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RESUMO 
 

As doações de sangue exigem segurança transfusional tanto para o doador quanto ao receptor, 

necessitando de avanços tecnológicos voltados ao diagnóstico, que visam a redução da janela 
imunológica como o teste do ácido nucleico (NAT), implantado nos anos 90, com o intuito de 

avaliar doadores de sangue com níveis de anticorpos indetectáveis através de testes sorológicos 
convencionais. O estudo tem como objetivo descrever a importância da utilização do teste do 
ácido nucleico (NAT) para detecção do vírus da imunodeficiência humana (HIV) em processos 

transfusionais, onde foi realizado um estudo do tipo Revisão de literatura, explorando artigos 
científicos dos últimos 10 anos e leitura na íntegra dos mesmos e sendo excluídos artigos que 

não atendiam os requisitos da pesquisa. Com isso, observou-se que o vírus da imunodeficiênc ia 
humana (HIV) é uma doença que apresenta alto nível de crescimento no Brasil e no mundo. 
Segundo o Ministério da Saúde, entre os anos de 2007 a 2017 houve 230.547 novos casos 

notificados. Todavia testes como o teste de ácido nucléico - NAT foram implantados em bancos 
de sangue para reduzir a ameaça de transmissão do HIV por meio de transfusões sanguíneas. 

Nos Estados Unidos, estudos apontam que com a implantação do NAT, a transmissão, era de 1 
indivíduo para 1.468.000, caiu de 1 indivíduo para 2.135.000 indivíduos, o que mostra a 
relevância do teste em bancos de sangue, pois é um teste de alta sensibilidade, onde se baseia 

na detecção do antígeno viral. 
 

Palavras-chave: Transfusão de Sangue, Biologia Molecular, Carga Viral, Linfócitos T. 
 

 
IMPORTANCE OF THE INCORPORATION OF THE NUCLEIC ACID TEST (NAT) 

FOR DETECTION OF HIV VIRUS AT THE BLOOD BANK. 
 

ABSTRACT 

 

Blood donations require transfusion security for both donor and receiver, requiring 

technological advances directed at diagnosis aimed at reducing the immunological window 
such as the nucleic acid test (NAT), it was implanted in the 90s with the aim of evaluating blood 
donors with undetectable antibody levels through conventional serological tests. The study aims 

to describe the importance of using the nucleic acid test (NAT) to detect the HIV virus (human 
immunodeficiency virus) in transfusion processes, where a literature review study was 

conducted, exploring scientific articles from the last 10 years, reading them in full, excluding 
articles that did not meet the research requirements. As a result, it was observed that the human 
immunodeficiency virus (HIV) is a disease that shows a high level of growth in Brazil and in 

the world, where worldwide, according to the Brazilian Ministry of Health between 2007 and 
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2017 there were 230,547 new cases. However, tests such as the NAT nucleic acid test have 

been implanted in blood banks to decrease the risk of HIV transmission through blood 
transfusions. In the United States, studies show, that with the implementation of the NAT test, 

transmission was from 1 individual to 1,468,000 individuals and dropped from 1 individual to 
2,135,000 individuals, which shows the relevance of the blood bank test, because it is a highly 
sensitive test based on the detection of viral antigen. 

 
Keywords: Blood Transfusion, Molecular Biology, Viral Load, T-Lymphocyte. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As doações de sangue no Brasil ocorrem de forma voluntária. Em contrapartida, o 

Ministério da Saúde propagou a Política Nacional de Sangue e hemoderivados, tornando 

obrigatória a aplicação de testes sorológicos para todos os doadores, além de adotar medidas de 

controle de qualidade que propõem a redução da veiculação de doenças infectocontagiosas por 

meio de transfusões de bolsas de sangue (SCHÖNINGER; DURO, 2010). 

Segundo o Ministério de saúde, estima-se que 66% das doações sucedem de modo 

espontâneo, sendo 16 a cada mil habitantes doadores de sangue. No ano de 2017, no Brasil 

foram coletados 3,4 milhões de bolsas de sangue e efetuadas 2,8 milhões de transfusões, sendo 

um processo seguro para o doador e receptor (BRASIL, 2019). 

