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RESUMO 
 

As bolsas de sangue provêm de pessoas saudáveis, sendo administradas em indivíduos como 

forma de terapia para reposição sanguínea em casos de hemorragias, onde perde-se um 

elevado volume de sangue na qual o organismo não consegue repor o mesmo em tão pouco 

tempo. Diante dos altos índices de infecções por doenças sexualmente transmissíveis, torna-se 

essencial a realização de testes sorológicos para triagem de bolsas sanguíneas, tendo como 

propósito a redução dos índices de transmissão através das transfusões de sangue. Sendo 

assim, o presente estudo tem como principal objetivo compreender a importância da detecção 

do vírus das hepatites B e C em bancos de sangue através da triagem sorológica. Foi realizado 

um estudo do tipo revisão de literatura, utilizando artigos científicos dos anos 2010 a 2020, 

excluindo da pesquisa, bases científicas não relacionadas ao tema. Com isso, observou-se uma 

incidência das hepatites no ano de 2019, no estado do Paraná, com taxa de detecção para 

hepatite B de 15,5 casos a cada 100 mil habitantes, e para a hepatite C a taxa de detecção no 

mesmo ano foi de 12,2 casos a cada 100 mil habitantes. Assim sendo, é de extrema 

importância para a detecção dos vírus das Hepatites B e C, testes na triagem sorológica como 

método de ELISA, teste de luminescência, PCR e o NAT. 

 

 

Palavras-chave: Doenças transmissíveis. Transfusão de sangue. Doadores de sangue. Vírus 

de hepatite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LABORATORY EXAMS UTILIZATION IN BLOOD BANKS FOR THE 

DETECTION OF HEPATITIS B AND C IN THE SEROLOGIC SCREENING  

 

ABSTRACT 
 

The blood bags come from healthy people, being administered in individuals as a way of 

blood replacement therapy in the event of hemorrhages, in which a high level of blood is lost 

and the organism can not replace it in such a short time. In view of the high indicators of 

infections by sexually transmitted disease, doing the serologic tests becomes essential for 

screening the blood bags, aiming to reduce the levels of transmissions through blood 

transfusions. Therefore, the present paper has as its main objective to comprehend the 

significance of detecting Hepatitis B and C in blood banks through serologic screening. It was 

carried out a literature review study, emphasizing the importance of detecting Hepatitis B and 

C in serologic screenings to the potential blood donation. Wherefore, it was noticed an 

incidence of Hepatitis in 2019, in the state of Paraná, with detection rates for Hepatitis B of 

15,5 cases per 100 thousand inhabitants, and for Hepatitis C the detection rates in the same 

year was 12,2 cases per 100 thousand inhabitants. That being so, it is extremely important to 

the detection  of the Hepatitis B and C, tests in the serologic screening, as the EIA method, 

luminescence test, PCR, and the NAAT. 

 

Keywords: Communicable diseases. Blood transfusion. Blood Donors. Hepatitis Virus.



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

As transfusões de sangue são consideradas de grande importância para que se 

estabeleça um balanço hemostático no organismo, em que, por meio delas, ocorre a 

administração de bolsas de sangue em indivíduos como forma de tratamento de reposição 

sanguínea em casos de hemorragias, onde perde-se um elevado volume de sangue na qual o 

organismo não consegue repor o mesmo em tão pouco tempo. Além disso, algumas 

coagulopatias, como por exemplo a hemofilia, podem causar a ausência ou mal 

funcionamento de alguns hemocomponentes, sendo necessário a utilização de bolsas de 

sangue ao paciente portador da doença (BRASIL, 2015).  

Para suprir a falta de determinados tipos de hemocomponentes, existem diferentes 

concentrados de bolsas de sangue, na qual são indicados para situações específicas 

dependendo da necessidade apresentada por cada paciente. Dentre essas situações, pode-se 

destacar as bolsas de concentrado de glóbulos vermelhos (hemácias), que são administradas 

em casos de anemia por falta de transporte de oxigênio; concentrados de plaquetas, indicados 

para hemorragia onde há deficiência das mesmas; e o plasma fresco, sendo prescrito para 

indivíduos com carência de fatores de coagulação (BRASIL, 2015). 

