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RESUMO 

OTANI , M.M. Programa de avaliação externa para os testes de triagem 
sorológica de doadores de bancos de sangue dos centros de 
referência da América Latina: utilização de multipainel específico. São 
Paulo, 2002. 1v. (várias paginações) . Tese (Doutorado) - Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo. 

Introdução: O risco de transmissão de agentes infeciosos por transfusão 
sangüínea é maior nos países em desenvolvimento. A hemoterapia na América 
Latina, embora tenha conquistado grandes avanços tecnológicos e políticos nos 
últimos anos, ainda apresenta diversos problemas que comprometem a 
qualidade dos resultados dos testes de triagem sorológica de doadores. A 
confiabilidade dos resultados emitidos pelos laboratórios que realizam testes de 
triagem sorológica de bancos de sangue pode ser determinada através de 
programas de avaliação externa, utilizando multipainéis específicos. Objetivos: 
Objetivou-se produzir multipainéis específicos para programas de avaliação 
externa em testes de triagem sorológica de bancos de sangue e determinar a 
qualidade dos resultados obtidos em 21 centros de referência da América 
Latina. Resultados: A seleção criteriosa da matéria-prima e a caracterização 
das amostras foram etapas importantes na determinaçã.o das características 
dos soros que constituíram os Multipainéis. Foram analisados os resultados de 
5 programas, realizados no período de 1997 a 2000. A média da taxa de 
resultados falso-negativos (RFN) foi de 0,7% para anti-HIV, 2,89% para HBsAg, 
4% para anti-H Bc, 10,7% para anti-HTLVI/II, 1,07% para anti-HCV, 3,22% para 
doença de Chagas e 6,25% para Sífilis. A média da taxa de resultados falso
positivos (RFP) variou de 0,73% para doença de Chagas a 5,28 % para anti
HCV. Os resultados foram analisados sob diversos prismas, o desempenho de 
cada centro de referência, a concordância nos resultados das amostras, os 
"kits" utilizados e os parâmetros. Conclusão: Um programa sistemático como o 
aqui apresentado mostrou pontos importantes dentro do processo de triagem 
sorológica e auxiliou a elucidar algumas causas de erros. Houve uma melhora 
gradativa na qualidade dos resultados obtidos nos programas, do ano de 1997 
para 1999. Quanto maior a proporção de amostras positivas, maior é a chance 
de laboratórios cometerem erros, como foi observado no multipainel do quinto 
programa, que teve aumento da taxa de RFN e RFP, evidenciando a existência 
de falhas no processo. A participação contínua nesses programas pareceu ser 
importante para o monitoramento das atividades realizadas no processo de 
triagem sorológica de doadores. 



SUMMARY 

OTANI , M.M. Externai evaluation program for blood donors infectious 
screening tests at Latin America reference centers: specific Multipanel 
use. São Paulo, 2002. 1v. (várias paginações). Tese (Doutorado) -
Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo. 

Background: In developing countries, the risk of acquiring infectious disease 
through blood transfusion is higher than developed countries. Although in the 
last 10 years, blood safety has improved in Latin America in terms of technology 
and politics, several problems remained unsolved that compromise the quality of 
the results obtained by the laboratories that perform infectious diseases 
screening tests. Externai evaluation program, using specific multipanel , may be 
an important tool to evaluate a laboratory that perform serological screening 
tests. Externai quality control program for blood bank serological test had not 
been previously performed in Latin America. Objectives: To develop the 
technology to produce panel of sera reactive to blood born infectious diseases 
and to determine the quality of the results of 21 reference centers of Latin 
America. Results: The criteria to select the raw material and to characterize the 
sample were important to determine the overall quality of the pane!. Using the 
Multipanel, tive Externai Quality Control programs were organized during 1997 
to 2000 with 21 reference laboratories in 16 countries in Latin America. The 
mean rate of the false negative results was 0,7% for ant-HIV test, 2.89% for 
HBsAg, 4% for ant-HBc, 10.7% for ant-HTLVI/II, 1.07% for ant-HCV, 3.22% for 
Chagas diseases, and 6.25% for Syphilis. The mean rate of false positive results 
varied from 0.73% for Chagas diseases to 5.28% to ant-HCV. The results were 
also analyzed in terms of performance of each reference center and by the 
manufacture of the kits used. Conclusion: The program could provide clues 
about sources of common errors and was an important tool to validate the 
laboratory screening processo The quality of the results improved from the 1 st to 
the 4th programo The chance of doing errors was higher, when the proportion of 
positive samples were higher, as observed in the 5th program that registered 
elevated index of false positive and false negative results . The continuing 
participation in this kind of program seemed to be important to monitor the 
activities performed by the blood bank screening laboratory. 
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A segurança da transfusão sangüínea não é homogênea nos diferentes 

continentes do mundo (EMMANUEL, 1994). Em países desenvolvidos, as 

complicações pós-transfusionais ocorrem em proporções menores do que 

naqueles em desenvolvimento, onde são observadas variações consideráveis 

na qualidade do sangue de unidades hemoterápicas de diferentes regiões, 

estados e populações (WAKE et. aI. , 1998; ROJAS, 1998; ZACARIAS, 1998). 

Várias são as causas que dificultam o processo de obtenção de "sangue 

seguro", isto é, sangue com baixo risco de transmissão de agentes infeciosos. 

Dentre as quais pode-se citar: 

a) o suprimento inadequado do sangue (LOOS, 1994), que se agrava, 

sobremaneira, em algumas regiões do mundo devido às barreiras 

socioculturais que dificultam o processo de conscientização dos 

doadores a respeito da importância da doação voluntária altruísta e 

não remunerada (LEIKOLA, 1993; VAN-DEN-BURG et. ai., 1998; 

GIBBS et. aI. , 1994; OPAS, 2000a) , 

b) a inexistência de procedimentos de controle de qualidade durante 

todo o processo, incluindo-se a não-realização de testes de triagem 

sorológica obrigatórios em 100% dos doadores, a falta de treinamento 
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adequado de funcionários, a ausência de procedimentos operacionais 

padrões e a utilização de reagentes e equipamentos não 

inspecionados, não aprovados e não calibrados adequadamente 

(KLEINMAN et. aI. , 1989; GALEL et. ai., 1995; KITCHEN, 1998). 

c) o uso não apropriado do sangue e hemoderivados (LACKRITZ, 1998), 

d) a deficiência organizacional e logística do sistema de vigilância 

sanitária e do quadro de recursos humanos, geralmente 

despreparados para exercerem tais funções (SERINOLLI , 1996). 

e) a ausência de programas nacionais de credenciamento de unidades 

hemoterápicas em muitos países (KOISTINEN, 1994; 

MCCULLOUGH, 1996; WHYTE, 1998), 

Apesar desta problemática tão evidente, nos últimos 10 anos, houve uma 

melhora considerável na prática da transfusão sangüínea, em decorrência de 

constantes aprimoramentos da qualidade dos serviços prestados pelos bancos 

de sangue, do desenvolvimento de tecnologia moderna, da descoberta de 

novos patógenos transmissíveis pelo sangue e da constante preocupação em 

oferecer "sangue seguro" e em quantidade suficiente à população 

(GOODNOUGH et. ai., 1999) . 

Dentre os principais fatores que permitiram uma diminuição significativa 

do risco de transmissão de doenças infeciosas através da transfusão sangüínea 

estão: a) implementação de conceitos e normas de gestão da qualidade na 

maioria dos bancos de sangue de países desenvolvidos. Na América Latina, 
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porém, poucos são os bancos de sangue que atendem a essa realidade 

(MILLER, 1993; MYHRE, 1993; CALLERY et. aI., 1994; BUCKMAN, 1994; 

ZUCK, 1995a; HARVEYet. aI., 1995; LlNDEN, 1999a; REESINK, 2000); 

b) elaboração e aplicação da política nacional do sangue. Alguns países 

da América Latina dispõem de política nacional do sangue estabelecida em lei , 

como Brasil, Argentina, Peru, Paraguai e Honduras, (WILLlAMSON, 1999); 

c) aumento do conhecimento sobre a medicina transfusional através de 

dados sobre prevalência, incidência e procedimento de inativação do patógeno 

(NESS, 1999; CORASH, 2000); 

d) acesso a novas tecnologias caracterizadas por elevada sensibilidade e 

especificidade (ALTER, 1992; LlTVAK et. aI. , 1997; THORSTENSSON et. aI., 

1998; VAN DER POEL, 1999; KLEIN, 2000; BUSCH et. aI. , 2000a; JACKSON, 

2000; STRAMER, 2000) . 

Atualmente, o quadro que retrata a medicina transfusional na América 

Latina caracteriza-se pelo elevado número de bancos de sangue por país 

(Tabela 1). No ano de 2000, 4.637 bancos de sangue coletaram, 

aproximadamente, 5.388.850 unidades de sangue em uma população de quase 

500 milhões de habitantes, distribuídos em uma área de 20.000.000 km2 

(OPAS, 2001 a). Essas unidades hemoterápicas são administradas por 

entidades públicas e privadas, além da Cruz Vermelha, forças armadas e 

seguro social (RUY-PEREZ, 1994; LÓPES-PACHECO, 1999). 
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Apesar de a maioria dos países latino-americanos possuir leis 

específicas sobre medicina transfusional, menos de 25% mantém um programa 

nacional de credenciamento de unidades hemoterápicas com sistema de 

inspeção e de vigilância sanitária eficientes. Tal situação contribui para o 

aumento das diferenças encontradas na qualidade dos serviços entre os 

bancos de sangue de um mesmo país ou região (SERINOLlI, 1996; OPAS, 

2000a). 

TABELA 1 - NÚMERO DE BANCOS DE SANGUE NOS PAíSES DA AMÉRICA 
LATINA E SITUAÇÃO DAS DOAÇÕES NO ANO DE 2000 

'paj~'!t:M""'I'l~~X!' 1URi"~~9i' IIf~ rlIlAWJ;,03t'-
Argentina 804.018 37.031.802 2,17 780 2.766.889 

Bolívia 40.056 8.329.000 0,48 60 1.098.581 
Brasil 859.113 170.693.424 0,50 2.000 8.547.400 
Chile 218.371 15.211.308 1,44 160 756.626 

Colômbia 398.000 42.321.386 0,94 160 1.038.700 
Costa Rica 59.218 4.023.466 1,47 30 51 .100 

Cuba 82.237 11.200.692 0,73 42 110.922 
EI Salvador 574.320 6.276.037 9,15 60 21.040 

Equador 76.096 12.646.095 0,60 38 283.560 
Guatemala 25.482 11.385.336 0,22 31 108.890 
Guiana Fr. 2.864 717.458 0,40 1 215.000 
Honduras 38.328 6.485.475 0,59 58 112.492 

México 1.234.414 98.881 .308 1,25 560 1.967.183 
Nicarágua 50.581 5.074.243 1,00 30 121.428 
Panamá 44.496 2.855.701 1,56 25 75.517 
Paraguai 47.163 5.496.450 0,86 44 406.750 

Peru 332.800 25.661.690 1,30 158 1.285.216 
Rep. Dominicana 60.885 8.495.360 0,72 77 48.442 

Uruguai 116.548 3.337.062 3,49 80 186.925 
Venezuela 323.860 24.169.744 1,34 262 912.050 

Total 5.388.850 499.575.579 1,08 4.637 20.114.711 

FONTE: Relatório anual da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). 
Base de dados da população: Centro Latino Americano y Caribenho de 
Demografia (CELADE). 

Desde 1992 a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) tem 

atuado junto aos ministérios da saúde dos respectivos países da América 
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Latina, com o objetivo de fortalecer os programas nacionais de sangue, através 

de reuniões periódicas com os responsáveis técnico-científicos e políticos, 

estabelecendo compromissos, definindo linhas de ação conjunta e seguimento 

de cooperação técnica. 

Essas atividades compreendem a elaboração de legislação nacional do 

sangue, a implementação de um programa nacional de avaliação externa em 

sorologia e imuno-hematologia, o estabelecimento de normas e implementação 

de gestão da qualidade, o levantamento de custos associado à logística de 

regionalização de processamento do sangue, bem como o fortalecimento de 

programas nacionais de doação voluntária , altruísta e de repetição (OPAS, 

2001 b). 

Os programas de avaliação externa, também conhecidos como "teste de 

proficiência", são considerados pela OPAS indicadores da qualidade dos 

resultados de testes sorológicos emitidos pelos laboratórios que realizam 

triagem sorológica de doadores de sangue. Os testes de proficiência criam um 

vínculo entre os laboratórios participantes e o laboratório organizador, além de 

gerarem uma gama de informações importantes, como a estratégia de triagem 

sorológica adotada pelos laboratórios, os índices de resultados falso-positivos e 

falso-negativos, a necessidade de treinamento dos funcionários, as marcas de 

"kits" disponíveis no mercado, a sensibilidade, a especificidade e a variabilidade 

dos resultados dos testes sorológicos emitidos pelos laboratórios de triagem 

sorológica de doadores, entre outras. 
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1.1 SANGUE NA AMÉRICA LATINA 

Segundo a estimativa da OMS, a quantidade de sangue e 

hemoderivados necessária para suprir as necessidades de um país é 

equivalente a 5% de sua população (OPAS, 1999a), em unidades de sangue, 

por ano. Assim, na América Latina, entre o número ideal de coleta e o real , 

existe um déficit de quase 20.000.000 de unidades, exceto em EI Salvador, 

onde a coleta excede em muito a quantidade ideal (Tabela 1). 

É importante esclarecer que, na América Latina, a maioria dos bancos de 

sangue são públicos. Na Venezuela , por exemplo, dos 262 bancos de sangue 

existentes, 87 são do Ministério de Saúde e Desenvolvimento Social , 28 do 

Instituto Venezuelano de Seguro Social , 8 da Polícia Militar, 119 privados e os 

demais (20) de instituições não-governamentais, como a Cruz Vermelha. No 

Paraguai , 15 bancos são privados, 26 são públicos, 2 pertencem à Polícia 

Militar e 1 à Cruz Vermelha. Em EI Salvador, 30 bancos de sangue são 

públicos, 21 são privados, 1 está associado à Cruz Vermelha, 2 ao hospital 

militar e 6 ao Seguro Social. No Brasil, aproximadamente 560 instituições 

realizam testes sorológicos; destas, 247 são públicas, rE?sponsáveis por cerca 

de 70% das bolsas coletadas no país, e 313 privadas. Na Costa Rica, existem 

28 públicos e 2 privados. No Peru , 87 pertencem ao ministério da saúde, 31 ao 
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Seguro Social , 5 à Polícia Militar e 35 são privados. Tais informações foram 

obtidas no ministério de saúde dos respectivos países. 