A doação de sangue é constituída por rigorosas etapas, as quais envolvem a obtenção 

do doador, cadastro, triagem clínica, coleta de sangue, triagem hematológica, distribuição e 

procedimentos transfusionais, sendo necessário que o candidato cumpra as exigências legais 

estabelecidas pelos bancos de sangue, no qual é realizado também um teste para verificar se o 

doador está anêmico. Caso seja positivo, a coleta é adiada (PEREIRA et al., 2016). 

Um dos maiores problemas para a doação da transfusão de sangue é a inaptidão 

sorológica de alguns indivíduos, que resulta em uma taxa de descarte de 10 a 20%, devido ao 

tropismo de alguns agentes infecciosos pelos hemocomponentes, como, por exemplo, o Vírus 

Linfotrópico da Célula T Humana (HTLV) e o Citomegalovírus (CMV), que localizam-se 

exclusivamente nos leucócitos, o Vírus da Hepatite B (HBV) e o Vírus da Hepatite C (HBC) , 

localizando-se  no plasma, o Trypanosoma cruzi, agente etiológico da doença de Chagas, que 

pode estar presente em todas as frações dos constituintes de hemocomponentes, o Plasmodium 

spp no eritrócito, e o Vírus da Imunodeficiência Humana Adquirida (HIV), nos leucócitos e 

plasma (AZEVEDO et al., 2015). 

Devido aos grandes avanços dos testes laboratoriais, a difusão de doenças infecciosas 

por transfusões sanguíneas vem diminuindo, principalmente pelo emprego na prática clínica de 
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técnicas que visam a redução da janela imunológica para as doenças testadas, garantindo uma 

segurança maior ao receptor (BARBAN, 2010). 

Dentre as técnicas utilizadas, o NAT, do inglês Nucleic Acid Amplification Test, é um 

teste baseado na amplificação de ácido nucléico e teve seu início no final dos anos 90. 

Apresentou uma alta sensibilidade de detecção, sendo capaz de identificar a presença do 

material genético e RNA viral nas amostras de sangue, além de reduzir a janela imunológica do 

HIV, de 22 para 11 dias. Barban (2010). Tem como objetivo detectar o ácido nucleico de vírus 

como o da imunodeficiência humana - HIV, o da Hepatite C- HCV, dentre outros, em bolsas 

de sangue doadas com baixos níveis de anticorpos, que não são identificados pelos testes 

sorológicos. O exame, não possui capacidade de substituir testes sorológicos, mas é 

complementar a sorologia (BRASIL, 2012). 

Com o aperfeiçoamento dos testes laboratoriais, o NAT é considerado o método mais 

sensível e específico do mercado. Com isso, torna-se fundamental nos hemocentros, vindo 

como uma solução do problema de resultados falsos-negativos (MARTINS; NOBREGA, 

2018). Portanto, os laboratórios somente poderão suspender o uso de um segundo teste 

sorológico do HIV após o desempenho do NAT ser validado pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), como preceitua a portaria n.º 73 do Ministério de Saúde 

(BARBAN, 2010). 

Presente em todo continente, a infecção pelo HIV é um grave problema de saúde 

pública. São conhecidos dois tipos de HIV, sendo o HIV-1 e HIV-2 responsáveis pelo 

desenvolvimento da Síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), no qual o HIV-1 tem 

maior prevalência no mundo quando comparado ao HIV-2, estimando que há em média 530 

mil pessoas infectadas no Brasil e 25% delas não sabem que são portadoras do vírus (SOUZA, 

2018). 

Assim sendo, o presente estudo tem como objetivo relatar a importância da incorporação 

do teste do ácido nucleico nos bancos de sangue para detecção do vírus HIV nas bolsas 

coletadas, bem como enfatizar seu princípio e metodologia para uma melhor compreensão da 

técnica. 
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2 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho compreende uma revisão bibliográfica descritiva, que se propõe a 

compreender a importância do teste do ácido nucleico para o HIV nos bancos de sangue, afim 

de contribuir para o conhecimento do tema pesquisado. 