No entanto, o plasma apresenta derivados que também podem ser utilizados em bolsas 

de transfusão, como as imunoglobulinas, administradas em pacientes com sistema 

imunológico comprometido; e a albumina, que é indicada para casos de queimaduras e 

hemorragias (BRASIL, 2015).  

As terapias transfusionais desempenham papel importante no tratamento de muitas 

doenças, sendo estabelecidas normas técnicas padronizadas para assegurar a qualidade do 

sangue doado e de seus hemocomponentes (SOUZA et al., 2014). Para minimizar os riscos de 

transmissão das doenças através das transfusões, é necessário realizar ações que envolvem 

doadores aptos, através da triagem clínica, a qual tem como principal objetivo, permitir que as 

doações possam ser feitas com segurança, sendo aplicado ao doador, um questionário. 

Também são realizados testes rápidos para possíveis doenças transmissíveis através da 

triagem sorológica, que estabelece um possível diagnóstico pela detecção de doenças no 

sangue, possibilitando ou não a utilização da bolsa coletada (RODRIGUES et al., 2018). 

Atualmente, existem muitas doenças que podem ser transmitidas pelo contato com 

sangue contaminado e outros fluídos corporais, como a hepatite B (HBV), que é um vírus de 

DNA, e a hepatite C (HCV), sendo um vírus de RNA de fita simples; a doença de Chagas, 

causada pelo agente etiológico Trypanosoma cruzi; a sífilis, transmitida pela espiroqueta 



6 

 

Treponema pallidum; a malária, causada no Brasil pelos agentes Plasmodium falciparum, 

vivax e malariae; o HTLV dos tipos 1 e 2, caracterizado como um retrovírus constituído por 

duas fitas simples de RNA, que infectam linfócitos T; e o vírus da imunodeficiência humana 

(HIV), apresentando como células alvo os linfócitos TCD4, sendo um retrovírus constituído 

de RNA (BUZATTO, 2017; PIRES et al., 2014). 

A Hepatite B é uma doença transmitida através de contato com fluidos e líquidos 

biológicos que contenham o vírus, podendo apresentar-se de forma sintomática ou 

assintomática. O agente causador da doença tem como reservatório o homem e apresenta 

período de incubação de 30 a 180 dias após a infecção, podendo ser dividida em hepatite B 

aguda ou crônica. Na infecção, o organismo só irá iniciar a produção de anticorpos quando o 

antígeno estiver circulando na corrente sanguínea, e, logo após infectar os hepatócitos, os 

anticorpos não conseguem destruí-los diretamente, e então partes do agente viral recobre a 

membrana dos hepatócitos, o organismo reconhece as partes expostas, iniciando o processo 

inflamatório, no qual as células, em principal linfócitos T citotóxicos, destruirão os 

hepatócitos que estão infectados, dando início a hepatite (BUZATTO, 2017). 

Já a hepatite C, por sua vez, apresenta período de incubação que pode variar de duas 

semanas a seis meses, e a forma de transmissão é semelhante à hepatite B, podendo também 

ser transmitida verticalmente, de mãe para filho, através do aleitamento. Essa infecção, em 

alguns pacientes a longo prazo, pode levar ao desenvolvimento de cirrose e câncer do fígado, 

visto que o tipo C não consegue desenvolver uma resposta imunológica adequada no 

organismo, desencadeando no portador uma sintomatologia mais branda, contribuindo para a 

cronicidade da doença (BRASIL, 2017; JOSAHKIAN, 2010). 

O período entre a infecção e o início da formação de anticorpos específicos contra o 

agente causador, é compreendido como janela imunológica, onde geralmente este ciclo pode 

perdurar por algumas semanas podendo cursar em exames sorológicos com resultados falso-

negativos. Por isso, houve a necessidade do emprego de técnicas mais sensíveis como o NAT 

(Teste de Ácidos Nucléicos), devido sua alta sensibilidade, que realiza a detecção precoce dos 

vírus HCV e HIV no sangue dos doadores, tendo disponibilidade de 100% para as bolsas 

coletadas no SUS. A Portaria Nº 2.712, de 12 de novembro de 2013, estabelece sobre a 

obrigatoriedade de se realizar o teste em todos os doadores como forma de triagem para o 

HIV, HCV e HTLV (BRASIL, 2013; BRASIL, 2017). 