Os testes de triagem sorológica são realizados em 100% dos doadores, 

na maioria dos países da América Latina, incluindo-se o Brasil; porém, em 

algumas poucas regiões , ainda existem transfusões "braço a braço", isto é, sem 

a realização de testes de triagem sorológica (SCHMUNIS et. aI., 1999; 2000). O 

teste anti-T. cruzi é o que apresenta menor índice de cobertura, variando de 6% 

na Costa Rica, 15% no México, 20% na Guiana Francesa, 28% no Panamá, 

74% na Nicarágua, 90% em Equador a 98% no Paraguai, Honduras e 

Colômbia. O segundo teste menos realizado é o anti-HCV, com 67% na 

Nicarágua, 69% no Paraguai , 97% em Honduras, 98% na Argentina e 99% na 

Colômbia, Equador e Rep. Dominicana. Testes para anti-HIV, HBV e Sífilis são 

realizados em 100% dos doadores, com exceção de Paraguai (99%) e 

Colômbia (98%) (SCHMUNIS et. aI. , 2001 ; OPAS, 2001 a) . 

A deficiência de um sistema adequado de informação, de coleta , de 

processamento de dados e de registros específicos das atividades relacionadas 

aos bancos de sangue na América Latina tem sido a principal dificuldade para 

se quer obter dados referentes ao número de bolsas coletadas, à porcentagem 

de doadores voluntários, ao índice de unidades fracionadas, aos motivos de 

recusa de doadores, à porcentagem de descarte das bolsas, ao número de 

bolsas de sangue coletadas pelos setores privado e público, à prevalência de 

infeções transmissíveis pelo sangue nos doadores e ao risco de transmissão, 
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entre outros. Alguns dados apresentados neste estudo foram obtidos 

diretamente dos representantes dos órgãos públicos dos países que 

desempenham atividades em hemoterapia. De modo geral , deparou-se, em 

todos esses países, com a escassez de informações referentes às atividades 

hemoterápicas do setor privado. 

1.2 AGENTES TRANSMiSsíVEIS PELA TRANSFUSÃO SANGüíNEA E A 

TRIAGEM SOROLÓGICA EM BANCOS DE SANGUE 

Desde 1795, quando PHILlP SYNG começou a praticar a transfusão 

sangüínea "homem a homem", agentes patogênicos eram passíveis de 

transmissão do doador para o receptor e, em algumas situações, devido às 

técnicas empregadas na época, o contrário também podia ser observado. 

Apesar disso, a existência do risco de transmissão de microrganismos 

patogênicos através da transfusão sangüí nea só ficou conhecida 100 anos mais 

tarde, após a descoberta das isoaglutininas anti-A e anti-S, em 1901 , por KARL 

LANDSTEINER, e do anticoagulante, por ALSERT HUSTIN, em 1914. 

Em novembro daquele ano, LUIS AGOTE realizou a primeira transfusão 

de sangue em humanos utilizando citrato como anticoagulante e, a partir de 

então, os êxitos da prática transfusional aumentaram-se com o aprimoramento 
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das técnicas (AGOTE, 1915 apud RIZZI , 1999). O aumento da sobrevida de 

pacientes que haviam recebido sangue diretamente do doador ampliou a 

possibil idade de se encontrar agentes etiológicos patogênicos transmitidos 

através da transfusão sangüínea (GREENWAL T, 1997). 

A seguir, apresenta-se, cronologicamente, os principais eventos citados 

na literatura mundial que mostram a descoberta dos agentes etiológicos 

transmitidos pelo sangue e os acontecimentos relevantes na triagem sorológica 

no decorrer dos tempos, com o objetivo de diminuir o risco de transmissão 

desses agentes. 

1.2.1 Sífilis 

Em 1905, SCHAUDINN & HOFFMANN identificaram o Treponema 

pallidum em material de condiloma (BRITISH MEDICAL JOURNAL, 

1966). 

Em 1906, NEISSER & WASSERMANN desenvolveram o primeiro teste 

sorológico de fixação de complemento (WASSERMAN, 1906 apud 

DYCKMAN, 1976). 

Em 1915, FORDYCE registrou o primeiro caso de transmissão de sífilis 

nos EUA (Apud MORGAN, 1935) 1. 

Em 1945, foram publicadas as primeiras exigências federais de 

licenciamento sobre sangue nos EUA, referências sobre resultados falso-

1 O autor não cita referência de FORDYCE, 1915. 
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negativos no teste de Wasserman na triagem sorológica para Sífilis e 

sugestões de critérios mais rigorosos na seleção de doadores durante a 

triagem clínica (MINIMUN REQUIREMENTS, 1945). 

Na década de 1960, iniciou-se a triagem sorológica na América Latina 

com teste não-treponêmico de VDRL (Veneral Disease Reference 

Laboratory) e RPR (Rapid Plasma Reagin) (BRASIL, Portaria nO. 4, de 

1969; ARGENTINA, Lei n°. 17.132 de 1967; BELTRAN, 1997). 

Em 1966, registrou-se o último caso de transmissão de sífilis por 

transfusão nos EUA (CHAMBERS et. aI., 1969) . 

Em 1980, grupos de várias partes do mundo começaram a discutir e 

analisar a possibilidade de se descontinuar a realização de testes para 

sífilis em triagem de banco de sangue (INTERNATIONAL FORUM, 1981 ; 

De SCHRYVER, 1990; SEIDL, 1990; GREENWAL T et. aI., 2001 ; 

SCHMIDT, 2001b). 

1.2.2 Doença de Chagas 

Em 1908, CARLOS JUSTINIANO RIBEIRO DAS CHAGAS descobriu o 

Trypanosoma cruzi (CHAGAS, 1909). 

Em 1913, GUERREIRO & MACHADO desenvolveram o teste de fixação 

de complemento para diagnóstico da doença de Chagas (GUERREIRO 

et. aI., 1913). 
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Em 1936, surgiu a suspeita da transmissão do T. cruz; por transfusão 

(MAZZA et. aI. , 1936). 

Em 1945, recomendou-se excluir da doação de sangue candidatos 

portadores da doença de Chagas (OíAS, 1949). 

Em 1949, foi registrada a primeira confirmação de transmissão do 

parasita por transfusão sangüínea (PELLEGRINO, 1949). 

Em 1967, o teste de triagem sorológica tornou-se obrigatório na 

Argentina (Lei nO. 17.132, de 1967) e, em 1969, no Brasil (Portaria nO. 4, 

de 1969). 

Em 1988, tornou-se obrigatória, no Brasil , a realização de dois testes de 

triagem com princípios diferentes (BRASIL, Lei nO. 7.649, de 1988). 

Em 1995, a triagem sorológica tornou-se obrigatória na Colômbia pela 

Resolução n°. 01738. 

- A partir de 1995, vários grupos começaram a realizar estudos de 

prevalência nos doadores de sangue em diversas regiões dos EUA 

(BRASHEAR et. aI. , 1995; SHULMAN et. aI. , 1997; LEIBY et. aI. , 1997, 

BARRET et. aI., 1997; LEIBY et. aI. , 1999) . 

A Tabela 2 mostra os países onde a triagem sorológica para a doença de 

Chagas é obrigatória. No Brasil , a Resolução ROC nO. 343, de 2002, retira a 

obrigatoriedade da realização de dois testes. A triagem sorológica deve ser feita 

por um teste de alta sensibilidade. 
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1.2.3 Hepatite B 

EM 1943, foram registradas as observações da manifestação de icterícia 

pós-transfusional (BEENSON, 1943). 

Em 1965, foi descoberto o antígeno Austrália (BLUMBERG, 1965). 

Em 1968, OKOCHI & MURAKAMI confirmaram a transmissão por 

transfusão (OKOCHI , 1968). 

Em 1972, tornou-se obrigatória a triagem em bancos de sangue, nos 

EUA (AL TER et. aI. , 1972). 

Em 1975, a Resolução CNH nO. 01 , de 1975 determina que seja 

realizado o 'teste para hepatite B nas amostras de doadores de sangue, 

no Brasil. 

Em 1978, tiveram início os testes de triagem sorológica na Colômbia; 

porém, sua obrigatoriedade aconteceu somente em 1981, com o Decreto 

nO. 616 (BELTRÁN et. aI., 1997). 

Em 1986, os EUA introduziram o teste bioquímico de AL T como 

marcador alternativo de hepatites B e NANB e, em 1987, o teste Anti

HBc como marcador sorológico da Hepatite B (Morbidity Mortal Weekly 

Report - MMWR, 1991). 

Em 1999, foram utilizadas no Japão técnicas de biologia molecular na 

triagem sorológica com "pool" de amostras (MATSUMOTO et. ai. , 2001) . 
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Atualmente, Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela realizam testes para 

Anti-HBc na triagem sorológica de doadores de sangue, devido à 

determinação de regulamentações legais. 

1.2.4 HTLVI/II 

Em 1980, POIESZ el. aI. isolaram o vírus HTLV I (POIESZ el. ai., 1980) . 

Em 1982, KALYANARAMAN et. aI. isolaram o vírus HTLV 11 

(KALYANARAMAN el. ai., 1982) . 

Em 1984, confirmou-se a transmissão de HTLVI/l1 por transfusão 

sangüínea (OKOCHI et. aI. , 1984) . 

Em 1986, tornou-se obrigatória a realização de triagem sorológica para 

HTLVI/II no Japão, nos EUA em 1988, na França em 1991 e, no Brasil , 

em 1993 (BRASIL, Portaria nO. 2.135). 

Poucos são os países da América Latina em que a triagem sorológica 

para HTLVI/II é obrigatória; dentre os quais estão Argentina , Brasil e 

Uruguai. 
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1.2.5 HIV 

Em 1982, foram registradas as primeiras observações sobre AIDS 

associada à transfusão de sangue (Morbidity Mortal Weekly Report -

MMWR, 1982; JOINT STATEMENT, 1983 ; AMMANN et. aI. , 1983) . 

Em 1982, alguns grupos isolaram o vírus HTLV 111 (GALLO et. aI. , 1984; 

BARRE-SINOUSSI et. aI., 1983) . 

Em 1984, tornaram-se disponíveis os testes comerciais para pesquisa de 

anticorpos anti-HIV-1, (SCREENING FOR AIDS, 1985) 

Em 1985, iniciou-se, em bancos de sangue dos EUA, a triagem 

sorológica para pesquisa de anticorpos anti-HIV-1 (Morbidity Mortal 

Weekly Report - MMWR, 1985). 

Em 1992, tornou-se obrigatória a utilização de testes anti-HIV 1 +2 nos 

EUA (MMWR, 1995). E, 1995, a pesquisa do antígeno p-24 é 

recomendada pelo Food and Drug Administration (FDA) nos EUA. 

Em 1995, surgiram os testes para pesquisa de anticorpos anti

HIV1+2+Subtipo "O" ( PAU et. aI., 1996). 

Em 1985, tornou-se obrigatória a realização de testes na triagem 

sorológica de bancos de sangue em Honduras (Decreto n°. 298, de 

1985). Em 1986, na Venezuela (Resolução n°. G-754); em 1987, no 

Equador (Acordo Ministerial n°. 8664) no Chile (Regulamento SNSS) e 

na República Dominicana (Resolução Ministerial): Em 1988, torna-se 

obrigatório no Uruguai (Decreto nO. 233) e no Brasil (Lei n°. 7.649). Em 
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1990, na Argentina (Lei nO. 23.798) e na Costa Rica (Decreto n°. 19.933-

S) ; em 1991 , na Colômbia (Decreto nO. 559) ; em 1992, no Peru (Lei nO. 

25.779); em 1993, em EI Salvador (Decreto nO. 53) ; em 1994, no 

Paraguai (Resolução nO. 28) ; em 1996, na Bolívia (Lei nO. 1.687) ; e em 

1997, na Guatemala (Decreto nO. 87) (LEYES, 2002) . 

Em 1999, começou-se a utilizar a técnica de biologia molecular na 

triagem sorológica com "pool" de amostras, nos países desenvolvidos 

(ALLAIN , 2000; HOLLAND, 2000) . 

1.2.6 Hepatite C 

Em 1972, foram registrados relatos de hepatites pós-transfusionais não

A e não-B (AL TER, 1972). 

Em 1989, CHOO et. aI. isolaram o HCV (CHOO, 1989). 

Em 1989, testes diagnósticos comerciais para pesquisa de anticorpos 

anti-HCV passaram a tornar-se disponíveis no mercado (KUO et. aI. , 

ALTER et. aI., 1989; VRIELlNK et. aI. , 1995). 

Em 1990, tiveram início os testes de triagem sorológica para pesquisa de 

anticorpos anti-HCV nos EUA (AL TER et. aI., 1997) . 

Em 1993, tornou-se obrigatória a realização do teste na triagem 

sorológica de doadores no Brasil (Portaria nO. 1.376, de 1993). 
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Em 1999, começou-se a utilizar a técnica de biologia molecular na 

triagem sorológica com "pool" de amostras, nos EUA, na França, na 

Alemanha e no Japão (ROTH et. aI., 2000) . 

A Tabela 2 apresenta os testes de triagem sorológica obrigatórios nos 

países da América Latina. 

TABELA 2 - TESTES DE TRIAGEM SOROLÓGICA OBRIGATÓRIOS NOS 
PAíSES DA AMÉRICA LATINA - 2000 

País HIV HBsAg sífilis HCV T. cruz; HTLV Anti-HBc Outros 

Argentina X X X X X X X Brucelose, 
Antg. p24 

Bolívia X X X X X Malária 
Brasil XX X X X X X X Malária 
Chile X X X X X 
Colômbia X X X X X 
Costa Rica X X X X -
EI Salvador X X X X X 
Equador X X X X X 
Guatemala X X X X -
Honduras X X X X X Malária 
Nicarágua X X X X -
Panamá X X X X -
Paraguai X X X X X 
Peru X X X X X X X 
R. Dominicana X X X X - X Malária 
Uruguai X X X X X X X 
Venezuela X X X X X X 

, - . . 
FONTE: Leis referentes a obngatonedade da reallzaçao de testes sorologlcos dos 

respectivos países (Anexo A). 

Toda a experiência adquirida durante os últimos 100 anos em medicina 

transfusional e o surgimento constante de novos conceitos, em função do 

avanço da tecnologia, fizeram com que pesquisadores e profissionais da área 
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ficassem atentos quanto ao surgimento ou alterações de possíveis riscos de 

transmissão de agentes já conhecidos ou emergentes (BARBABA, 1998). 