Foram revisados artigos científicos dos últimos 10 anos, entre os anos de 2009 a 2019, 

utilizando, para a pesquisa, sites indexados como Google acadêmico, Scielo e PubMed, nos 

idiomas Português, Inglês ou Espanhol. 

Para a seleção dos artigos, foi realizada a leitura na integra dos resumos. Os encaixavam 

no tema do presente estudo foram lidos na íntegra. 

Entretanto, foram excluídos da pesquisa artigos sem determinação de metodologia 

evidente, além de dissertações, teses ou publicações que não fossem dos anos estabelecidos ou 

fora do contexto do estudo. 

 

3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

3.1 VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV) 

 

3.1.1 Agente etiológico 

 

O vírus da imunodeficiência humana, o HIV, é um retrovírus, pertencente ao gênero 

Lentivirus da família Retroviridae, que ataca principalmente as células de defesa linfócitos T 

CD4+, onde possui a capacidade de alterar o DNA dessas células e fazer cópias do próprio vírus 

(BRASIL, 2013). 

O HIV é diferenciado em dois tipos, o HIV tipo 1 e 2, sendo o de tipo 1 mais prevalente 

e patogênico. A principal característica da doença é a supressão intensa das células T, podendo 

levar a infecções oportunistas no indivíduo, cânceres secundários e até doenças neurológicas 

(LAZZAROTTO; DERIESZ; SPRINZ, 2010). 

O HIV-2 é menos virulento e transmissível que o HIV-1, sendo associado a um longo 

período de latência, podendo levar ao desenvolvimento tardio do HIV (ROSA; SILVA, HORA, 

2015). 
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3.1.2 Ciclo do vírus HIV na célula humana 

 

O sistema imune é de grande importância para a defesa do organismo de um indivíduo. 

Entre as células que fazem a defesa estão os linfócitos T CD4+, as quais são o principal alvo 

do vírus HIV. Apresentam papel fundamental na organização e no comando de uma resposta 

diante de uma infecção, sendo produzidos na glândula timo. Têm a capacidade de memorizar, 

reconhecer e atacar organismos estranhos (BRASIL, 2013). 

O vírus HIV, quando em contato com os linfócitos T CD4+, liga-se ao componente de 

membrana dessas células e penetra no seu interior para que haja multiplicação. Com isso, a 

função de defesa dessas células vai perdendo a capacidade de responder adequadamente as suas 

funções, deixando o sistema imune debilitado (CONITEC, 2013). 

O vírus infecta, além dos linfócitos T CD4 +, macrófagos e células dendríticas. O seu 

ciclo replicativo pode ser dividido em fase tardia e precoce, onde a fase precoce é caracterizada 

pelo reconhecimento da célula alvo pelo vírus, e a fase tardia envolve os processos de formação 

e maturação da partícula viral (ROSA; SILVA; HORA, 2015). 

Durante a fase precoce, ocorre o ciclo replicativo do vírus, onde as partículas virais se 

ligam às células T CD4+ por meio da proteína de superfície gp120. Essa ligação permite a 

ativação dos correceptores CCR5 ou CXCR4, que estão sobre a superfície da célula do 

hospedeiro. Com isso, a glicoproteína gp41 é incorporada na membrana, promovendo a fusão 

da partícula viral e da membrana da célula alvo. Isso leva à produção de um poro, no qual o 

núcleo viral entra no citoplasma da célula. Após essa ação, se inicia o processo de transcrição 

reversa, que é realizado pela enzima transcriptase reversa, onde faz a transcrição do RNA do 

vírus em DNA complementar. Com isso, ocorre o transporte da fita complementar para o núcleo 

da célula, que surge por meio do processo de integração mediado pela enzima integrase (ROSA; 

SILVA; HORA, 2015). A partir disso, desenvolve-se o processamento de proteínas virais, 

seguido pela formação de um novo virion, que é liberado da membrana por meio de brotamento 

para o meio onde estão as outras células alvo (ROSA; SILVA; HORA, 2015). 