Diante dos altos índices de infecções e transmissão de doenças sexualmente 

transmissíveis, como as hepatites, torna-se essencial a realização de testes sorológicos para 

triagem de bolsas sanguíneas, tendo como principal objetivo a redução dos índices de 
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transmissão através das transfusões de sangue. Além disso, é necessário demonstrar a 

importância das triagens sorológicas para detecção do vírus das hepatites B e C em bolsas de 

sangue de doadores voluntários. Foi realizado um estudo de revisão sistemática do tipo 

revisão de literatura, enfatizando a importância das hepatites B e C em triagens sorológicas 

para a possível doação de sangue.  

 

2 METODOLOGIA 

 

            O estudo trata-se de uma revisão de literatura narrativa, utilizando artigos dos anos de 

2010 a 2020, pesquisados em sites indexados como, Scielo, Google acadêmico, PubMed, 

utilizando palavras chaves como: Banco de sangue, Hepatite B, Hepatite C, Transfusão de 

sangue. Foram excluídos desta pesquisa artigos que não correspondiam com os requisitos 

deste estudo e artigos que não se enquadraram nos últimos dez anos. Foram utilizados 

boletins epidemiológicos contendo a taxa de detecção para as hepatites B e C no Brasil e nos 

estados, analisando a faixa etária e gênero dos indivíduos infectados pelo vírus. Dessa forma, 

os artigos que se enquadraram nos requisitos do estudo foram lidos na íntegra e dos mesmos 

retirado informações para a confecção deste artigo. 

 

3 APRESENTAÇÃO DE DADOS (RESULTADOS) 

  

3.1 INCIDÊNCIA DAS HEPATITES B E C NO BRASIL 

  

 A detecção do vírus da hepatite B no Brasil, entre os anos de 2009 a 2019, apresentou-

se com baixa variação. Entretanto, as regiões Sul, Norte e Centro-Oeste foram as que 

apresentaram maiores taxas de detecção para o vírus. Analisando-se a faixa etária e gênero 

dos infectados, no ano de 2019, pode-se notar que a grande maioria são do gênero masculino, 

entre os 50 e 54 anos de idade, onde houve cerca de 14,6 homens infectados a cada 100 mil 

habitantes. Para o gênero feminino, de mesma idade, também no ano de 2019, houve cerca de 

9,3 mulheres infectadas a cada 100 mil habitantes. Em 2019, foram registrados um total de 

7938 indivíduos do gênero masculino infectados pelo vírus da hepatite B, e um total de 6028 

indivíduos do gênero feminino infectados por esse vírus (BRASIL, 2020).  

 Para a detecção do vírus da hepatite C, existem dois marcadores, sendo o anti-HCV e o 

HCV-RNA, no qual ambos deveriam ser reagentes para que fosse notificada a infecção. 

Entretanto, no ano de 2015 a regra para a notificação foi modificada, estabelecendo a 
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presença de apenas um marcador reagente, já deve ser realizada a notificação da doença. 

Dessa forma, a taxa de detecção para o vírus da hepatite C, no ano de 2019, foi maior na 

região Sul, com 23,9 casos a cada 100 mil habitantes, sendo apenas um marcador reagente, e 

não ambos (BRASIL, 2020). 

 Ao analisar a faixa etária e gênero dos infectados por esse vírus no ano de 2019 no 

Brasil, pode-se notar que, assim como na hepatite B, a maior parte dos infectados são do 

gênero masculino. A maioria dos homens portadores da doença, estão entre as idades de 55 a 

59 anos, com cerca de 36,3 casos a cada 100 mil habitantes. As mulheres de mesma faixa 

etária também estão entre as mais infectadas, com cerca de 21,3 casos a cada 100 mil 

habitantes, notificando um total de 7938 indivíduos do gênero masculino infectados pelo vírus 

da hepatite C, e um total de 9996 indivíduos do gênero feminino (BRASIL, 2020). 

 

3.2 INCIDÊNCIA DAS HEPATITES B E C NO ESTADO DO PARANÁ 

 

 No Paraná, no ano de 2018, a taxa de detecção para hepatite B foi de 16,0 casos a cada 

100 mil habitantes, estimando 1825 casos da enfermidade, enquanto que no ano de 2019, a 

taxa de detecção foi de 15,5 a cada 100 mil habitantes, cerca de 1781 indivíduos portadores. 