Recentemente, novos agentes etiológicos transmissíveis pelo sangue 

foram descobertos; citam-se o Herpes Vírus Humano do tipo 8 (HHV-8) 

(CHANG el. aI. , 1994), o vírus da Hepatite G (LlNNEN et. aI. , 1996), o vírus 

conhecido como TTV (NISHIZAWA et. aI. , 1997), a proteína causadora da 

doença de Creutzfeldt-Jakob (CJD) (RICKETTS et. aI., 1997) e da Babesiose 

(GERBER et. aI., 1994). 

Os projetos conhecidos como "Retrovirus Epidemiology Donor Study" 

(REDS) e "REDS Allogeneic Donor And Recipient Repository" (RADAR) foram 

elaborados nos EUA com o objetivo de se coletar dados que pudessem auxiliar 

na busca de prováveis fatores de risco que estivessem associados ao 

comportamento dos doadores de sangue e, conseqüentemente, à transmissão 

dos agentes já conhecidos e daqueles considerados emergentes (ZUCK el. aI., 

1995b; SCHREIBER et. aI. , 1996) . 

1.2.7 Prevalência das infeções e risco de transmissão 

Inúmeros trabalhos já demonstraram que, nos dias atuais, o risco de 

transmissão de doenças infecciosas através da transfusão sangüínea, em 

países de primeiro mundo, é extremamente baixo (BUSCH et. aI. , 1999; 

WILLlAMSON et. aI. , 1999; DEBEIR et. aI., 1999) . 
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o cálculo do risco de transmissão de doenças infecciosas através da 

transfusão sangüínea pode ser estimado a partir de elaboradas fórmulas 

matemáticas, utilizando-se para essa finalidade alguns fatores determinantes 

como a) o período de janela imunológica da doença e a sensibilidade dos testes 

de triagem sorológica para o determinado analito, b) a incidência daquela 

doença na população, c) a realização de testes de triagem sorológica em 100% 

dos doadores, d) a taxa de resultados falso-negativos (devido a erros 

operacionais durante a realização dos ensaios) e e) a taxa de doadores 

infectados por variantes virais, como os casos do subtipo "O" do HIV 

(LOUSSERT-AJAKA et. aI. , 1994) e da hepatite B (JONGERIUS et. aI. , 1998; 

YOTSUYANAGI et. aI., 2001) e doadores que não respondem 

imunologicamente, de forma habitual, a tais infeções (WILLlAMS et. aI., 1997; 

LlTVAK et. aI., 1997; SCHMUNIS et. aI. , 1998; BUSCH et. aI. , 1997; BUSCH et. 

aI., 1999; GLYNN et. a/. , 2000, KLEINMAN et. aI., 2000) . 

Poucos são os trabalhos publicados na literatura mundial sobre taxas de 

risco de transmissão de doenças infecciosas por transfusão sangüínea na 

América Latina. SABINO et. aI. (1999) demonstraram que o risco de se contrair 

HIV por transfusão em São Paulo chega a 1: 64.102, o que significa que o risco 

é 10 vezes maior no nosso país do que nos EUA. 

A Tabela 3 mostra alguns índices de risco de transmissão por transfusão 

sangüínea em alguns países da América Latina, apresentados por SCHMUNIS 

et. aI. (1998) e CANUTTI (1998) . 
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TABELA 3 - RISCO DE TRANSMISSÃO POR TRANSFUSÃO SANGüíNEA, 
EM ALGUNS PAíSES DA AMÉRICA LATINA 

HIV HBV 

Bolívia 1 : 18.974 1 : 9.487 

Chile O : 217.312 1 : 27.164 

Equador 1 : 10.941 1 : 2.984 

Colômbia 1 : 440.395 1 : 11.009 

Honduras O: 27.885 1 : 3.098 

Brasil (Marília-S. P. *) 1 : 10.330 1 : 3.673 

Schmunis et. aI. (1998), * CANUTTI , (1998). 
( ... ) dado não disponível. 
A Bolívia não realiza teste para HCV. 

HCV Chagas 

( ... ) 1 : 46 

1 : 129 1 : 921 

1 : 1070 1 : 4923 

1 : 149 1 : 403 

1 : 2.788 1 : 1.072 

1 : 21.331 1 : 15.479 

Nos EUA, o risco estimado de transmissão desses agentes é de 1 :500.000 a 
1: 1 00.000, segundo Busch (2001). 

Os elevados índices encontrados por Schmunis para HCV estão 

relacionados à não-realização do teste em 100% das amostras dos doadores 

na triagem sorológica, em conseqüência direta da falta de recursos 

econômicos, de uma infra-estrutura inadequada para a realização dos 

procedimentos e do pouco comprometimento político entre o governo e os 

programas nacionais do sangue (KOISTINEN,1994; BOLETíN 

EPIDEMIOLÓGICO, 1998; GERBASE et. a/., 1999). Outro fator importante a ser 

considerado é que, em países em desenvolvimento, a incidência e a 

prevalência de doenças sexualmente transmissíveis , em determinados grupos 
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da sociedade, são extremamente elevadas (HERNÁNDEZ-GIRÓN et. aI. , 1997; 

LAGA, 1994; BUELA-CASAL et. aI. , 2001 , DEREN el. aI., 2001) . 

A Tabela 4 mostra os índices de prevalência sorológica das respectivas 

ínfeções na população geral. 

TABELA 4 - PREVALÊNCIA SOROLÓGICA DE HIV E HCV NA 
POPULAçÃO GERAL, POR PAís - ANO 2000 

País HIV * 
Argentina 0,69 
Bolívia 0,10 
Brasil 0,57 
Chile 0,19 
Colômbia 0,31 
Costa Rica 0,54 
EI Salvador 0,60 
Equador 0,29 
Guatemala 1,39 
Honduras 1,92 
México 0,29 
Nicarágua 0,20 
Panamá 1,54 
Paraguai 0,11 
Peru 0,35 
Rep. Dominicana 2,80 
Uruguai 0,33 
Venezuela 0,49 
FONTE: UNAIDSIWHO, 2000. 

HCV** 
0,6 

11 ,2 
2,6 
0,9 
1,0 
0,3 
0,2 
0,7 
0,7 
0,1 
0,7 
0,6 
0,1 
0,3 
1,6 
2,4 
0,5 
0,9 

** Weekly epidemiological record, 1999. 

Vários estudos já demonstraram que os doadores de sangue altruístas e 

voluntários de repetiçãO representam uma população com menor risco de 

transmissão de doenças "via sangue e hemoderivados", quando comparados 

com os doadores remunerados ou com aqueles classificados como doadores 

de reposição ou de primeira vez (BEAL el. a/. , 1992; FIEDLER, 1992; SATTEN , 
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1997; DAVEY, 1998; SCHREIBER et. aI., 2001). Atualmente, cerca de 60% a 

100% das doações que ocorrem em países da América Latina dependem de 

doadores de reposição (EPIDEMIOLOGICAL BULLETIN, 1999). 

Há uma tendência modesta de aumento na taxa de doadores voluntários 

de repetição em alguns países, resultante de trabalhos de conscientização e de 

esforços individuais de instituições, além de programas nacionais de captação 

de doadores desenvolvidos em parceria com a comunidade, e com profissionais 

da área de saúde, com a colaboração do governo, através de campanhas 

(SAZAMA, 1998). 

Por parâmetro, o descarte de bolsas nos países da América Latina 

apresenta taxas inferiores à sua prevalência na população (Tabela 5). 
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TABELA 5 - DESCARTE DE BOLSAS POR PARÂMETRO - ANO 2000 

País HIV % HBsAg % HCV% sífilis % Chagas % 

Argentina 0,18 0,60 0,66 0,92 4,40 
Bolívia ... .. . ... ... . .. 
Brasil 0,33 1,04 0,71 0,86 0,82 
Chile ... ... . .. ... . .. 
Colômbia 0,25 0,48 0,56 1,56 0,67 
Costa Rica 0,06 0,20 0,48 1,94 
EI Salvador 0,13 0,37 0,15 1,03 2,50 
Equador 0,20 0,21 0,54 0,85 0,09 
Guatemala ... ... . .. ... . .. 
Guiana 0,03 0,20 ° 0,21 ° Honduras 0,31 0,41 0,60 1,67 1,53 
México 0,28 . 0,47 0,72 0,34 0,60 
Nicarágua 0,10 0,37 0,81 1,40 0,33 
Panamá 0,10 1,60 0,60 0,50 0,60 
Paraguai 0,21 0,53 0,61 6,04 4,34 
Peru 0,12 0,85 0,31 0,97 0,20 
Rep. Dominicana 0,42 1,20 0,64 0,~6 ... 

Uruguai 0,06 0,41 0,43 0,90 0,60 
Venezuela 0,20 0,71 0,60 1,18 0,55 
FONTE: Relatório anual da OPAS (OPAS, 2001a) 
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1.3 NORMAS LEGAIS SOBRE BANCOS DE SANGUE NA AMÉRICA LATINA 

Na América Latina, o controle das enfermidades transmissíveis pela 

transfusão sangüínea passou a merecer atenção especial em textos legais a 

partir das décadas de 80 e 90, com o surgimento de leis e normas específicas 

com disposições sobre o controle do funcionamento dos bancos de sangue e do 

uso de sangue humano para fins terapêuticos (RUY-PÉREZ, 1994). 

A Tabela 6 resume as leis que regem os regulamentos da hemoterapia 

nos respectivos países. Permite verificar que praticamente todos os países 

dispõem de regulamentações referentes à medicina transfusional e que a 

maioria conta com leis específicas e outras incorporadas às leis gerais de 

saúde (OPAS, 2001a). 

As principais normas técnicas legais referentes à Hemoterapia, nos 

diversos países da América Latina, encontraram-se no Anexo A, em ordem 

cronológica. Algumas leis, já revogadas, fazem parte desse anexo porque 

auxiliam o entendimento da evolução e o aprimoramento da Hemoterapia em 

cada país. Algumas informações foram obtidas no site da OPAS sobre Leis de 

Salud; outras, diretamente do site dos ministérios de saúde dos respectivos 

países. 

Em países como o Brasil, a Argentina, o Equador, o Uruguai, o Peru e a 

Guatemala, há uma preocupação crescente em aprimorar a qualidade dos 

serviços prestados pelos bancos de sangue, tanto no que diz respeito às 
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normas legais, quanto à vigilância no cumprimento das leis e na criação de 

programas de controle de qualidade, através da elaboração e emissão 

freqüentes de regulamentações atualizadas que acompanhem o 

desenvolvimento progressivo da medicina transfusional (VINELLI, 1999). 

TABELA 6 - LEIS ESPECíFICAS DO SANGUE VIGENTES NOS PAíSES DA 
AMÉRICA LATINA 

País . Lei nO; . Data dá .. . . i OrgãQ Respon~-áveF .. " '.' ..... 

.... , ......" ·.,PUtiliêaÇã6 '.":' . ; .. , .;:.< ""' .. ', .... 
... ... .. ,: "')" 

Argentina 22.990 Nov. de 1983 Secretaria de Comissão Nacional de Sangue 
Bolívia 1.687 Nov. de 1996 INLASA -Instituto Nacional de Lab. de Saúde 
Brasil 1.376 Mar. de 2001 ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
Chile - - SNSS - Sistema Nacional de Servíços de Saúde 
Colômbia 1.571 Ago. de 1993 INS -Instituto Nacional de Saúde 

Costa Rica 16.296-S Maio de 1985 
Serviços de Saúde da Caixa Costarricense de 
Seguro Social 

EI Salvador 1571 Ago. de 1993 Comissão Nacional dos Serviços de Sangue 
Equador 20 Out. de 1994 Cruz Vermelha Eguatoriana 

Guatemala 87 Out. de 1997 
Comissão Nacional de Serviços de Medicina 
Transfusional 

Honduras 629 Set. de 1999 Cruz Vermelha Hondurenha 

México 
NOM-

Jun. de 1993 Centro Nacional de Transfusão Sanguínea 003-SSA2 
Nicarágua - - Min. Saúde - Programa Nacional de Sangre 
Panamá 17 Out. de 1986 Sistema Nacional de Fomecimento de Sangue 
Paraguai 161 Dez. de 1993 Centro Nacional de Transfusão Sanguínea 
Peru 26.454 MaL de 1995 PRONAHEBAS 
Rep. Secretaria de Estado de Saúde Pública e 
Dominicana - - Assistência Social 
Uruguai 81 Mar. de 1999 Serviço Nacional de Sangue 
Venezuela 31.356 Nov. de 1977 Departamento de Transfusão de Sangue 

- . 
FONTE: LEVES - Leglslaçao Baslca de Saude da Amenca Latina e Canbe 

Na Venezuela, existem a Lei n°. 31 .356, e seu Regulamento nO. 2.782, 

sobre banco de sangue e transfusões sangüíneas, publicados em 8/11/77, e a 

Resolução nO. 19, de 1/09/78, que cria o Departamento de Transfusão de 

Sangue, vinculado ao ministério da saúde, encarregado da parte normativa no 
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que se refere à vigilância e ao controle dos bancos de sangue, da prática 

transfusional , do cumprimento da lei e seus regulamentos. 

Assim como a Venezuela , a maioria dos países, com exceção de EI 

Salvador e da Nicarágua, possuem legislação específica que proíbe o comércio 

de sangue e hemoderivados, promove a doação voluntária e estabelece órgãos 

para fiscalizarem o cumprimento das regulamentações (Anexo A) . No entanto, 

falhas ocorrem nesses sistemas. No ano de 2000, por exemplo, o Paraguai e a 

Colômbia não realizaram nenhum teste de triagem sorológica em 0,3 a 2% das 

bolsas coletadas; o anti-HCV não foi realizado em cerca de 0,2 a 3% das 

doações ocorridas na Argentina , na Colômbia, no Equador, em Honduras e na 

República Dominicana, e em 30% nas doações realizadas no Panamá e na 

Nicarágua. A prática de doação remunerada ainda acontece em alguns países 

(SCHMUNIS, 2001 ; OPAS, 2001 a) . 

No que se refere às disposições legais em hemoterapia, a maioria dos 

países da América Latina possui normas técnicas bastante específicas e 

detalhadas sobre doação, testes laboratoriais, fracionamento , transporte, 

conservação e uso terapêutico do sangue e hemoderivados. O desafio, porém, 

dos países da região, é garantir, efetivamente, através de seus órgãos 

competentes, a fiscalização e o cumprimento dessas leis em todos os 

estabelecimentos envolvidos no ciclo do sangue (OPAS, 1994b). 
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1.4 OPAS e a qualidade do sangue da América Latina 

Em 1974, realizou-se a XIX Conferência Sanitária Pan-Americana, de 

onde se extraiu a Resolução nO. 45 (CSP19.R45) que dispõe os primeiros 

registros sobre as atividades dos bancos de sangue, mais especificamente, 

"centros de coleta e plasma fracionados" , termo utilizado na época. Essa 

resolução enfatiza a necessidade de se conhecer os problemas referentes à 

hemoterapia nos países da América Latina e propõe atenção especial ao 

estudo das necessidades de cada país, incluindo a disponibilidade, os custos, 

os procedimentos técnicos e a qualidade do sangue total , do sangue fracionado 

e dos hemoderivados (OPAS, 1974). 