 

3.1.3 Janela imunológica 

 

A janela imunológica do vírus HIV corresponde ao intervalo de tempo entre a infecção 

até a detecção dos primeiros anticorpos anti-HIV, que são produzidos devido a resposta imune 

do organismo, intervalo esse que pode variar mais ou menos de 30 dias, dependendo de cada 

indivíduo (BRASIL, 2013). 
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Nesse período, nos testes para a detecção de anticorpos, pode-se obter um resultado 

negativo, mesmo o indivíduo sendo HIV positivo. Caso isso ocorra, após 30 dias, recomenda-

se fazer uma nova coleta e realizar um novo teste (BRASIL, 2013). 

No entanto, indivíduos que apresentam resultado negativo, mas que são soropositivos, 

durante a janela imunológica, podem transmitir o vírus (BRASIL, 2013). 

Para entender o período de janela imunológica, deve-se avaliar a resposta do homem 

frente ao antígeno. Conforme Martins e Nóbrega (2018), a infecção viral pode ser dividida em 

três fases: 

 

1. Fase de eclipse: Esta fase consiste no estabelecimento inicial da infecção. A 

replicação do vírus é lenta e nem sempre os testes que utilizam técnicas de biologia 

molecular são capazes de detectar o ácido nucleico (MARTINS; NOBREGA, 2018). 

 

2. Fase de replicação exponencial: nesta fase tem-se o crescimento rápido do vírus, 

com estabelecimento da infecção (PETRY, 2018; MARTINS; NOBREGA, 2018). 

 

Os Linfócitos T são infectadas em quantidade maior do que o sistema imunológico do 

paciente infectado consegue combatê-lo. Com isto, nesta fase se iniciam os sinais e 

sintomas da infecção, onde antígenos e anticorpos são detectáveis  em exames 

sorológicos (MARTINS; NOBREGA, 2018). 

 

3. Fase plateau: consiste na diminuição da carga viral e ocorre a estabilização da 

infecção no organismo do indivíduo infectado por conta do sistema imunológico . 

(MARTINS; NOBREGA, 2018). 

 

Esta fase é curta para o HIV, alguns indivíduos permanecem nessa fase sem o 

desenvolvimento de anticorpos detectáveis nos testes sorológicos (PETRY, 2018). 

 

É valido ressaltar que NAT é um teste complementar aos testes sorológicos, não 

possuindo condições de substitui- lo, visto que com a evolução da infecção a carga viral costuma 

permanecer indetectável em alguns momentos (BRASIL, 2009). 

 

3.2 TESTES PARA DETECÇÃO DO HIV EM BOLSAS DE SANGUE 

 

Para o diagnóstico de HIV em bancos de sangue, são realizados testes como ELISA, no 

qual corresponde ao principal teste usado na seleção de doadores de sangue, por ser um método 

com alta sensibilidade e especificidade. Além desse teste, o Ministério da Saúde obriga a 

realização de mais dois testes, onde em um dos testes deve-se detectar o anticorpo anti-HIV 1 

e anti-HIV 2, e o outro deve detectar o antígeno viral, e esses testes devem ser confirmados por 

meio de imunofluorescência indireta, Western Blot ou PCR (PEREIRA; NASCIMENTO, 

2004). 

Outro teste realizado é o de ácido nucléico (NAT), utilizado para detecção do ácido 

nucleico do vírus do HIV em bolsas de sangue. Esse método identifica o RNA do vírus, que em 
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testes sorológicos convencionais não são detectados, diminuindo a sua janela imunológica 

(BRASIL, 2012). 

 

3.2.1 Importância do teste do ácido nucleico 

 

A testagem de bolsas de sangue, com a utilização do teste NAT, se revelou benéfica em 

países onde a soro prevalência é alta. Em contrapartida, sua incorporação nesses países depende 

principalmente da flexibilidade de adquirir os recursos necessários para sua implantação, uma 

vez que é indispensável a obtenção de infraestrutura, equipamentos e fornecimentos de kits, 

cujos produtos que se encontram no mercado possuem valores elevados (KAMEDA; 

CORRÊA; CAISSIER, 2018). 