Já a taxa de detecção para hepatite C, com apenas um marcador reagente, no ano de 2018 foi 

de 12,9 casos para cada 100 mil habitantes, sendo 1473 indivíduos infectados, e no ano de 

2019, a taxa de detecção foi de 12,2 casos a cada 100 mil habitantes, resultando em 1399 

indivíduos notificados (BRASIL, 2020). 

 

3.3 BOLSAS DE SANGUE DESCARTADAS DEVIDO SOROLOGIA POSITIVA 

PARA HEPATITES B E C 

 

Nos hemocentros, as bolsas de sangue coletadas passam por testes para avaliar a 

qualidade do sangue doado, que irá detectar a presença do vírus de algumas doenças 

transmissíveis, como no caso das hepatites B e C. Dessa forma, na presença de sorologia 

positiva para uma das hepatites, a bolsa de sangue será descartada (BUZATTO, 2017). 

 No ano de 2015, no estado do Paraná, no Hemocentro Regional de Maringá, ocorreram 

10875 doações de sangue voluntárias ao banco de sangue, e dentre essas, 272 indivíduos 

continham sorologia positiva para alguma doença transmissível. Entre esses indivíduos, 138 

apresentaram sorologia positiva para hepatite B, e 28 voluntários com sorologia positiva para 

hepatite C. O total de bolsas descartadas no ano de 2015 foi de apenas 253 bolsas de sangue, 
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visto que 272 indivíduos apresentaram sorologia positiva. Isso ocorreu devido a alguns 

indivíduos apresentarem coinfecções (principalmente por HBV e sífilis, além de alguns por 

HIV e sífilis) e sorologia positiva para mais de um marcador sorológico da mesma doença no 

mesmo indivíduo (BUZATTO, 2017). 

 Em Goiás, no HEMOJATAÍ, entre os anos de 2003 a 2013, dentre 1371 bolsas de 

sangue descartadas, um total de 736 continham sorologia positiva para doenças 

transmissíveis, sendo 452 indivíduos com positivação sorológica para hepatite B, e 49 

indivíduos com sorologia positiva para hepatite C (SANTOS et al., 2016). 

 No estado do Piauí, no ano de 2012, foram realizadas cerca de 49.829 doações de 

sangue, distribuídas em 4 hemocentros, sendo Hemocentro Coordenador, em Teresina (39.790 

doações), e Hemocentros Regionais, em Parnaíba (5.259 doações), Floriano (2.689 doações) e 

Picos (2.091 doações). Dentre essas doações de sangue, em Teresina, cerca de 1.344 bolsas de 

sangue foram bloqueadas por apresentarem sorologia positiva, sendo 584 por hepatite B, e 

137 por hepatite C. Em Parnaíba, 234 bolsas de sangue foram bloqueadas, sendo 129 por 

hepatite B e 10 por hepatite C. Em Floriano, houve o bloqueio de 144 bolsas de sangue, em 

que 73 eram positivas para hepatite B e 11 para hepatite C. E em Picos, 96 bolsas de sangue 

foram bloqueadas, sendo 50 por hepatite B e 6 por hepatite C (RODRIGUES et al., 2018). 

 

3.4 TESTES UTILIZADOS NA TRIAGEM SOROLÓGICA           

 

 Para a detecção de IST (infecções sexualmente transmissíveis) em banco de sangue, 

são realizados testes sorológicos e de biologia molecular. Para as doenças em estudo (Hepatite 

B e C) os exames empregados na sua detecção, são imunocromatografia de fluxo lateral, 

imunoensaio (ELISA), quimiluminescência de alta sensibilidade e kit NAT, testes esses, que 

visam a redução de transmissões dessas doenças através de transfusões de sangue (NEVES et 

al., 2013). 