Em 1981 , foi realizado um encontro em Santa Fé de Bogotá para discutir 

o planejamento dos serviços de transfusão sangüínea na América Latina 

(OPAS, 1981). As decisões obtidas dessa reunião foram apresentadas na XXI 

Conferência Sanitária Pan-Americana, em 1982, e constam da Resolução nO. 

29 (CSP21 .R29) , que determinou que os países priorizassem esforços no 

controle dos bancos de sangue e estabelecessem serviços eficazes de 

transfusão de sangue até 1990. Outro ponto relevante foi o compromisso da 

OPAS de atuar na cooperação técnica com instituições internacionais e na 

elaboração de propostas para alcançar as metas supracitadas (OPAS, 1982). 

Em 1983, foram apresentadas as propostas para se alcançar a meta de 

prestação de serviços de transfusão sangüínea no ano de 1990 (OPAS, 1983). 
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Desde então, a OPAS vem desenvolvendo um trabalhado constante de 

identificação das necessidades prementes para atingir tal objetivo, 

estabelecendo metas e planos de ação, realizando inúmeras reuniões na 

tentativa de sensibilizar os representantes dos respectivos ministérios da saúde 

sobre a importância de se criar regulamentações específicas sobre bancos de 

sangue e práticas hemoterápicas. Além disso, tem investido na cooperação 

técnico-científica nacional e internacional, com o apoio de instituições como a 

"American Association of Blood Bank" (AABB), a "World Federation for 

Hemophilia" (WFH), o "Center for Diseases Control" (CDC), a Fundação Pró

Sangue Hemocentro de São Paulo, o "Caribbean Epidemiology Center" 

(CAREC) , a "International Federation of Red Cross and Red Crescent Society" 

(IFRCRCS) e o Banco de Sangue de Baleares. A OPAS também tem atuado 

permanentemente na capacitação dos recursos humanos (Grupo Colaborativo 

Ibero-americano de Medicina Transfusional , "M.D. Anderson Cancer Center of 

Houston", "Danbury Hospital of Conecticut") , com o objetivo de oferecer sangue 

de melhor qualidade à população dos países que compõem a região (OPAS, 

1999a). 

Os ministérios da saúde dos países em questão têm desenvolvido papel 

importante nos programas estabelecidos pela OPAS para a América Latina. 

Citam-se o estabelecimento e a regulamentação da política nacional do sangue, 

a definição de um plano nacional de estratégias e a busca de fundos de 

investimento para os programas. Em resposta a esse esforço, nas décadas de 
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80 e 1990, surgiram legislações específicas para bancos de sangue em vários 

países da América Latina (OPAS, 1999c). 

O controle de qualidade dos exames sorológicos dos bancos de sangue 

na América Latina ganhou atenção especial no final da década de 80 e início 

dos anos 90. Em 1993, a OPAS publicou o "Guias para el control de calidad de 

la serologia para la deteccion de infecciones transmitidas por transfusión de 

sangre (Hepatitis B y C, sífilis, HIV y Trypanosomiasis americana)", que 

compilam a opinião coletiva de um grupo de profissionais com experiência em 

hemoterapia e fazem referência à importância de uma rede de laboratórios de 

bancos de sangue, programas de operações normalizadas, capacitação 

contínua de pessoal técnico, elaboração de normas e procedimentos 

operacionais padrões, monitoramento dos equipamentos, de reativos e 

participação em programas de avaliação externa de qualidade (OPAS, 1993). 

O Anexo B apresenta algumas das atividades de controle de qualidade 

em sorologia desenvolvidas pela OPAS. 

A OPAS estabeleceu, ainda, um plano de ação para o período 1999 -

2002, com a finalidade precípua de oferecer sangue de qualidade e em 

quantidade suficiente à população que vive na região das Américas. Assim, 

passou a ser prioridade o estabelecimento de um plano nacional do sangue, 

com atenção especial a programas de promoção de doadores voluntários 

altruístas, à implementação de normas de garantia de qualidade, à capacitação 
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de pessoal técnico, à implementação de programa de educação continuada e 

às análises financeiras do sistema do sangue (OPAS, 1999c; 2000b). 

Entre os resultados esperados para 2002 estãavam triagem sorológica 

em 100% dos doadores para HIV, HBV, HCV, sífilis e para a doença de Chagas 

em áreas endêmicas; a obtenção do índice de 50% de doadores voluntários, 

altruístas, não remunerados e de repetição; a identificação dos grupos de risco 

para HCV, com o intuito de monitorar a incidência dessa infeção; o incentivo à 

cooperação técnico-científica com a participação de instituições internacionais. 

Com relação à cooperação técnico-científico, cabe destacar com exemplo: a 

Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo, nos programas de avaliação 

externa de sorologia, e o Banco de Sangue Baleares, em Imuno-hematologia, 

as "IFRCRCS", que fazem parte de programas de doação voluntária e altruísta 

e, a "AABB", que auxilia no desenvolvimento de documentações sobre 

implementação de normas padrões de gestão da qualidade (OPAS, 1999c). 

A rede de bancos de sangue que a OPAS formou, no decorrer desses 

anos, tem contribuído no que se refere à soma de esforços e experiências, cujo 

objetivo principal é a melhoria da qualidade do sangue na América Latina. 
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1.4.1 Centro Colaborador da OPAS/OMS 

Desde 1947, a OMS tem designado instituições nacionais para atuarem 

como centros colaboradores de seus projetos internacionais (OPAS, 1998a; 

ALLEYNE, 1998), baseando-se em regulamentações estabelecidas pela política 

administrativa e pela estratégia de cooperação técnica de seus programas. 

Os centros colaboradores desenvolvem suas atividades, em uma ou 

mais atribuições, sob coordenação do respectivo escritório regional da OMS 

(OPAS nas Américas, AMRO no Mediterrâneo Oriental, AFRO na África , WPRO 

no Pacífico Ocidental , SEARO na Ásia Sul Oriental e EURO, na Europa), 

colaborando com o levantamento e disseminação de informações, na 

padronização de terminologia e nomenclatura, no desenvolvimento e 

implementação de novas tecnologias, metodologias e procedimentos, em 

serviços, na pesquisa, aprimoramento e capacitação técnica, além da 

coordenação e apoio ao desenvolvimento de programas nacionais e 

internacionais (OMS, 2000). 

1.4.2 Estratégias da OPAS na implementação do programa de 

avaliação externa em sorologia na América Latina 

O plano de ação elaborado pela OPAS para implementar o programa de 

avaliação externa em sorologia na América Latina baseou-se em algumas 

determinações preliminares, entre as quais, a utilização de um centro 

colaborador que já estivesse apto a produzir multipainéis de soros, podendo, 
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assim, organizar cursos de capacitação de recursos humanos em triagem 

sorológica, estabelecer programas de controle interno e externo de qualidade 

em sorologia e coordenar programas de avaliação externa em sorologia nas 

Américas do Sul e Central. O segundo ponto importante foi identificar os centros 

de referência em banco de sangue de cada país e indicar um profissional 

técnico desses centros e um associado ao Ministério da Saúde para 

participarem de cursos teórico-práticos de capacitação em implementação de 

teste de proficiência para sorologia de banco de sangue. A terceira estratégia 

foi sensibilizar os representantes dos ministérios da saúde sobre a importância 

do programa em nível nacional, visando prover recursos e total apoio para o 

estabelecimento e manutenção de tal programa. Em 1996, a Fundação Pró

Sangue Hemocentro de São Paulo (FPS/HSP) foi reconhecida como centro 

colaborador da OPAS e da OMS (Apêndice A) e participou ativamente da 

organização de programas de avaliação externa em sorologia e na capacitação 

de pessoal técnico especializado na América Latina (VINELLI, 1999). 
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1.5 AVALIAÇÃO EXTERNA EM LABORATÓRIOS DE SOROLOGIA DE 

BANCO SANGUE 

Os primeiros registros que citam as preocupações com a qualidade na 

área da saúde datam de 1913, nos Estados Unidos, quando foi criado o Comitê 

de Padronização dos Hospitais, na Philadelphia, que hoje é representado pela 

Comissão de Certificação das Organizações de Saúde na América (CODMAN, 

1914). Conceitos de qualidade dos ensaios analíticos in vitro de laboratórios 

tiveram suas primeiras expressões no campo das análises clínicas. Por muito 

tempo, "exatidão" e "precisão" foram consideradas como garantia da realização 

correta dos ensaios (BELK et. aI., 1947; DORSEY, 1963). 

Em 1930, a garantia da qualidade dos testes laboratoriais ganhou maior 

atenção em conseqüência da necessidade de se minimizar a intoxicação 

medicamentosa por arsênico e mercúrio que, na época, eram utilizados no 

tratamento da sífilis, antes da era da penicilina. Surgiu, assim, o teste de 

proficiência para sorologia de sífilis (SUNDERMAN, 1975). 

Entre 1930 e 1940, apareceram os antibióticos; e com o desenvolvimento 

da indústria farmacêutica, foi possível produzir medicamentos cada vez mais 

específicos para a variedade de doenças. Em virtude disso, surgiu a 

necessidade de se ter testes diagnósticos mais sensíveis e específicos que 

detectassem corretamente a doença na fase precoce. Em resposta a essa 

situação, houve um rápido crescimento de diferentes testes laboratoriais 
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(HOEKENGA et. aI., 1949; EAGLE, 1941; MOORE et. aI., 1952; McGREW et. 

a/. , 1968). Entre 1947 e 1948, o Colégio de Patologistas Americanos (CAP) , em 

pesquisa não divulgada, identificou sérios problemas nos laboratórios de 

análises clínicas. Em 1949, o CAP realizou o primeiro teste de proficiência em 

análises clínicas, com 515 laboratórios participantes (DORSEY, 1989). 

Os laboratórios de análises clínicas começaram a realizar testes de 

proficiência, voluntários ou obrigatórios, nos anos 1950. Na década de 70, 

desenvolveu-se o conceito de "consenso de padrões", seguido do sistema de 

referência nacional, para eliminar diferenças entre laboratórios clínicos 

(ALBERT et. aI., 1998). 

Aval iações Externas em laboratórios de triagem sorológica de bancos de 

sangue são programas normalmente coordenados por centros de referência 

vinculados ao Ministério da Saúde ou à Sociedade de Hematologia e 

Hemoterapia, com o objetivo de determinar a qualidade dos resultados emitidos 

por laboratórios que realizam testes de triagem sorológica de doadores (SÁEZ -

ALQUEZAR, 1998). 

A rotina de um banco de sangue abrange uma gama de procedimentos, 

realizados em várias etapas, que compõem o processo global de obtenção de 

sangue para a transfusão. O esquema apresentado na Figura 1 ilustra o 

processo em que se insere a triagem sorológica de doadores, responsável pela 

segregação do sangue contaminado por agentes transmissíveis . A triagem 

sorológica envolve uma série de procedimentos, equipamentos, reagentes e 
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1.5.1 No Brasil 

o Brasil possui atualmente três centros que adquiriram experiência em 

programas de avaliação externa em sorologia: a Fundação Pró-Sangue 

Hemocentro de São Paulo, a Sociedade de Hematologia e Hemoterapia e a 

Coordenação Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS. 

Em 1993, a Fundação Pró-Sangue criou seu Departamento de Controle 

de Qualidade - Sorologia e, com isso, pôde desenvolver os primeiros 

programas de avaliação externa em sorologia de bancos de sangue. 

Em março de 1994, a Fundação Pró-Sangue realizou um programa-piloto 

que contou com a participação de oito laboratórios da Hemorrede de São Paulo 

e um laboratório de análises clínicas. (SÁEZ - ALQUEZAR, 1996). 

No mesmo ano, a Coordenadoria do Sangue e Hemoderivados 

(COSAH), hoje representada pela ANVISA - Agência de Vigilância Sanitária, e 

a Fundação Pró-Sangue organizaram o primeiro Programa Nacional de 

Avaliação Externa em Sorologia, envolvendo 24 hemocentros das capitais e 4 

unidades sorológicas da hemorrede de São Paulo. Painéis de 34 soros 

constituídos por amostras positivas para HIV, HBV, HCV, HTLVI/II , sífilis e 

doença de Chagas foram enviados para cada instituição. Destes, 23 (82%) 

realizaram os ensaios e encaminharam os resultados para o laboratório 

organizador (SÁEZ-ALQUEZAR, 1998). 

Em 1995, também por determinação da COSAH, a Fundação Pró

Sangue realizou três programas: o primeiro em abril , o segundo em julho e o 
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terceiro em novembro, com a participação de 58 laboratórios, sendo 26 de 

hemocentros de capitais, 28 de hemocentros regionais e 4 de centrais 

sorológicas. O painel de soro utilizado nesses programas foi composto por 24 

amostras (SÁEZ-ALQUEZAR, 1998). Do total, 50 laboratórios (86%) relataram 

seus resultados. 

Em 1996, a Sociedade de Hematologia e Hemoterapia implementou seu 

programa de avaliação externa em sorologia para bancos de sangue públicos, 

privados e laboratórios de análises clínicas, em 3 módulos anuais. Inicialmente, 

participaram cerca de 80 instituições. E em 2001, aproximadamente 120 . 

Em 1997, a Coordenação Nacional de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis e AIDS (DST/AIDS), da Secretaria de Políticas da Saúde, do 

Ministério da Saúde, realizou seu primeiro programa para HIV e HBsAg em 

laboratórios de saúde pública e bancos de sangue. 

Em 1998, a coordenação realizou a primeira avaliação externa da 

qualidade dos testes sorológicos para sífilis, com participação de 194 

instituições, das quais 140 eram laboratórios de saúde pública e 54 unidades 

hemoterápicas da rede pública de saúde. Cerca de 77% dos laboratórios 

enviaram seus resultados; desses, 45% apresentaram resultados falso

negativos (ANVISA, 1999). 

De 1997 a 2001 foram realizadas 8 Avaliações Externas da Qualidade 

dos Testes Sorológicos para detecção de anticorpos Anti-HIV (HIV-AEQ-1-

8/HIV), com participação que variou de 39 a 111 instituições, das quais cerca de 
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48 eram unidades hemoterápicas. A adesão aos programas variou de 79% a 

91 %, enquanto a análise dos resultados apresentou freqüência de falso

negativos de 8% a 12%. (ANVISA, 2002a). 

