parenteral, merecendo grande atenção durante a triagem 

realizada por bancos de sangue, os quais utilizam-se de testes que detectam marcadores 

sorológicos, como o HBsAg e o anti-HBc. A partir do ano de 2015, o NAT (Teste do 

Ácido Nucleico) passou a ser usado conjuntamente aos testes sorológicos pela fundação 

HEMOPA, com o intuito de melhorar a segurança transfusional para a HB. Desse 

modo, este trabalho objetiva expor a prevalência das hepatites virais na região, a partir 

da triagem realizada pelo HEMOPA, além de averiguar o impacto da aquisição de novas 

tecnologias na melhoria da segurança transfusional. A partir da tabulação dos dados 

disponibilizados pelo Hemocentro de Marabá e da elaboração de gráficos, relacionou-se 

o número de testes de triagem para HB realizados com a quantidade de testes positivos 

no período estudado, comparando os períodos anterior e posterior a implementação do 

NAThb. Observou-se que as hepatites foram a terceira maior causa de recusa de 

doadores dentre as doenças infecciosas pesquisadas para a doação. Além disso, do total 

de detecções, 1573 ocorreram antes da implantação do NAThb e 725 após esse período. 

Conclui-se que a HB é muito prevalente na região, sendo importante fator de recusa de 

doações. Ademais, não houve incremento do número absoluto de detecções após a 

implementação do NAThb.  
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Abstract: Epidemiological data point to hepatitis as infectious deseases to public 

health, considering the alarming rates of the disease in Brazil. Between these, Hepatitis 

B(HB) stands outra for it's high prevalence and ease of infecction by the parenteral duct, 

needing meticulous attention during the screening made by the blood banks, which use 

tests to detect serological markers, such as the HBsAg and the anti-HBc. As from the 

year 2015, the NAT (Nucleic Acid Test) began to be used alongside sorological tests by 

the HEMOPA Foundation, with the purpose of improve the transfusional security for 

the HB. Taking this into account, this work aims to expose the prevalence of the 

different kinds of Viral Hepatitis in the region, using the screening from HEMOPA, in 

addition to investigating the impact of the acquisition of new technologies in improving 

transfusion safety. From the tabulation of data provided by the Marabá Hemocenter and 

the elaboration of graphics, It was connected the number of screening tests made for HB 

with the number of positive tests from the studied period, comparing the periods before 

and after the implemantation of the NAThb. It was observed that the hepatitis were the 

third larger cause of the donor refusal from the infectious diseases searched for 

donation. Furthermore, from the total of detections, 1553 occurred before the 

implementation of the NAThb and 725 after this period. It concludes that HB it’s very 

prevalent in the region, being an important factor among the refusal of donations. In 

addition, there was no increase in the total number of detections after the 

implementation of NAThb. 

.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Hepatite B é uma doença causada por um vírus de DNA cujas 

concentrações sanguíneas apresentam-se extremamente altas durante a infecção e 

cujo envelope manifesta o antígeno de superfície HBsAg (TIOLLAIS, 2010). Cabe 

salientar o caráter oncogênico que o VHB possui (BRASIL, 2017). 

Dois agentes constituem os estimuladores da formação de anticorpos no 

indivíduo infectado, um interno (core) e outro externo (envelope viral). Nesse sentido, 

destacam-se como marcadores sorológicos da Hepatite B: o HBsAg, o HBeAg e o DNA 

sérico do VHB, os quais pertencem à estrutura viral, e os anti- HBs, anti- HBc, o anti- 

HBe, além das IgM e IgG anti- HBc, os quais são provenientes da resposta imunológica 

adaptativa do indivíduo infectado (VIANA, 2017).  

Os imunoensaios caracterizam-se por detectarem o antígeno viral ou a combinação 

desse e anticorpos específicos (IgM e IgG). Os principais tipos de imunoensaios são os 

testes rápidos, ensaio imunoenzimático e ensaios luminescentes (BRASIL, 2015). 
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No Brasil, o Teste de Ácido Nucleico (NAT) é a forma molecular utilizada para a 

detecção de Hepatite B nas triagens sorológicas dos doadores de sangue, nos 

hemocentros do país (KAMEDA, 2018). 

Outrossim, destaca-se que existem casos de infecção oculta (OBI), em que observa-

se a presença do VHB-DNA no fígado, que pode ou não ser detectada no soro com 

HBsAg, e suas possíveis implicações clínicas (NUNES et al.,2016). 

Desse modo, neste trabalho, objetiva-se identificar a taxa de detecção do vírus da 

Hepatite B durante o período de janeiro de 2010 a dezembro de 2017 no HEMOPA de 

Marabá, correlacionando os dados obtidos na instituição às novas técnicas de detecção 

adotadas nesse período. 