 

3.4.1. IMUNOCROMATOGRAFIA DE FLUXO LATERAL  

 

 A imunocromatografia de fluxo lateral apresenta alta especificidade, é um teste 

qualitativo, baseado na utilização de proteínas sintéticas e recombinantes do HCV e HBV, 

imobilizados em uma membrana para identificação seletiva de anticorpo anti-HCV e anti-

HBV em amostras de soro ou sangue total, tendo como princípio a utilização de uma matriz 

de membrana de nitrocelulose ligada a uma tira de acetato transparente. Para a detecção de 
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antígeno, emprega-se um anticorpo de captura, ligado à matriz marcado com partículas 

coloridas que é específico para o antígeno pesquisado. Já na pesquisa de anticorpo, utiliza-se 

um antígeno específico ligado à matriz e um anticorpo antiimunoglobulina marcado com 

partículas coloridas, como ouro coloidal (róseo) ou prata coloidal (azul marinho, reveladores 

da interação antígeno-anticorpo (JAPOLLA et al., 2015).  

 Para interpretação do resultado é necessário observar os riscos que surgiram, para 

positivo irá surgir duas linhas visíveis, sendo uma linha na região controle (C) e outra na 

região teste (T). A intensidade de cor da linha teste (T) poderá variar de acordo com a 

concentração do analito (Ag / Ac) presentes na amostra. Todavia, qualquer intensidade de cor 

na linha teste indica resultado positivo. Quando negativo irá surgir apenas uma linha é visível 

na região controle (C), não sendo observada linha na região teste. Quando inválido não é 

evidenciada a linha controle (C). As razões mais comuns de falha são, volume insuficiente de 

amostra ou falha no procedimento técnico, havendo a necessidade de reler a técnica e repetir o 

teste com uma nova tira (CÂMARA, 2019). 

 

3.4.2. IMUNOENSAIO (ELISA) 

 

O imunoensaio (ELISA) é utilizado no diagnóstico das infecções virais por meio da 

detecção de antígenos e/ou anticorpos específicos contra o patógeno, isoladamente ou 

combinados. Em um teste ELISA, para a detecção de anticorpos, um antígeno deve ser 

imobilizado em uma superfície sólida. O anticorpo presente na amostra do paciente se liga ao 

antígeno, ficando preso na superfície sólida. Acrescenta-se ao sistema um conjugado 

(anticorpo ligado a uma enzima), que se liga ao anticorpo preso ao antígeno. A detecção 

ocorre por meio da incubação desse complexo enzimático (antígeno + anticorpo + anticorpo-

enzima) com um substrato que, ao ser consumido pela enzima, produzirá um produto 

detectável (colorido ou insolúvel). O principal elemento para a estratégia de detecção é uma 

interação antígeno-anticorpo altamente específica. Os imunoensaios enzimáticos qualitativos 

combinados detectam simultaneamente antígenos e anticorpos no plasma ou no soro humano, 

permitindo a detecção precoce da infecção por combinar em uma única reação a detecção de 

dois marcadores (BRASIL, 2015). 

Possui alta sensibilidade, pois o antígeno purificado fica aderido aos poços da 

microplaca de poliestireno (fase sólida), adiciona-se o soro do paciente e, caso a amostra seja 

positiva, anticorpos específicos se ligam aos antígenos da fase sólida. Na segunda etapa, 

inclui-se um segundo anticorpo dirigido contra as imunoglobulinas da espécie que é ligado à 
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peroxidase (conjugado). Ao adicionar-se o substrato apropriado para a enzima, ocorre a 

reação de cor. Os orifícios onde ocorreu a reação antígeno-anticorpo apresentam uma 

coloração. A intensidade da cor produzida é proporcional à concentração de anticorpos na 

amostra de soro (DIAS, 2007). 

 

3.4.3. QUIMIOLUMINESCÊNCIA DE ALTA SENSIBILIDADE 

 

 Os ensaios de quimioluminescência podem ser qualitativos ou quantitativos. Esses 

ensaios envolvem o uso de uma substância luminescente para detecção da reação antígeno-

anticorpo e anticorpo-antígeno. O resultado é definido pela emissão de luz, que é captada e 

analisada em equipamento próprio. O sistema de detecção por quimioluminescência é muito 

sensível e específico, mas exige equipamentos especiais e ainda tem custo elevado. No 

entanto, existem soluções de automação que aumentam a confiabilidade do ensaio e reduzem 

seu custo, quando este é utilizado em larga escala (BRASIL, 2015). 