Em abril de 2000 e julho de 2001, foram enviados o primeiro e segundo 

conjuntos de controle interno de qualidade dos testes sorológicos de Hepatites 

Virais - CQ/Hep., a respectivamente 116 instituições. Não foi possível obter o 

número de instituições hemoterápicas participantes. A taxa de adesão foi de 

69,4% e a de resultados discordantes, de 10,4% (ANVISA, 2000). 

Em abril de 2001, a ANVISA realizou o Programa Nacional Piloto de 

Avaliação Externa de Qualidade dos Testes Sorológicos-AIQ, com o apoio do 

DST/AIDS e da FIOCRUZ - Bio Manguinhos. O painel era composto de 18 

soros divididos em 3 conjuntos com 6 amostras cada um, sendo um conjunto 

para as hepatites B e C, outro para retrovírus mais doença de Chagas e o 

terceiro para sífilis. As amostras de cada conjunto foram analisadas somente 

para os parâmetros especificados, sendo a taxa de adesão ao programa de 

63% (70 de 112 laboratórios). Em setembro de 2001 foi realizado o primeiro 

programa nacional da ANVISA, abrangendo 112 unidades hemoterápicas. 

Destas, 62,5% encaminharam seus resultados. Os índices de resultados falso

negativos foram de 6 para a doença de Chagas, 4 para o HIV, um para HbsAg 

(antígeno de superfície da hepatite B), um para sífilis e nenhum para o HTLV, 

HCVe o anti-H Bc. Houve 3 unidades hemoterápicas que receberam os painéis, 

embora não realizassem testes sorológicos (ANVISA, 2002b). 
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Os programas da Sociedade de Hematologia e Hemoterapia, do 

DST/AIDS e da ANVISA seguem os mesmos princípios básicos que regem os 

programas desta natureza: participação voluntária dos laboratórios, 

confidencialidade ea auto-avaliação não punitiva. 

Até o momento, os 3 centros citados, apesar do empenho, ainda não 

conseguiram cobertura em 100% dos laboratórios que realizam triagem 

sorológica de doadores de sangue no país. 

1.5.2 Na América Latina 

Atualmente, 10 países da América Latina realizam o Programa Nacional 

de Avaliação Externa em Sorologia para Bancos de Sangue (Tabela 7) . Peru, 

Guatemala e Uruguai estão bastante adiantados nesse processo, com previsão 

de implementação do programa em 2002. O Chile não possui um programa de 

avaliação específico de banco de sangue, mas todos os bancos de sangue do 

país participam do teste de proficiência de laboratórios de análises clínicas. 

De um modo geral , o painel utilizado pela maioria desses países é 

composto por amostras positivas para cinco parâmetros: HIV, HBsAg, HCV, 

doença de Chagas e sífilis. No caso da Argentina, além desses, o painel 

também permite avaliar a reatividade para Brucelose, antígeno p24 do HIV e 

HTLVI/II. No Brasil , o painel é complementado com soros que apresentam 

reatividade para HTL VI/li . O México utiliza painéis sem amostras reativas 
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para a doença de Chagas (BEL TRÁN, 2001; MILLER, 2001; POlO, 2001; 

VINELLI, 2001). 

Brasil, Argentina, Colômbia e Venezuela apresentam índice inferior a 

50% dos bancos de sangue que participam de Programas de Avaliação 

Externa. EI Salvador e Paraguai são os países com o maior índice de adesão 

aos programas: acima de 90%. 

Há um aumento gradativo do índice de adesão ao programa a cada ano. 

A Colômbia por exemplo, que contava com 14 bancos de sangue participantes 

em 1997, passou para 22 em 1998 e 74 em 2001 . Na Venezuela, 6 bancos de 

sangue aderiram ao programa em 1998, 16 em 1999, 40 em 2000 e 80 em 

2001 (OPAS, 2001a). 

A Figura 2 mostra a localização dos bancos de sangue de EI Salvador, 

único país que coletou unidades de sangue superior a 5% de sua população, 

conforme recomenda a OMS. 
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TABELA 7 - CARACTERíSTICAS DO PROGRAMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO 
EXTERNA EM SOROLOGIA POR PAís 

País Início Participantes * Painel nO 
Centro Organizador 

2001 I n ** amostras 

Chile 1972*** 88/160 
4 Instituto de Saúde Publica do Chile (55%) 

México 1989 315/560 
7 

Centro Nacional de Transfusão 
(56%) Sanguinea 

EI Salvador 1993 
58/60 

15 
Lab. Central do Min. de Saúde 

(96,6%) Pública e Assistência Social 

Brasil 1994 127/568 24 Sociedade Hemat. e Hemot. , 
(22,3%) ANVISA e FPS/HSP 

Honduras 1996 37/58 10 Cruz Vermelha Hondurenha 
(63,7%) 

Paraguai 1996 41/44 12 Instituto de Investigação em Ciência 
(93,2%) da Saúde 

Nicarágua 1996 
12/30 

5 
Lab. Centro Nacional de Sangue 

(40%) Cruz Vermelha Nicaragüense 

Colômbia 1997 64 1160 6 Instituto Nacional de Saúde 
(40%) 

Venezuela 1997 80/262 16 Instituto Nacional de Higiene 
(30,5%) "Rafael Rangel" 

Argentina 1999 118/780 
12 Hospital de Pediatria Garrahan 

(15,1%) 

Bolívia 1999 46/60 10 CENETROP (76,7%) 
Lab. Investigação de enfermidades 

Equador 2002 15/38 10 infecciosas da Pontifícia Univ. 
(39,5%) Católica do Equador 

Guatemala 2002 26/31 16 Lab. de Garantia de Qualidade para 
(83,9%) Bancos de Sangue 

* Número de laboratórios que participaram no programa de avaliação nacional em 2001 
** Taxa em relação ao número de laboratórios que realizam teste de triagem sorológica 

no país. 
*** 1972 somente para sífilis, 1986 p/ HBsAg, 1989 pl HIV, 1990 para Doença de 
Chagas e 1996 p/ HCV. 



~®@] ~@©O@[fi)@~ ~@ OO@[fi)©@~ @]® ©@ITi}@[?@ 

~ ®@~Õ~O@~ ~@ W~[j)).~D@[fi) 

~~ ®@~W@@]@[f 

• 
BANCOS DE SANGRE MSPAS 

SERVICIOS DE TRANSFUSIÓN PRIVADOS (19) 

O I.S.S.S (06) 

f CRUZ ROJA (01) 

LABORA TORIO CENTRAL 

/ 

~ 

/ 

/ 

/ 

~ 

/ 

~ 

~ 

~ 

~ 

O HOSPITAL MILITAR (3) FIGURA 2 - MAPA DE EL SALVADOR COM INDICAÇÃO DA 
LOCALIZAÇÃO DOS BANCOS DE SANGUE NO PAÍs 

42 

FONTE: Comissão da Rede Nacional de Banco de Sangue - Ora. Aracely Acevedo 
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1.6 GERENCIAMENTO DA QUALIDADE EM HEMOTERAPIA 

Vários modelos de sistema de qualidade estão sendo adotados pelos 

bancos de sangue nos últimos 10 anos (SUPPO, 1997; SMITH, et. aI. , 1999 ; 

ADAMIDES et. aI., 2000; SMIT-SIBINGA, 2000; CHEVROLLE, et. aI. , 2000). A 

seguir, algumas definições de qualidade e os principais modelos de Sistema de 

Gerenciamento de Qualidade utilizados pelos bancos de sangue nas regiões 

das Américas do Sul e Central. 

1.6.1 - Definições de qualidade: 

• São as feições e características de um serviço que conduz a sua 

habilidade em satisfazer as necessidades estabelecidas ou implícitas 

(BHARUCHA, 1993). 

• Fazer a coisa certa corretamente (BLUMENTHAL, 1996). 

• Qualidade não é uma âncora de salvação, é um compromisso com o 

cliente (IAMUNDO, 2002) 

• Qualidade: 1 propriedade que determina a essência ou a natureza de um 

ser ou coisa; 1.1 conjunto de traços psicológicos e/ou morais de um 

indivíduo; caráter, índole; 1.2 característica inerente; 1.3 característica 

comum que serve para agregar (seres ou objetos); espécie, casta , jaez 2 

grau negativo ou positivo de excelência 3 abs. Característica superior ou 



INTRODUÇÃO 44 

atributo distintivo positivo que faz algum ou algo sobressair em relação a 

outros; virtude .... " (HOUAISS et. aI. , 2001). 

1.6.2 - Modelos de sistema de gerenciamento da qualidade 

1.6.2.1. GMP - Boas práticas de manipulação 

O princípio do GMP (boas práticas de manipulação) foi elaborado pela 

Comissão da Comunidade Européia, especificamente para a indústria 

farmacêutica , com o objetivo reduzir as variações lote a lote dos produtos 

manufaturados em escala industrial. A adaptação do modelo GMP aos bancos 

de sangue americanos ocorreu na década de 80, quando iniciou-se a produção 

de fracionados estáveis, derivados de plasma, na busca de padronização dos 

procedimentos realizados principalmente no fracionamento, na etiquetagem e 

no armazenamento do sangue e de hemoderivados (WAGSTAFF, 1998). 

1.6.2.2. ISO 9000:2000 

A ISO (International Standardization Organization) foi fundada em 1946. 

O modelo IS09000 foi elaborado em 1987, na Suíça, e inclui padrões genéricos 

para gestão da qualidade e segurança da qualidade aplicáveis em todos os 

setores da economia, tanto de produção quanto em serviços. Esse modelo teve 

uma revisão em 1994 e em 2000, sendo a principal modificação da revisão de 

2000 a preocupação com o meio ambiente e o lado humano das empresas. O 
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conteúdo da IS09001 :2000 baseia-se em oito princípios da qualidade: 

organização focada no cliente, liderança, envolvimento das pessoas, 

abordagem de processo, abordagem sistêmica para a gestão, melhoria 

contínua, abordagem baseada em fatos para a tomada de decisões, e relação 

mutuamente benéfica com os fornecedores (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2001) . 

Os bancos de sangue da Europa adotaram o modelo IS09000 para 

implementar o seu sistema da qualidade. Alguns bancos de sangue do Brasil e 

a Cruz Vermelh~ hondurenha também possuem a certificação ISO 9002 

(NEVALAINEN, el. ai., 1995; KALMIN , el. ai. , 1998) . 

1.6.2.3. Programa de Gerenciamento da Qualidade da AABB 

Em 1958, a AABB criou as primeiras normas padrões para bancos de 

sangue e, no mesmo ano, implementou o programa de inspeção e 

credenciamento de bancos de sangue. 

Em sua 18a
. revisão , o modelo do Sistema de QUÇ1lidade da AABB está 

subdividido em 10 itens: organização, recursos humanos, equipamentos, 

materiais de consumo, controle do processo, inspeção final e manuseio, 

documentos e registros, incidentes, erros e acidentes, segurança interna e 

externa, melhoria do processo e segurança. Esse modelo visa à prevenção 

através do sistema da qualidade e do sistema operacional. Existe uma 

tendência de unificar o programa de certificação da AABB com o sistema da 
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ISO. Alguns bancos de sangue da América Latina utilizam o modelo de 

certificação da AABB (MENITOVE, 1998). 

1.6.2.4. Projeto de Gerenciamento da Qualidade da OMS/OPAS 

Após levantamento realizado com vários representantes de associações 

de hemoterapia haver constatado que a utilização dos princípios de qualidade 

nos bancos de sangue não era universal , em 1999 e 2000, a OMS desenvolveu 

um projeto de Gestão da Qualidade. 

O modelo desenvolvido pela OMS util iza os mesmos princípios da ISO, 

com vocabulário específico de hemoterapia, abrangendo conotações tanto da 

parte de produção, quanto dos aspectos técnicos e clínicos da medicina 

transfusional. É um programa completo que visa à divulgação dos conceitos de 

qualidade em hemoterapia e à implementação de programas nacionais de 

gestão da qualidade e avaliação externa de sorologia e imuno-hematologia. 

Compreende também material didático para formação de instrutores, objetivos a 

serem alcançados, cronograma das atividades a serem desenvolvidas e 

avaliação (OMS, 2001 b) . 

Em 1999, a OPAS editou a segunda edição do guia "Estandar de trabajo 

para bancos de sangre", elaborado nos moldes da IS09000, com a colaboração 

da AABB. O objetivo desse material é proporcionar aos dirigentes de bancos de 

sangue um manual com instruções sobre implementação de gestão da 

qualidade em unidades hemoterápicas (OPAS, 1999d). 
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Erros cometidos por distração humana são reconhecidos como as 

principais causas de fatalidades associadas à transfusão sangüínea há 50 

anos, descritos no artigo "Blood transfusion accidents" (CONSUL TING 

PATHOLOGIST GROUP COMMITTEE, 1953). Desde então, foram relatados 

vários casos de erros na medicina transfusional (BINDER et. aI. , 1959; MYHRE, 

1980; BRUCE et. aI. , 1986; MURPHY, 1989; SAZAMA, 1990; MCCLELLAND, 

1994; TASWELL et. aI., 1994; MOTSCHMAN, 1996). 

1.6.3. Definições de erro: 

• "To Errishuman" (POPE,1711 apudSHERWOOD, 1990) 

• "Qualquer desvio do processo padrão de operaçãq" (TASWELL, 1994) 

• "Gerenciamento do erro é um sistema que reconhece erros, coleta 

informações sobre esses eventos, analisa as informações objetivamente, 

toma ações para prevenir a recorrência e determina o sucesso das 

medidas corretivas" (MOTSCHMAN, 1996). 

• "Erro: 1 ato ou efeito de errar ; 2 juízo ou julgamento em desacordo com 

a realidade observada, engano; 3 qualidade daquilo que é inexato, 

incorreto; 4 desvio do caminho considerado correto, bom, apropriado, 

desregramento; 5 FIS pequena discrepância no valor médio de um 

observável físico devido a imperfeições dos instrumentos de medidas e 

ou incorreções do observador .. .. " (HOUAISS et. aI. , 2001). 
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Diante do exposto e com o intuito de determinar a qualidade dos 

resultados emitidos pelos laboratórios que realizam testes de triagem sorológica 

nos centros de referência da América Latina, foi elaborado um programa de 

avaliação externa para testes sorológicos de bancos de sangue, utilizando 

multi painéis específicos. 

Nesse estudo, foram avaliados os resultados obtidos nos cinco 

programas, a seguir relacionados, e que contaram com a participação de 13 a 

21 centros de referência de 16 países da América Latina (Tabela 8) . 

Este trabalho representa o primeiro estudo de envergadura na América 

Latina. 