O teste do ácido nucleico é um método bastante sensível e específico, por detectar o 

material genético. Essa vantagem torna fundamental o referido teste nos hemocentros. Por conta 

de algumas bolsas de sangue apresentarem resultados falsos negativos, constituem-se falhos 

testes que visam a detecção de anticorpos, visto que na amostra sanguínea o número de 

marcadores obtidos não são o suficiente para a sorologia. Com isso, é possível que aja 

contaminação do receptor do material transfusional (MARTINS; NÓBREGA, 2019). 

 

3.2.2 Tecnologias NAT utilizadas na triagem de doadores de sangue 

 

O NAT pode ser realizado por meio de diferentes tipos de técnicas, sendo as principa is 

e mais utilizadas, a Reação de em cadeia de Polimerase (PCR) e a amplificação medida por 

transcrição (TMA). Além disso, outras técnicas, como sequência de ácidos nucleicos (NASBA) 

e a técnica do DNA ramificado (bDNA), também podem ser realizadas para fins diagnóst icos 

(BARBAN, 2010). 

 

3.2.2.1 Reação em Cadeia de Polimerase (PCR) 

 

Refere-se a uma técnica muito sensível, que permite clonar fragmentos curtos de RNA 

e DNA e detectar por coloração fluorescente ou em eletroforese em gel. Existem duas maneiras 

de realizá-lo: a de maneira convencional (PCR-C) a qual mede-se o produto acumulado no final 

dos ciclos de amplificação, sendo ela semiquantitativa; e a real time (PCR-RT), onde avalia-se 



10 

 

 

a amplificação no momento em que ela ocorre. É um método quantitativo, sendo ele o mais 

sensível, rápido e preciso (BARBAN, 2010). 

A reação de amplificação de DNA por PCR envolve o emprego dos quatro nucleotídeos 

(dNTP’s) do DNA, sequências iniciadoras (primers) e uma DNA polimerase termoestáve l. 

Assim, é possível a obtenção de muitas cópias de uma sequência específica de ácido nucléico, 

a partir de uma fita molde. O princípio da PCR envolve três etapas básicas de variação de 

temperatura por ciclo, ou seja: a) Desnaturação da fita molde de DNA, etapa com duração entre 

30s a 1min., numa temperatura entre 92 ºC a 96 ºC; b) Pareamento de dois iniciadores sintéticos 

de composições diferentes, que funcionam como os iniciadores da reação de polimerização, que 

se ligam-se à região complementar da fita de DNA alvo que sofrerá a duplicação. Esta etapa 

tem duração de 30s a 1min., com temperatura entre 58 ºC e 65 ºC; c) Amplificação por meio da 

enzima Taq DNA polimerase, das novas fitas de DNA a partir de cada um dos iniciado res, 

utilizando os quatro dNTP’s como substrato da reação de polimerização. Etapa com duração 

entre 45s e 1 min., a 72 ºC (COSTA, 2009). 

O ciclo move-se novamente para a primeira etapa, na qual irá separar as fitas de DNA 

recém-sintetizadas, que servirão como molde. O processo é repetido por cerca de 30 a 40 vezes 

(BARBAN, 2010). 

 

3.2.2.2 Amplificação mediada por transcrição 

 

Esta técnica utiliza um ciclo isotérmico de amplificação de RNA por meio de Primers 

o qual define a sequência a ser amplificado. Com a transcriptase reversa, realizam-se cópias ou 

fitas duplas de DNA a partir do molde de RNA viral e depois ocorre a reação inversa. Esse 

processo gera cerca de 10 bilhões do produto amplificado entre 15 a 30 minutos (BARBAN, 

2010). 