 

1. MATERIAL E MÉTODOS  

Este trabalho caracteriza-se por ser um estudo transversal, no qual ocorrerá uma 

busca no banco de dados disponibilizado pelo HEMOPA de Marabá por meio de 

relatórios disponibilizados pela Coordenação de Sangue e Hemoderivados (COSAH) 

para a pesquisa do número de testes de triagem para Hepatite B (HB) realizados, 

usando os testes sorológicos HBsAg, anti-HBc e NAT-Hb, comparando a quantidade 

de testes positivos no período de janeiro de 2010 à dezembro de 2014 (antes da 

implantação do NAT-Hb), com o período de janeiro de 2015 à dezembro de 2017 

(após a implantação do NAT-Hb). Serão incluídos nesse estudo todos os doadores que 

realizaram os testes de triagem no período supracitado, sendo excluídos casos que 

estiverem fora do período de tempo supracitado ou que apresentarem testes positivos 

para outras patologias que a Hepatite B. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante o período em que foi elaborado o estudo, janeiro de 2010 a 

dezembro de 2017, foram feitas 2232 detecções de pelo menos 1 marcador para 

Hepatite B nas triagens sorológicas realizadas nas bolsas de sangue provenientes do 

HEMOPA de Marabá, de um total de 56240 bolsas analisadas.  Do total de 

detecções, 1573 ocorreram antes da implantação do NAThb e 725 após a 

implantação, conforme demonstra a figura 1 
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            Figura 01. Gráfico com o número de positividades sorológicas antes e após o NAT. 

 

Comparando o ano de 2016, quando houve a mesma quantidade de testagens 

para os três marcadores, nota-se que houve 202 detecções de Anti-HBC, 13 

detecções de HBsAg e 7 detecções por NAThb. 

                    

                Figura 02. Demonstra os valores de positividades Anti-HBC, HbsAg e 

NAThb em 2016. 

O espaço temporal de estudo das detecções de HBV no HEMOPA do município 

de Marabá foi o período de janeiro de 2010 a dezembro de 2017. Foram constatadas 

2232 sorologias positivas do HBV, de um total de 56240 doações, além de 294 
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pesquisas inconclusivas e 1055 não análises com o maior aumento de número de 

detecções no ano de 2013. 

Em seu trabalho, Corrêa et al. (2018) analisando os resultados dos doadores de 

Hemocentros no Norte do Brasil, encontrou 108 doadores positivos para HBsAg no 

período de 2013 à 2014, antes da implementação do NATHB, enquanto 114 doadores 

foram detectados pelo NAThb no período de 2015 à 2016, resultados que entram em 

contraste com os deste estudo. Um dos possíveis motivos de menor quantidade de 

detecções é a implementação do NAThb ter ocorrido bem posterior a testes análises 

sorológicos, as análises sorológicas provenientes do HEMOPA de Marabá só foram 

efetivamente testadas pelo NAThb a partir de 2015, enquanto que desde o início do 

período testado já havia a utilização do método ELISA para detecção do Anti-HBC e 

HBsAg. Ademais, conforme discutido por Keechilot et al., em seu estudo que detectava 

Hepatite B oculta e infecção no período de janela imunológica entre os doadores de 

sangue por teste de ácido nucleico no sul da índia, o utilização de NAThb é a forma 

mais específica de detectar a doença, ou seja, evita o número de falsos positivos, 

principalmente em casos de cargas virais demasiadamente baixos. Stanic et al. (2017) 

teve a mesma observação ao estudar a sorologia realizada nos doadores de sangue da 

Croácia, após a implantação do NAThb, constatando a importância no NAThb para o 

descarte de bolsas de doadores em estado de infecção oculta devido ao aumento do 

rendimento decorrente da redução da janela imunológica, havendo a eliminação de 50 

bolsas positivas apenas para o NAThb, não havendo a detecção de outros marcadores.   

Em 2016, ambos os testes foram realizados em todos os 7149 potenciais 

doadores deste ano, os dados mostraram que a taxa de exames reagentes foi maior para 

o HEPB em relação ao NATHB. Uma explicação para isso consiste na maior 

especificidade do NATHB em relação aos outros testes sorológicos, o que auxilia na 

diminuição da taxa de exames falsos positivos evitando tratamentos e ansiedade 

desnecessários, como inferem os estudos de Alzahrani et al.(2019) e Fiedler et 

al.(2019). 

 

4. CONCLUSÕES 
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Os resultados encontrados demonstram a importância de novas tecnologias para 

a sorologia de bolsas, a fim de aumentar a segurança transfusional, mesmo que seja 

impossível a exclusão completa de transfusões com bolsas contaminadas. Ademais, foi 

verificado que não houve incremento do número absoluto de detecções após a 

implementação da testagem molecular NAThb nas bolsas recebidas, porém aumentou 

o segurança transfusional do hemocentro.  
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