1° Programa: OPS0197 - junho 1997 

2° Programa: OPS0198 - abril 1998 

3° Programa: OPS0298 - novembro 1998 

4° Programa: OPS0199 - julho 1999 

5° Programa: OPS2000 - abril 2000 

O projeto foi financiado pela OPAS em colaboração com a Fundação 

Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo. O estudo do custo unitário de produção 

de um multi painel foi realizado com o apoio do Departamento de Custos e 

Receitas da Fundação Pró-Sangue, incluindo as etapas de produção, 

caracterização, embalagem e transporte dos multipainéis, além da 

encadernação de formulários e relatórios , conforme se demonstra no Anexo J. 
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TABELA 8 - CENTROS DE REFERÊNCIA QUE PARTICIPARAM DOS PROGRAMAS DE AVALIAÇÃO 
EXTERNA EM SOROLOGIA 

País 
Centros de Referê~ Programa OPS0197 OPS0198 OPS0298 OPS0199 

(n°, de participantes) ( 13 ) ( 16 ) ( 18 ) ( 20 ) 

Argentina Servicio de Medicina Tropical - Hemocentro de Buenos Aires X X X X 
Argentina Hospital de Pediatria Garraham X X 
Argentina Inst. de Cardiologiay Cirurgia Cardiovacular - Fund. Favarolo X X 
Bolívia Centro Nacional de Enfermidades Tropicales (CENETROP) X X X 
Bolívia Banco de Sangre de Referência Departamental X X X 
Brasil Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo 
Chile Instituto de Salud Pública de Chile X X X X 
Colômbia Instituto Nacional de Salud X X X X 

. EI Salvador Cruz Roja Salvadoreria X X X X 
EI Salvador Laboratório Central de Minist. de Salud y Asistencia Social X X X X 
Equador Cruz Roja Ecuatoriana X X X 
Guatemala Hospital Hoosevelt X 
Honduras Cruz Roja Hondureria X X X X 
Nicarágua Cruz Roja Nicaraguense X X X X 
Panamá Hospital Santo Tomás X X X X 
Paraguai Inst. de Investigación en Ciencias de la Salud X X X X 
Paraguai Centro Nacional de Transfusión Sanguínea X X X X 
Peru Hospital Nacional Dos de Mayo - Ministério de Salud X X X X 
R. Dominicana Cruz Roja Dominicana X 
Uruguai Servicio Nacional de Sangre X X X X 
Venezuela Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" )(-- X X X 

---_ . -

OPS2000 
( 21 ) 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

--





OBJETIVOS 51 

1. Produzir multipainéis de soros específicos para programas de avaliação 

externa dos testes de triagem sorológica de doadores de bancos de sangue. 

2. Analisar os resultados de 5 programas de avaliação externa dos testes de 

triagem sorológica de doadores de bancos de sangue, com a participação de 

13 a 21 centros de referência de 16 países da América Latina: Programa 

OPS0197 Uunho de 1997), Programa OPS0198 (abril de 1998), Programa 

OPS0298 (dezembro de 1998), Programa OPS0199 (agosto de 1999) e 

Programa OPS2000 (maio de 2000). 

3. Determinar a porcentagem de resultados falso-negativos e falso-positivos : 

a) por parâmetro, entre os quais HIV, HBsAg, anti-HBc, HTLVI/II , HCV, 

doença de Chagas e sífilis; 

b) por centro de referência ; 

c) por marcas de conjuntos diagnósticos ("kits"); 

d) em cada uma das 24 amostras que compõem o multipainel. 
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4. Apresentar critérios de classificação dos laboratórios conforme seu 

desempenho em cada programa. 

5. Analisar potenciais fatores que contribuíram para a emissão de resultados 

falso-negativos e falso-positivos. 
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111. MATERIAL E MÉTODOS 
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111.1 DESENHO GERAL DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO EXTERNA 

o esquema apresentado na Figura 3 mostra a seqüência das etapas 

envolvidas no programa de avaliação externa dos centros de referência da 

América Latina para testes de triagem sorológica de doadores. 

Para coordenar programas de avaliação externa, o laboratório 

organizador deve possuir algumas características importantes, tais como: 

credibilidade e compromisso com os laboratórios participantes na continuidade 

do programa; responsabilidade em manter a confidencialidade e a qualidade no 

atendimento às duvidas e solicitações dos laboratórios participantes; flexibilidade 

e agilidade na execução das tarefas; conhecimento e habilidade na realização 

dos testes de triagem sorológica, e infra-estrutura física e de recursos humanos 

capaz de executar suas funções, garantindo a qualidade dos serviços realizados 

em todas as suas etapas. 

As atribuições do laboratório organizador estão apresentadas na coluna 

esquerda do esquema da Figura 3, e compreendem a confecção do multipainel 

e do formulário de resultados, envio do multi painel aos laboratórios participantes, 
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emissão do gabarito, elaboração do relatório final e assessoria técnico-científica 

quando necessária. 

As atribuições dos laboratórios participantes estão apresentadas na 

coluna direita e compreendem a realização dos testes de triagem sorológica em 

cada amostra do multipainel, da mesma forma em que são processadas as 

amostras de doadores de sangue; comparação dos resultados obtidos com o 

gabarito; análise das prováveis causas de erros que levaram à emissão de 

resultados falso-positivos e/ou falso negativos e providência das medidas 

corretivas. 

laboratório convite .... -
Organizador 

.... 
aceite .. 

Multipainel 

formulário 
. .................. .. ............................................................................ 

Gabarito resultado 

.. ... laboratório 
Participante 

t 
Processamento 
das amostras 

~ • .......................................... q.y.v.i.dª.$ ................ ........... ,-_A_u_t_o_A __ vr-a_lia_ça_-_o_--, 

Relatório Final I ~ 

FIGURA 3 Esquema logístico da Avaliação Externa 

FONTE: SÁEZ-ALQUEZAR, 1998 

Medidas 
corretiva 
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111. 2 PRODUÇÃO DOS MUL TIPAINÉIS 

o multipainel é um conjunto de soros composto por amostras positivas e 

negativas. Sua confecção compreende uma série de procedimentos que vão da 

matéria-prima (bolsas de plasma de doadores de sangue) até a escolha das 24 

amostras que irão constituí-lo . 

Foi seguido o protocolo preconizado pela OMS, descrito a seguir 

(OMS, 1991). 

111.2.1 OBTENÇÃO DE PLASMA DESFIBRINADO 

111.2.1.1 Unidades de plasma 

A matéria-prima foi obtida de aproximadamente 9 unidades de plasma de 

doadores de sangue com resultado positivo na triagem sorológica para cada um 

dos seguintes marcadores: antígeno de superfície da Hepatite B, anti-HBc total , 

anti-HCV, anti-HIV1 +2, anti-HTLVI/II , anti- T. cruz; , anti- T. pallidum e AL T com 

valores alterados (acima de 64 UI/I). 

Foram excluídas unidades de plasma com aspecto turvo, lipêmico, com 

qualquer grau de hemólíse e volume inferior a 150 ml. 

A identificação de cada unidade de plasma foi feita com o número de 

identificação da bolsa, permitindo assim, a rastreabilidade dos dados do doador. 

Isto é importante porque em eventuais casos de discordância de resultados, por 
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exemplo, uma segunda amostra do doador poderá ajudar a esclarecer algumas 

perguntas. 

As unidades foram conservadas a -20°C até o momento da recalcificação 

do plasma. 

111.2.1.2 Recalcificação 

Neste estudo, o processo de retirada de fibrinas do plasma para produção 

de multipainéis foi o preconizado pela OMS/OPAS (OPAS, 1996a). 

As unidades de plasma foram descongeladas à temperatura ambiente e, 

em seguida, aquecidas em banho-maria até atingirem a temperatura de 

aproximadamente 30°C. Com uma seringa, adicionou-se a cada bolsa com cerca 

de 180 ml de plasma, 1,5 ml de solução recém-preparada de cloreto de cálcio 

dihidratado (CaCb'2H20) a 30%, incubando-a a seguir, em banho-maria, a 37° C 

por aproximadamente 2 horas para a formação do coágulo. Para se obter o 

plasma desfibrinado, a bolsa foi centrifugada de 4.000 a 5.000 r.p.m., durante 30 

minutos, à temperatura de aproximadamente 4°C. 

111.2.1.3 Diálise 

Para se retirar o excesso de cloreto de cálcio, o material foi dialisado por 24 

horas, a 4°C, com membrana de celulose (Sigma 0-9652 lote 75H1090), em 

solução salina (0,95%). Durante esse período, foram realizadas 6 trocas de 

salina com intervalos de 3 a 4 horas, durante o dia, e aproximadamente 13 

horas, durante a noite. Após a diálise, os soros foram transferidos para frascos-
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estoques de 250 ml , identificados com o número da respectiva bolsa, sendo 

adicionado 0,1% do conservante Bronidox® -L (Henkel Chemicals, Alemanha) 

(KABARA, 1984). 

Os volumes finais dos soros assim obtidos foram de aproximadamente 

160 ml para cada bolsa de plasma processada (inicialmente ao redor de 180 ml). 

Duas alíquotas de 1,5 ml de cada soro foram transferidas para um tubo de 

microcentrífuga com tampa (tipo Eppendorff) para serem utilizadas na fase 

seguinte, a de caracterização das amostras. 

O frasco-estoque e uma das alíquotas foram mantidos congelados a -

20°C por aproximadamente dois meses (tempo necessário para se 

caracterizarem as amostras e montar o multipainel) , sendo a outra alíquota 

mantida em geladeira a 4°C, para a caracterização das amostras. 

111.2.2 CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

As amostras foram caracterizadas utilizando-se diferentes marcas de 

conjuntos diagnósticos de triagem sorológica para bancos de sangue. 

A Tabela 9 indica os conjuntos diagnósticos utilizados para cada um dos 

marcadores sorológicos. 

As amostras de soros com resultados inconclusivos para qualquer 

parâmetro não foram utilizadas na constituição do multipainel, tendo sido 

escolhidas as que apresentaram razão entre os valores de densidade óptica e 

de corte (DO/CO) acima de 4, para os testes de ELISA, em todos os parâmetros. 
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Para a sífilis e a doença de Chagas, além de apresentar DO/CO maior que 4 no 

teste de ELISA, escolheram-se amostras com títulos pelo menos duas vezes 

acima do título de corte nos testes não-treponêmicos e nas técnicas de 

hemaglutinação passiva e imunofluorescência indireta. 

As amostras positivas para HIV, HTLVI/II e HCV foram confirmadas 

mediante a utilização de testes suplementares de Western Blot e Immunoblot. 

Todas apresentaram padrão de bandas cuja interpretação recomendada pelos 

fabricantes classificaram-nas como sendo positivas para os respectivos 

parâmetros. 

111.2.3 COMPOSiÇÃO DO MUL TIPAINEL 

Foram selecionadas 24 amostras de soro para cada programa de 

avaliação externa. Sua identificação foi feita por códigos decifráveis somente 

pelo laboratório organizador. A Tabela 10 mostra a composição do multipainel 

nos respectivos programas. Enviou-se 1 ,8 ml de cada amostra, para que todas 

inicialmente reativas, tivessem volume suficiente para que os testes de triagem 

fossem repetidos e, se necessário, realizados testes complementares (Tabela 

11 ). 
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TABELA 9 - TESTES COMERCIAIS UTILIZADOS NA CARACTERIZAÇÃO 
DAS AMOSTRAS DO MUL TIPAINEL 

• HIV 
Vironostika® HIV Uni-Forrn II plus o 
Abbott ElA Recombinante HIV-1I HIV-2 38 geração 
OrthoQ!) HIV-1/HIV-2 Ab-Capture ELISA Test System 
Innotest HIV-1/HIV-2 Ab s.p. 
Murex ICE* HIV-1.o2 

• HBsAg 
Hepanostika® HBsAg Uni-Forrn 11 
Auszyme® Monoclonal 
Ortho HBsAg 
Murex HBsAg 

• Anti-HTLV 
Vironostika® HTLV-I/II Microelisa System 
Abbott HTLV-I/HTLV-II ElA 
Ortho® HTLV-I/HTLV-II Ab-Capture ELISA Test 
System 
Murex HTLV 1+11 

• sífilis 
Trepanostíka® TP Mícroelísa System 
Centocor 
Hemaglutinação - Porton Cambridge 
Antígeno RPR - BRÁS LB Laborclin 
VDRL - Wiener 
FT A-abs - Biolab 

• Chagas 
Chagastek ELISA Sistema microelisa 
Abbott Chagas Anticorpos ElA 
HBK 401 Hernobio Chagas 
IMUNOCRUZI ® 
HEMACRUZI ® 

• Anti-HBc 
Hepanostika® anti-HBc Uni-Forrn 
Ortho HBc ELISA Test Systern 
CORZYM~ Hepatitis B vírus Core Antigen 
Murex HBc 

• Anti-HCV 
Abbott HCV ElA 3.0 
HBK 425 - Hernobio HCV ELISA 
Ortho® HCV 3.0 ELISA Test System with 
Enhanced SAVe 
Serodia-HCV 

Amostras de doadores positivos para mais de uma infeção foram 

utilizadas no. multi painel com o objetivo de aumentar o número de amostras 

reativas . No programa OPS2000, por exemplo, com exceção das 3 primeiras 

amostras, que eram negativas, as demais provinham de um único indivíduo com 

infeções múltiplas, conforme gabarito dos programas com a reatividade 

individual de cada uma das 24 amostras do painel apresentadas na Tabela 12. 
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TABELA 10 - NÚMERO DE AMOSTRAS POSITIVAS, POR PARÂMETRO, 
NOS DIFERENTES PROGRAMAS 

Parâmetro I OPS0197 I OPS0198 OPS0298 OPS0199 OPS2000 

Anti-HIV 7 4 7 4 10 
HBsAg 4 4 3 4 6 
Anti-HBc 8 4 5 4 13 
Anti-HTLV · 4 4 4 4 8 
Anti-HCV 5 4 7 4 7 
Chagas 3 4 4 4 6 
sífilis 2 2 2 4 12 
Negativo 3 2 2 4 3 
TOTAL* 36 28 34 32 65 
* O total de amostras positivas é maior que 24 porque algumas apresentaram 

reatividade para mais de um parâmetro. 

TABELA 11 - VOLUME EM MICROLlTROS REQUERIDO DA AMOSTRA PARA 
TESTES DE TRIAGEM SOROLÓGICA 

HIV1+2 HBsAg Anti-HBc HCV HTLVIIII Chagas sífilis TOTAL 

~I ~I ~I ~I ~I ~I ~I ~I 

Abbott 150 200 100 5 10 10 * 50 525 

Ortho 150 150 10 20 50 * 20 * 50 450 

Murex 50 75 50 20 50 * 20 50 315 

Organon 50 100 100 20 20 20 30 340 

* Média de outras marcas por não existir conjunto diagnóstico com esta marca para o 
parâmetro. 