 

3.3 COMO FUNCIONA O TESTE DO ÁCIDO NUCLEICO  

 

É preparado um pool de seis amostras, onde é acrescentada uma partícula calibradora, 

cujo papel é controlar o ensaio. Em seguida, realiza-se a extração pelo módulo de extração e 

ampliados por meio da técnica de reação em cadeia de polimerase em tempo real (PCR). Nesse, 

são utilizados submódulos para a reação de amplificação, o qual é constituído por diversos itens 

de biologia molecular, como: sondas, tampão e enzimas (Taq DNA polimerase e RT) 

(KAMEDA; CORRÊA; CASSIER, 2018). 
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Para o preparo do pool de amostras são utilizados três equipamentos, onde um é para 

realização da extração dos ácidos nucleicos, outro para o aumento dos ácidos nucleicos e por 

fim para detecção do vírus (KAMEDA; CORRÊA; CASSIER, 2018). 

 

3.4 CARACTERÍSTICAS DA PLATAFORMA NAT HIV/BIO-MANGUINHOS® 

 

O Kit NAT para HIV brasileiro é uma tecnologia exclusivamente nacional, tendo 

condições de processar 96 reações simultâneas, possuindo dois controles negativos e dois 

controles positivos. Essas podem ser acionadas em um mini pool, contendo seis amostras, o que 

resulta num processamento de 552 amostras numa única análise. Entretanto, caso algum pool 

contendo as seis amostras resulte em algum resultado positivo, as seis amostras deverão ser 

analisadas separadamente para que a amostra positiva seja identificada (BRASIL, 2014). 

Para validação de cada reação se faz uso de uma partícula calibradora, sendo 

acrescentada a cada minipool de amostras. Esse controle apresenta-se quantificado em 10.000 

cópias/mL, sendo responsável pela validação individual de cada uma das reações (BRASIL, 

2014). 

 

3.5 RISCO DE TRANSMISSÃO TRANSFUSIONAL DO HIV 

 

No Brasil e no mundo, o número de pessoas infectadas pelo vírus do HIV vem 

aumentando. Estimativas do Programa conjunto das nações unidas sobre HIV/AIDS - UNAIDS 

indicam que havia cerca de 44 milhões de pessoas infectadas pelo vírus do HIV no ano de 2017, 

em todo o mundo. No Brasil, entre os anos de 2007 a 2017, foram notificados ao Ministério da 

Saúde 230.547 novos casos de infecção pelo vírus HIV e nos últimos 5 anos se tem uma média 

de 40 mil novos casos de AIDS, dos quais 67% são do gênero masculino e 36 % feminino do 

gênero feminino. Estimativas apontam que, no Brasil, cerca de 866 mil indivíduos vivem com 

o vírus do HIV e que 135 mil não têm conhecimento de seus status sorológicos (PEREIRA et 

al., 2019). 

Estudos realizados no entre janeiro de 2012 a dezembro de 2014 por Caubelli, Daneli e 

Mesquita (2014), concluíram que foram realizadas 18.634 doações de sangue, sendo que dentre 

essas foram detectados 17 indivíduos (0,09%) com sorologia positiva para o HIV-1 e 2 e dos 

17 doadores detectados do HIV, 15 (88,2%) foram do sexo masculino e 2 (11,8%) do sexo 

feminino. Em ambos os sexos, a faixa etária houve variação entre 20 e 48 anos, sendo que 13 

(76,5%) tinha idade entre 20 e 40 anos, e 4 (23,5%) eram acima de 40 anos. 
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De acordo com Davila et al. (2018), o total de bolsas reagentes por meio de sorologia 

para HIV foi de 41 (0,14%) e as bolsas reagentes para o teste NAT foi de 21 (0,07%) dentre 

28.625 doadores de sangue no Rio Grande do Sul entre os anos de 2015 a 2017. 

Busch et al. (2005) publicaram o resultado após o monitoramento de três anos com a 

utilização do teste NAT no banco de sangue dos EUA. Com isso, os autores puderam concluir 

que após a implementação o teste do ácido nucleico houve redução da ameaça de transmissão 

para o vírus HIV em transfusões sanguíneas em cerca de 1 em 2,3 milhões de unidades e 1,8 

milhões de unidades respectivas. 