 

3.4.4. Kit NAT (HIV/HBV/HCV) 

 

O Kit NAT Brasileiro HIV/HCV/HBV garante automação, otimização, rastreabilidade 

e possui alta sensibilidade. Desta forma, é possível detectar estes agentes patogênicos no 

período que antecede a produção de anticorpos pelo organismo, conhecido como janela 

imunológica. Consiste em um teste molecular usado para detectar ácidos nucléicos do VHB 

por reação em cadeia da polimerase (PCR) (BRASIL, 2015). Em 2014, a ANVISA 

determinou a obrigatoriedade desse teste na triagem dos Hemocentros Nacionais (BRASIL, 

2014). 

Para realização do NAT, são separadas algumas amostras com intuito de avaliar se há 

a presença do VHB e VHC, logo após é feita a extração do ácido nucléico viral e ao final 

ocorre a amplificação da carga genética extraída, por meio da técnica de PCR. Este método se 

trata de uma metodologia de PCR em tempo real. Nesta técnica, o DNA ou RNA do patógeno 

presente na amostra é amplificado utilizando primers (pequenos DNAs iniciadores específicos 

para o vírus) específicos para o alvo, no caso, o material genético dos vírus. Seu diferencial de 

uma PCR convencional é que neste teste a amplificação será colorida, no qual permite a 

quantificação em tempo real de acordo com a intensidade do brilho da substância. Assim, se 

existe a amplificação acima de uma quantidade determinada padronizada pelo kit é muito 

provável que a amostra esteja contaminada pelo vírus (KAMEDA et al., 2018).  
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4 CONCLUSÃO 

 

Os testes sorológicos para as hepatites B e C são de caráter obrigatório na triagem de 

bolsas sanguíneas em bancos de sangue, onde a partir deles, é possível detectar a presença ou 

ausência do vírus na amostra coletada, identificando o sangue doado como apto ou inapto a 

ser utilizado. Na positivação de algum dos testes empregados em bancos de sangue, a bolsa 

coletada deve ser obrigatoriamente descartada, evitando assim o risco de transmissão de 

doenças, como as hepatites B e C, através da transfusão sanguínea.  

Dessa forma, nos artigos analisados, notou-se que, em todos os hemocentros descritos, 

no descarte de bolsas sanguíneas, a positivação sorológica para hepatite B prevaleceu em 

comparação com a hepatite C. Também podemos concluir que, dos portadores de doenças 

transmissíveis como as hepatites B e C, no Brasil, no ano de 2019, grande parte são do gênero 

masculino, entre as idades de 50 a 59 anos. 

Todos os testes citados no presente trabalho possuem alta especificidade e 

sensibilidade para a detecção das hepatites B e C. Entretanto, o teste NAT é definido como 

padrão ouro para a detecção das hepatites na triagem sorológica dos bancos de sangue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

5 REFERÊNCIAS 

 

BUZATTO, Victor Hugo. Prevalência das doenças infectocontagiosas e o descarte de 

hemocomponentes em um banco de sangue do sul do Brasil. Repositório Institucional da 

Universidade Estadual de Maringá (RI-UEM). 2017. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico - 

Hepatites Virais. 2020. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Doenças infecciosas e 

parasitárias. 2010. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Hepatite C. 2017. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Infecção pelo HTLV. Departamento de Doenças de Condições 

Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. 2017.  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual operacional: implantação e rotina dos Testes de 

Ácidos Nucleicos (NAT) em serviços de hemoterapia. 2013.  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Sangue e hemoderivados: atenção hemoterápica. 2017.  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Sangue e hemoderivados: política nacional de sangue e 

hemoderivados. 2017. 

 

BRASIL. Secretaria de Estado de Saúde. Governo do estado de Mato Grosso. Transfusão de 

sangue: o sangue como terapia. 2015. 

 

CAETANO, Miriam Maria. Importância da detecção de anticorpos anti-HBc na prevenção da 

transmissão do vírus da hepatite B (VHB) em bancos de sangue. 2005. 

 

CÂMARA, Brunno. Imunocromatografia de fluxo lateral. Biomedicina Padrão. 2019. 

 

DA SILVA, Kelly Maria Rego, et al. Prevalência das principais doenças investigadas na 

triagem sorológica em unidades de um hemocentro. Revista Ciência & Saberes-UniFacema, 

v. 4, n. 1, p. 835-840, 2018. 