111.3 ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DOS PAINÉIS 

Os painéis foram acondicionados em conformidade com as normas da 

Associação Internacional de Transporte Aéreo (lATA, 2000). O peso absoluto de 

cada painel, na embalagem final , incluindo o formulário de resultados , atingiu em 
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torno de um quilograma. A embalagem externa exibia a etiqueta com símbolo 

de material biológico e a temperatura adequada de conservação (Figura 4) . 

MATERIAL BIOLÓGICO 
CONSERVAR À 4 2C 

FIGURA 4 - Etiqueta com símbolo de "material biológico" e temperatura 

adequada de conservação. 

o transporte dos painéis foi realizado pela empresa Federal Express, com 

autorização do Serviço de Saúde dos Portos - ANVISA, para efetivar o 

embarque de material biológico potencialmente infectante. Os multipainéis foram 

embalados no período da manhã, momentos antes da coleta pela 

transportadora. As embalagens não foram mantidas sob refrigeração durante o 

transporte, que variou de 2 a 30 dias. 

Juntamente com o formulário de resultados, foi encaminhado um 

questionário que permitiu a compilação de dados referentes às condições das 

amostras no momento do seu recebimento (Anexo I) para posterior averiguação. 
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TABELA 12 - GABARITO DOS 5 MUL TIPAINÉIS 
* OPS0197 OPS0198 OPS0298 OPS0199 OPS2000 

1 Negativo HCV HCV HBsAg + HBc Negativo 

2 HTLV HTLV Negativo Chagas Negativo 

3 Sífilis Chagas HIV Sífilis Negativo 

4 HBsAg + HBc Chagas HTLV Sífilis Chagas + HBc + HBsAg + Srfilis 

5 HIV HTLV HTLV + HCV + HBc HIV+HCV HBc + HIV + Srfilis 

6 HIV+ HBc HBsAg + HBc HBsAg + HBc HTLV HBc + HIV + HTLV 

7 Negativo Negativo Chagas HIV+HCV HBc + HBsAg + HCV 

8 Chagas HCV HTLV HBsAg + HBc HBc + HIV + Srfilis 

9 Chagas + HBc Srfilis HCV Negativo Chagas + Srfilis 

10 HIV+HCV HTLV Sífilis Sífilis HBc + HIV + HCV + Sífilis 

11 HIV+Sífilis+HBc HBsAg +HBc Chagas HBsAg + HBc HBc + HIV + HBsAg + Srfilis 

12 HTLV Chagas HIV Negativo HCV+ HTLV 

13 HBsAg + HBc HBsAg + HBc Srfilis Negativo HCV+ HTLV 

14 HIV+HCV HIV HCV Srfilis HIV + Srfilis 

15 HCV HIV HCV Chagas HBc + HCV + HTLV + HIV 

16 Negativo HBsAg +HBc HBsAg + HBc + HIV Chagas HTL V + Chagas 

17 HTLV HCV HIV HIV+HCV HBc + Chagas + Sífilis 

18 HIV+HCV HTLV Negativo HTLV HTL V + Chagas 

19 HCV Negativo Chagas + HCV Negativo HBc + HIV + HBsAg + HTLV + Srfilis 

20 Chagas HCV HBsAg + HBc HBsAg +HBc HTL V + Chagas 

21 HIV+ HBc HIV Chagas Chagas HBc + HBsAg + HCV 

22 HTLV Chagas HIV HTLV HIV + Srfilis 

23 HBsAg + HBc HIV HIV HTLV HBc + HCV + Sífilis 

24 HBsAa +HBc Srfilis HTL V+HIV+HBc+HCV HIV+HCV HBc + HIV + HB~ + Sífilis 

* Amostras 

111.4 FORMULÁRIO DE RESULTADOS 

Acompanhou o multipainel um formulário de resultados de 24 páginas, em 

espanhol , acondicionado em embalagem plástica, contendo informações 

detalhadas sobre o painel de soros, os procedimentos e cuidados referentes ao 
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manuseio das amostras, a interpretação e o preenchimento das lacunas 

reservadas em cada página do formulário. 

111.5 CENTRO DE REFERÊNCIA 

Os laboratórios participantes do programa (Tabela 8) foram indicados pela 

OPAS, que considerou, principalmente, sua importância nacional e regional e a 

capacidade organizacional para coordenar e implementar programas nacionais 

de avaliação externa em sorologia de bancos de sangue. 

O estabelecimento de uma rede de comunicação entre a OPAS, o 

laboratório organizador e os laboratórios participantes foi fundamental para o 

êxito do programa. 

Os laboratórios participantes foram comunicados previamente, através de 

memorandos, a cada etapa do processo, sobre as respectivas atividades, 

conforme exemplos demonstrados nos anexos de C a I. 

Para se manter a confidencial idade do programa em questão, foram 

atribuídos códigos aos laboratórios. 

111.6 RELATÓRIO 

Para cada programa foi elaborado um relatório contendo informações e os 

resultados dos multipainéis obtidos pelos laboratórios participantes. Aqueles que 

não encaminharam ao laboratório organizador os resultados para a análise, no 
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prazo previamente estipulado de 60 dias, a partir da data do recebimento dos 

multi painéis, não tiveram seus dados computados no relatório do respectivo 

programa. 

O relatório continha informações sobre a característica do programa, o 

gabarito do multipainel, a caracterização das amostras, os laboratórios 

participantes, o total de resultados recebidos até a data-limite do prazo 

estabelecido, as observações e os cuidados de interpretação dos resultados 

falso-positivos e falso-negativos. 

Em geral , os resultados eram apresentados de forma que cada laboratório 

participante pudesse analisar seu desempenho dentro do contexto global. Todos 

os cuidados foram tomados para se manter a confidencial idade dos membros 

participantes do programa. 

No relatório, foram abordados os seguintes itens: 

a) Estratégia de triagem adotada pelos laboratórios participantes, para 

se realizar as análises de pesquisa de anticorpos anti-HIV, anti-H Bc, anti

HCV, anti-HTLV 1/11 , H BsAg , doença de Chagas e Sífilis, especificados 

por técnica. 

b) Número de determinações reativas e não-reativas para cada 

parâmetro, pelas Técnicas de ELISA, hemaglutinação passiva , 

imunofluorescência indireta, aglutinação de partículas, testes 

treponêmicos e não-treponêmicos e outros. 
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c) Número de determinações reativas e não-reativas por marcas de 

conjuntos diagnósticos. 

d) Tabela de falso-positivos e falso-negativos em comparação ao 

gabarito, para cada parâmetro. 

Cópia do relatório original foi enviada para cada laboratório participante, 

cujo esquema de fluxo pode ser observado na Figura 3. 
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IV. RESULTADOS 
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Foram enviados um multipainel e um formulário de resposta para cada 

instituição que assinou o termo de adesão ao programa. Somente um 

laboratório não concordou em participar do programa. 

Nos 5 programas, o tempo médio de transporte dos multipainéis foi de 4 

a 5 dias para Chile, Uruguai e Panamá, 6 a 10 dias para Honduras, EI Salvador, 

Colômbia, Nicarágua, Venezuela, Peru e Bolívia, e de 10 a 16 dias para 

Paraguai , Equador, Rep. Dominicana e Guatemala. 

Na Argentina, o Hemocentro de Buenos Aires recebeu os painéis 26 dias 

depois, a Fundação Favarolo 16, e o Hospital de Pediatria Garraham após 9 

dias. O motivo da diferença de 19 dias entre uma instituição e outra, 

considerando que estão localizadas em Buenos Aires, deveu-se à 

facilidade/dificuldade de cada uma em desembaraçar os trâmites requeridos 

para a retirada do multipainel da alfândega. 

Sobre as condições de transporte do multipainel , retornaram 47 

questionários. Destes, todos responderam ter recebido o formulário de resposta 

com o multipainel e que nenhum gelo reciclável estava derramado. Um 

laboratório (2,13%) reportou vazamento do conteúdo dos· frascos. As amostras 
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não estavam refrigeradas no momento do recebimento em 13 Multipainéis 

(27,7%) dos 47 que responderam o questionário. 

Dezessete dos 21 laboratórios (80,9%) encaminharam ao centro 

organizador o formulário de respostas em todos os programas de que 

participaram. Embora tivessem aceitado participar dos programas, os 

laboratórios 695 (OPS0298) , 519 (OPS0198) , 061 (OPS0199 e OPS2000) e 

818 (OPS0198, OPS0298 e OPS0199) não enviaram os resultados à Fundação 

Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo. O motivo alegado foi a falta de testes 

naquele momento. 

A porcentagem de retorno dos resultados dentro do prazo estipulado foi 

de 100% para o primeiro programa, 87,5% para o segundo, 94% para o 

terceiro , 90% para o quarto e 95% para o quinto. 

Os dados apresentados neste estudo foram obtidos de 21 laboratórios 

que aceitaram participar dos referidos programas e encaminharam à Fundação 

Pró-Sangue os resultados dos testes realizados nos Multipainéis. 

Os laboratórios 856, 629, 818, 519 e 125 realizaram ensaios para os 5 

parâmetros em todos os programas. 

Apenas 68% dos laboratórios realizaram teste para HTL VII" e 48% para 

anti-H Bc. Os L. 006 e 061 não realizaram ensaios para HCV e o L. 153 não 

realizou ensaios para doença de Chagas. 
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IV. 1 TAXA DE RESULTADOS FALSO-NEGATIVOS 

A Tabela 13 mostra a porcentagem de resultados' falso-negativos (RFN) 

em cada parâmetro, no decorrer dos programas. 

De forma geral , com exceção do HTLVI/II , observa-se uma diminuição no 

número de resultados falso-negativos do primeiro ao terceiro programa. 

No quarto programa, observou-se um número maior de RFN porque o L. 

642 reportou sozinho 7 dos 12 RFN (3 de HCV, 3 de anti-H8c e 1 de doença de 

Chagas) . 

o multipainel do quinto programa possuía número maior de amostras 

positivas para mais de um parâmetro (Tabela 10), o que talvez tenha 

aumentado a chance de erro entre os laboratórios e contribuído para que 

houvesse um alto índice de RFN. 

o terceiro programa registrou o menor índice de resultados falso

negativos reportados , 1,3% (7 em 520 determinações positivas - DP). Os 

maiores índices ficaram com o primeiro e o quinto programas: 4,5% (16 em 356 

OP) e 4 ,4% (58 em 1332 OP), respectivamente. O segundo foi de 2,8% (10 em 

358 DP) e o quarto de 2,3% (12 em 520 DP). 

HIVe HCV foram os parâmetros que tiveram a menor proporção de RFN. 

O L. 216 realizou 2 ensaios (Abbott ElA Recombinante HIV-1/ HIV-2 3a
. geração 

e IFI próprio) para HIV no primeiro programa e não detectou reatividade em 
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uma amostra em nenhum dos dois testes. O L. 642 reportou os 3 resultados 

falso-negativos para HCV, no quarto programa. 

O teste de HTL VI/II foi o parâmetro que obteve o maior índice de falso

negativo: 10,47%. Porém, apenas 2 laboratórios (258 e 802) foram 

responsáveis por 15 dos 18 RFN. No terceiro programa, 6 laboratórios 

realizaram ensaios para HTLVI/II: o L. 802 reportou três dos 5 RFN em 2 

ensaios realizados (Vironostika® HTLV-1I11 (1) e IFI próprio (2)) e o L. 258 os 

outros 2, utilizando marca Gem. Biomedical. No quinto programa, 9 laboratórios 

realizaram ensaios para HTLVIIII : o L. 802 reportou 5 dos 11 RFN em 2 ensaios 

realizados (Vironostika® HTLV-I/II (2) e IFI próprio (3)) e o L. 258 cinco, 

utilizando a marca Vironostika® HTLV-III1 . 

O segundo maior índice de RFN foi de sífilis (6,25%) , por conta de erros 

que aconteceram principalmente no quinto programa, que tinha 12 amostras 

positivas para esse parâmetro. Dois laboratórios foram responsáveis por 

metade dos 30 RFN do quinto programa. O L. 092 usou 3 ensaios: Difco (cinco 

RFN), Imunofluor (3 RFN) e Corado LlB (2 RFN)), errando algumas amostras 

nos 3 ensaios, e o L. 153, que reportou 5 RFN (17%), utilizando reativo Randox. 

Dos 4 RFN de HBsAg do primeiro programa, 3 foram reportados na 

amostra 23 por três laboratórios diferentes que utilizaram a marca ICMRT. 

Igualmente, os 2 RFN do segundo programa para HBsAg foram reportados 

pelos 2 laboratórios que utilizaram ICMRT e não detectaram reatividade na 

amostra 13. Dos 5 RFN para HBsAg do quinto programa, 3 foram reportados 
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pelo L. 164 e dois pelo L. 153. Ambos usaram a marca Auzyme® Monoclonal da 

Abbott. 

o L. 092 reportou 3 dos 4 RFN para anti-HBc no quinto programa, 

utilizando marca ETI-AB-COREK-2. 

Os resultados falso-negativos para doença de Chagas estão distribuídos 

aleatoriamente, não havendo evidência de problemas específicos com 

laboratórios ou outros fatores. 

TABELA 13 - PORCENTAGEM DE RESULTADOS FALSO-NEGATIVOS POR 
PARÂMETRO 

% HIV HBsAg HBc HTLV HCV Chagas Sífilis 
% % % % % % % 

(FNITDP~ (FNITDP) (FNITDP) ~FNITDP~ (FNITDP) (FNITDP~ ~FNITDP~ 

OPS0197 2,52 7,14 9,38 O 1,43 8,89 3,85 
1° (3/119) (4/56) (3/32) (0/8) (1170) (4/45) (1/26) 

OPS0198 O 3,13 O 10 O 6,25 2,63 
2° (0/84) (2164) (0/16) (2120) (O/56) (5/80) (1/38) 

OPS0298 0,71 O 2,86 17,86 O O O 
3° (1/140) (O/51) (1/35) (5/28) (0/126) (0/92) (0/48) 

OPS0199 O O 8,33 O 3,95 1,79 3,85 
4° (0/84) (0/72) (3/36) (0/36) (3/76) (21112) (4/104) 

OPS0200 0,38 3,62 2,56 13,75 0,71 3,03 8,33 
6° (1/260) (5/138) (4/156) (11/80) (1/140) (6/198) (30/360) 

TOTAL 0,73 2,89 4,00 10,47 1,07 3,22 6,25 

5/687 11/381 11/275 18/172 5/468 17/527 36/576 

NOTA: FN = falso-negativo, IDP = total de determinações positivas 
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IV.2 TAXA DE RESULTADOS FALSO-POSITIVOS 

A Tabela 14 mostra a porcentagem de resultados falso-positivos (RFP) 

em cada parâmetro, no decorrer dos programas. 