Nos Estados Unidos, a rotina do NAT em bancos de sangue já está a mais tempo em 

funcionamento. Com isso, o risco estimado da transmissão do HIV por meio de transfusões 

sanguíneas, que era de 1 para 1.468.000 pessoas, caiu de 1 para 2.135.000 pessoas (AZEVEDO 

et al., 2015). 

Almeida Neto et al. (2009) descrevem que em países desenvolvidos o risco de 

transmissão do HIV antes do NAT variou de 1/524.000 na Itália e 1/10.000.000 no Canadá. 

Entretanto, em países em desenvolvimento, o risco estimado da transmissão sanguínea do HIV 

é maior, como, por exemplo, na África do Sul e no Brasil, no qual o risco residual é de 

1/11.00017 e 1/60.000, respectivamente. Todavia, após o NAT, o risco residual diminuiu de 

1/600.000 para 1/2.000.00020 nos Estados Unidos. 

Os estudos de Lima (2011) e Davila et al. (2018) evidenciam a importância da inclusão 

do teste NAT para a redução da janela imunológica como o HIV, que reduz de 30 para 7 a 10 

dias do período mínimo para detecção do vírus, mas também para resolução de casos dados 

como falso positivos encontrados nos testes sorológicos, que ocasionam em maiores 

consequências legais ao banco de sangue. 

A metodologia do NAT é capaz de detectar mais de um tipo de RNA viral na mesma 

amostra, sendo obrigatória para a seleção de doadores de sangue em vários países. Alguns 

estudos realizados em vários países, como Estados Unidos, Itália e Alemanha, compararam a 

redução da janela imunológica para detecção do vírus HIV e observaram que houve redução de 

16-20 dias nos testes sorológicos para 10-12 dias para o teste NAT (LIMA, 2011). 

O teste ELISA de quarta geração abrange quase 100% de sensibilidade na prática. 

Contudo, o teste do ácido nucleico é complementar, pois de acordo com sensibilidade e 

especificidade de ambos os testes frente a uma infecção recente, o organismo apresenta níveis 

de antígenos aumentados, sendo detectados pelo teste NAT. Todavia, a fase aguda até a 

presença de anticorpos antecede a detecção de anticorpos contra o HIV. A partir disso, com o 

tempo ocorre a elevação de anticorpos, sendo que nesta fase a sorologia é capaz de detectar. 
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Contudo, a discrepância entre os resultados sorológicos e teste NAT pode ser explicada por dois 

contextos, sendo o primeiro relacionado com resultados falso-positivos encontrados no teste de 

triagem sorológica e, a segunda situação está relacionada com a existência de indivíduos que 

portam o vírus e que apresentam um alto título de anticorpos circulantes detectáveis pela 

sorologia, mas com baixa carga viral, não sendo detectáveis pelo teste NAT (DAVILA et al., 

2018). 

Contudo, é possível observar que há poucos estudos sobre o assunto abordado, 

tornando-se imprescindível que ocorra maiores estudos com diferentes períodos de tempo para 

a pesquisa de resultados satisfatórios. Diante disso, esse estudo possibilita a determinação da 

importância da metodologia do NAT para a triagem do HIV nos bancos de sangue. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que a implantação do Teste do Ácido Nucleico (NAT) é de suma importânc ia 

para redução da janela imunológica: 16-20 dias nos testes sorológicos para 10-12 dias para o 

teste NAT. Entretanto, o risco de transmissão por meio de transfusões sanguíneas ainda é 

possível. Com a realização da análise, foi possível concluir que a triagem clínica está sendo 

eficaz para o descarte de bolsas de sangue com risco de contaminação por doenças 

infectocontagiosas. Nesse sentido, sabe-se que o teste tem alta sensibilidade na detecção do 

genoma viral do HIV circulante no sangue, detectando um antígeno viral antes da produção de 

anticorpos. 

Entretanto, deve- se continuar com estudos e pesquisas em teste pré-transfusionais, que 

permitam diminuir ainda mais o período de janela imunológica, afim de garantir a segurança 

transfusional do paciente. 
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