 

DIAS, Suzete Luísa José. Rastreio do vírus da hepatite B usando a técnica elisa e testes 

rápidos no banco de sangue do Hospital Central de Maputo. 2007. Trabalho de Conclusão de 

Curso. Universidade Eduardo Mondlane. 

 

JAPOLLA, Greice et al. Teste imunocromatográfico de fluxo lateral: uma ferramenta rápida 

de diagnóstico. Enciclopédia biosfera, centro científico conhecer-Goiânia, v. 11, n. 22, p. 26-

49, 2015. 

 

JOSAHKIAN, Juliana Alves, et al. Prevalência de inaptidão sorológica pelo Vírus HCV em 

doadores de sangue no hemocentro regional de Uberaba (MG), Fundação Hemominas. Vol. 

39 (4): 261-271. out.-dez. 2010.  

 



14 

 

KAMEDA, K. et al. A incorporação do teste diagnóstico baseado na amplificação de ácidos 

nucleicos (NAT) para triagem de sangue no SUS: arranjos tecnológicos para a nacionalização 

do “NAT brasileiro”. Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.28, No.1, pag.1-21, fev. 

2018. 

 

NEVES, Amanda Lourenço; FERREIRA, Eliana Claudia Perroud Morato. Triagem 

sorológica e metodologias utilizadas em banco de sangue. UNILUS Ensino e Pesquisa, v. 10, 

n. 20, p. 72, 2013. 

 

PIRES, Ana Flávia, et al. Diagnóstico do HIV. 2014.  

 

RODRIGUES, Aldenora Maria Ximenes, et al. Prevalência das principais doenças 

investigadas na triagem sorológica em unidades de um hemocentro. ReonFacema. 2018 Jan-

Mar; 4(1):835-840. 

 

SANTOS, Fabiana O., et al. Descarte de bolsas de sangue e a positividade sorológica em 

doadores em um hemocentro. Rev enferm UFPE on line., Recife, 10(9):3223-31, set., 2016.  

 
SOUZA, Gabriela Fátima de, et al. Boas práticas de enfermagem na unidade de terapia 

intensiva: cuidados durante e após a transfusão sanguínea. Rev Min Enferm. 2014 out/dez; 

18(4): 939-946. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

UNICESUMAR – Centro Universitário Cesumar 

Pró-Reitoria Acadêmica 

Disciplina: Trabalho de conclusão de curso 
FORMULÁRIO DE CONTROLE DE ORIENTAÇÃO 

Curso: Biomedicina Série: 4º ano Turma: BIO 4 NA Turno: Noturno 

Professor(a):  Michelli Gouveia Ramos 
 

Data: 30/10/2020 Horário:  

Acadêmico(a):   Juliana Cristina Marchi   e   Larissa Duarte de Souza 

 

RA: 1713253-2 

        1705365-2 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO: 

 O formulário deve ser preenchido em todos encontros entre professor e aluno. 

 O aluno e orientador deverá rubricar em cada encontro atividade. 

 No final do ano, ao término da orientação o aluno e o orientador deverão assinar o formulário. 

 O orientador deverá entregar o formulário preenchido, assinado e finalizado para o Coordenador. 

Orientação DIA/MÊS 

Nº 
de 
horas 

ATIVIDADES 
Visto 

acadêmico 

Visto 
orientador 

1 30/01/2020 2 Escolha do tema e orientação para formulação do 

pré-projeto 

  

2 06/02/2020 4 Primeira correção da devolutiva   

3 27/02/2020 1 Debate sobre os objetivos do pré-projeto   

4 12/03/2020 3 Segunda correção da devolutiva    

5 24/03/2020 3 Terceira correção da devolutiva   

6 21/04/2020 5 Reunião para esclarecimento de dúvidas e quarta 

correção da devolutiva 

  

7 11/05/2020 4 Última correção para entrega do pré-projeto   

8 18/09/2020 3 Alteração do projeto para artigo de revisão   

9 28/09/2020 4 Escrita dos resultados e correções   

10 18/10/2020 3 Correções da devolutiva   

11 26/10/2020 4 Correções da devolutiva   

12 30/10/2020 3 Últimas correções para entrega do artigo final   

 

Data de recebimento do Coordenador Assinatura do Coordenador 

  

 

Total de Horas Assinatura do acadêmico Assinatura do Orientador 

 

39 horas 

 

 

 

 

 