O segundo e o quarto programas foram os que apresentaram menores 

índices de RFP: 1,9% e 1,54%, respectivamente. O quinto programa foi o que 

teve o pior resultado: 3,51 %. 

O teste de HCV obteve o maior índice, 5,28%, seguido do anti-H Bc, 

3,22%. O melhor resultado foi o do teste para doença de Chagas: 0,7%. 

À medida que aumentou o número de laboratórios realizando testes para 

HTLVIIII, houve também aumento gradativo no número de RFP, do primeiro ao 

quinto programa. O contrário ocorreu com o teste anti-HBc; o índice diminuiu de 

6,25% para 2,27%, do primeiro ao quinto programa. 

Testes de HIV e HBsAg apresentaram quase duas vezes mais RFP no 

quinto programa que a média dos demais. 

Foram reportados 25 RFP para sífilis no terceiro programa; destes, 21 

foram emitidos pelo L. 140, em um único ensaio, utilizando reagente Serolab 

Rapiplac. O mesmo laboratório foi responsável por 10 dos 13 RFP do segundo 

programa, utilizando 2 reagentes: Wiener (8 RFP) e IFI Sigma (2 RFP) para 

sífilis . 
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TABELA 14 - PORCENTAGEM DE RESULTADOS FALSO-POSITIVOS POR 
PARÂMETRO 

HIV HBsAg HBc HTLV HCV Chagas Sífilis 
% % % % % % % 

(FPITDN~ ~FPITDN~ ~FP/TDN) . ~FP/TDN~ ~FP/TDN~ ~FP/TDN~ ~FP/TDN~ 

OPS0197 2,08 1,07 6,25 0,00 7,52 0,95 2,79 
1° (6/289) (3/280) (4/64) (0/40) (20/266) (3/315) (8/286) 

OPS0198 0,71 1,88 6,25 0,00 2,50 1,25 3,11 
2° (3/420) (6/320) (5/80) (0/100) (7/280) (5/400) (13/418) 

OPS0298 1,47 2,24 0,75 1,43 5,88 0,87 4,73 
3° (5/340) (8/357) (1/133) (21140) (18/306) (4/460) (25/528) 

OPS0199 1,90 1,39 3,33 1,67 2,37 0,36 1,35 
4° (8/420) (5/360) (6/180) (3/180) (9/380) (21560) (7/520) 

OPS0200 3,85 5,07 2,27 3,13 8,53 0,51 2,22 
5° (14/364) (21/414) (3/132) (5/160) (29/340) (3/594) (8/360) 

TOTAL 1,96 2,48 3,22 1,61 5,28 0,73 2,89 

36/1833 43/1731 19/589 10/620 83/1572 17/2329 61/2112 

NOTA: FP = falso-positivo TDN = total de determinações negativas 

IV.3 DESEMPENHO DOS LABORATÓRIOS 

A Tabela 15 apresenta o critério de conceitos atribuídos aos laboratórios 

conforme seu desempenho. 

Os laboratórios foram divididos em três grupos (A, B e C), conforme o 

número de RFN e RFP obtidos nos 5 programas, sendo: 
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TABELA 15 - CONCEITO ATRIBUíDO AOS LABORATÓRIOS CONFORME 
SEU DESEMPENHO 

Conceito SENSIBILIDADE ESPECIFICIDADE 

N° resultado falso-negativo N° resultado falso-~ositivo 

A 0* Oa3 

B 1a4 4 a 10 

C acima de 4 acima de 10 
NOTA: * Atribuiu-se conceito A para os laboratórios que não reportaram nenhum RFN 
nos últimos quatro programas. 

IV.3.1 Desempenho quanto à sensibilidade 

As Tabelas 16, 17 e 18 mostram os resultados obtidos em cada 

parâmetro para os laboratórios com conceitos A, B e C em sensibilidade, 

respectivamente. 

Apenas 2 laboratórios (117 e 856) apresentaram 100% de sensibilidade 

nos 5 programas. Os laboratórios 200, 519, 245 e 105 receberam conceito A, 

pois obtiveram e mantiveram 100% de sensibilidade a partir do segundo 

programa (OPS0198). 
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TABELA 16 TAXA DE SENSIBILIDADE DOS LABORATÓRIOS COM 
CONCEITO A 

L. 117 5° 4° 3° 2° 1° L.519 5° 4° 3° 2° 1° 
HIV 100 100 100 100 100 HIV 100 100 100 100 
HBsAg 100 100 100 100 100 HBsAg 100 100 100 100 
HBc HBc 100 100 88 (1) 
HTLV HTLV 100 100 100 
HCV 100 100 100 100 100 HCV 100 100 100 100 
Chagas 100 100 100 100 100 Chagas 100 100 100 100 
Sífilis 100 100 100 100 100 Srfilis 100 100 100 100 

L. 856 5° 4° 3° 2° 1° L. 245 5° 4° 3° 2° 1° 
HIV 100 HIV 100 100 100 100 100 
HBsAg 100 HBsAg 100 100 100 100 75 (1) 
HBc 100 HBc 
HTLV 100 HTLV 100 
HCV 100 HCV 100 100 100 100 100 
Chagas 100 Chagas 100 100 100 100 67 (1) 
Sífilis 100 Sífilis 100 100 100 100 100 

L. 200 5° 4° 3° 2° 1° L. 105 5° 4° 3° 2° 1° 
HIV 100 100 100 100 86 (1) HIV 100 100 100 100 100 
HBsAg 100 100 100 100 100 HBsAg 100 100 100 100 100 
HBc 100 HBc 100 100 100 100 88 (1) 
HTLV HTLV 
HCV 100 100 100 100 HCV 100 100 100 100 80 (1) 
Chagas 100 100 100 100 100 Chagas 100 100 100 100 
Sífilis 100 100 100 100 100 Srfilis 100 100 100 100 

NOTA: Taxa de sensibilidade (nO de RFN) 

Os laboratórios 629, 061, 140, 818, 894, 006 e 695 constituem o grupo 

dos que obtiveram conceito B. Nesse grupo, houve laboratórios que 

apresentaram RFN especificamente em um único parâmetro (L. 629 para HTLV, 

L. 061 para doença de Chagas e L. 140 para sífilis). 
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TABELA 17 - TAXA DE SENSIBILIDADE DOS LABORATÓRIOS COM 
CONCEITO B 

L. 629 5° 4° 3° 2° 1° L. 140 5° 4° 3° 2° 1° 
HIV 100 100 100 HIV 100 100 100 100 100 
HBsAg 100 100 100 HBsAg 100 100 100 
HBc 100 100 100 HBc 
HTLV 88 (1) 100 100 HTLV 
HCV 100 100 100 HCV 100 100 100 100 
Chagas 100 100 100 Chagas 100 100 100 100 100 
Sífilis 100 100 100 Sífilis 96 (1) 100 100 100 75 (1) 

L. 061 5° 4° 3° 2° 1° L. 818 5° 4° 3° 2° 1° 
HIV 100 100 100 HIV 100 100 
HBsAg 100 100 100 . HBsAg 100 75 (1) 
HBc HBc 100 
HTLV HTLV 100 
HCV 100 HCV 100 100 
Chagas 75 (1) 67 (1) Chagas 83 (1) 100 100 
Sífilis 100 100 100 Sífilis 83 (1) 

L. 894 5° 4° 3° 2° 1° L. 006 6° 4° 3° 2° 1° 
HIV 100 100 100 100 100 HIV 100 100 100 100 
HBsAg 100 100 100 75 (1) 75 (1) HBsAg 100 100 100 100 
HBc HBc 
HTLV HTLV 
HCV 100 100 100 100 100 HCV 
Chagas 100 100 100 100 100 Chagas 83 (1) 100 100 75 (1) 
Sífilis 92 (1) 100 100 100 100 Sífilis 92 (1) 100 100 50 (1) 

L. 695 5° 4° 3° 2° 1° 
HIV 100 100 100 100 
HBsAg 100 100 75 (1) 75 (1) 
HBc 
HTLV 
HCV 86 (1) 100 100 100 
Chagas 100 100 75 (1) 100 
Sífilis 100 100 100 100 

NOTA: Taxa de sensibilidade (no. de RFN) 

O terceiro grupo, composto pelo maior número de laboratórios que 

obtiveram o conceito C (8), apresentou, de forma geral , RFN em mais de 

um parâmetro e em programas diferentes. O L. 642 demonstrou excelente 

desempenho no primeiro, segundo, terceiro e quinto programas; porém, no 

quarto programa, reportou 7 RFN. Os laboratórios 802 e 092 foram os que 

apresentaram maior número de RFN (14). 
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TABELA18 - TAXA DE SENSIBILIDADE DOS LABORATÓRIOS COM 
CONCEITO C 

L. 125 50 40 30 20 10 L. 164 50 40 30 20 10 

HIV 100 100 100 100 HIV 100 100 
HBsAg 100 100 100 100 HBsAg 50 (3) 100 
HBc 100 100 100 100 HBc 92 (1) 100 
HTLV 100 100 100 75 (1) HTLV 
HCV 100 100 100 100 HCV 100 100 
Chagas 92 (1) 88 (1) 100 100 Chagas 67 (2) 100 
Sífilis 83 (2) 100 100 100 Sífilis 100 75 (1) 

L. 216 50 40 30 20 10 L. 642 50 40 30 20 10 

HIV 100 100 100 100 86 (2) HIV 100 100 100 100 100 
HBsAg 100 100 100 100 100 HBsAg 100 100 100 100 100 
HBc 100 100 100 100 100 HBc 100 25 (3) 100 88 (1) 
HTLV 100 100 HTLV 100 
HCV 100 100 100 100 HCV 100 25 (3) 100 100 100 
Chagas 100 100 100 75 (1) Chagas 100 75 (1) 100 
Sífilis 75 (3) 100 100 100 Sífilis 100 100 100 100 100 

L. 153 50 40 30 20 10 L.092 50 40 30 20 10 

HIV 90 (1) 100 HIV 100 100 100 100 
HBsAg 67 (2) 100 HBsAg 100 100 100 100 
HBc HBc 77 (3) 100 80 (1) 100 
HTLV 100 100 HTLV 
HCV 100 100 HCV 100 100 100 100 
Chagas Chagas 100 100 100 100 
Sífilis 50 (6) 75 (1) Sífilis 72 (10) 100 100 100 

L. 258 50 40 30 20 10 L. 802 50 40 30 . 20 10 

HIV 100 100 86 (1) 100 HIV 100 100 100 100 
HBsAg 100 100 100 100 HBsAg 100 100 100 100 
HBc 100 100 HBc 
HTLV 38 (5) 100 50 (3) 75 (1) .. HTLV 69 (5) 100 63 (2) 100 
HCV 100 100 100 100 HCV 100 100 100 100 
Chagas 92 (1) 100 100 75 (1) Chagas 100 100 100 100 67 (2) 
Sifilis 92 ~1~ 100 100 100 Sifilis 92 ~3~ 83 ~2~ 100 100 

NOTA: Taxa de sensibilidade (nO de RFN) 

IV.3.2 Desempenho quanto à especificidade 

As Tabelas 19, 20 e 21 mostram os resultados obtidos em cada 

parâmetro para os laboratórios com conceitos A, B e C em especificidade, 

respectivamente. 

Os laboratórios 117, 856, 006, 818 e 061 apresentaram baixos índices de 

RFP nos 5 programas e obtiveram conceito A em especificidade (menos que 3 

RFP). 
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TABELA 19 - TAXA DE ESPECIFICIDADE DOS LABORATÓRIOS COM 
CONCEITO A 

L. 117 5° 4° 3° 2° 1° L. 818 5° 4° 3° 2° 1° 
HIV 100 100 100 100 100 HIV 100 100 
H8sAg 100 95 (1) 100 100 100 H8sAg 100 100 
H8c H8c 100 
HTLV HTLV 100 
HCV 100 100 100 100 100 HCV 94(2) 100 
Chagas 100 100 100 100 100 Chagas 100 100 100 
Sífilis 100 100 100 100 100 Sífilis 100 

L.856 5° 4° 3° 2° 1° L. 061 5° 4° 3° 2° 1° 
HIV 100 HIV 94 (1) 100 94 (1) 
H8sAg 100 H8sAg 100 100 95 (1) 
H8c 100 H8c 
HTLV 100 HTLV 
HCV 100 HCV 100 
Chagas 98 (1) Chagas 100 100 
Sífilis 100 Sífilis 100 100 100 

L. 006 5° 4° 3° 2° 1° 
HIV 100 100 100 100 
H8sAg 100 100 100 100 
H8c 
HTLV 
HCV 
Chagas 100 100 100 100 
Sífilis 100 100 100 96 ~1~ 

NOTA: Taxa de especificidade (no. de RFP) 

De modo geral, o número de resultados falso-positivos reportados pelos 

laboratórios do grupo B não foi maior que quatro para cada parâmetro ou 

programa, exceto os laboratórios 164 e 695, que reportaram cinco RFP para 

HCV, e o L. 629, que reportou 5 RFP no terceiro programa. 

No terceiro grupo de especificidade (Tabela 21), estão os laboratórios 

que apresentaram baixo índice e receberam o conceito C. De forma geral, 

esses laboratórios reportaram 6 ou mais RFP em determinado parâmetro e lou 

programa. 

O L. 105 foi o que mais RFP apresentou, totalizando 26 no quinto 

programa. 
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TABELA 20 - TAXA DE ESPECIFICIDADE DOS LABORATÓRIOS COM 
CONCEITO B 

L. 092 6° 4° 3° 2° 1° L. 696 6° 4° 3° 2° 1° 
HIV 100 100 100 100 HIV 100 95 (1) 95 (1) 100 
HBsAg 100 100 100 100 HBsAg 100 100 100 100 
HBc 100 100 100 100 HBc 
HTLV HTLV 
HCV 94 (1) 95 (1) 100 100 HCV 100 100 90 (2) 84 (3) 
Chagas 100 100 100 100 Chagas 100 100 100 100 
Sífilis 100 100 96 (2) 100 Sífilis 100 · 100 100 100 

L. 802 6° 4° 3° 2° 1° L. 126 6° 4° 3° 2° 1° 
HIV 100 100 100 100 HIV 100 100 100 100 
HBsAg 100 95 (1) 100 100 HBsAg 100 95 (1) 95 (1) 95 (1) 
HBc HBc 100 100 100 90 (2) 
HTLV 94 (2) 100 100 100 HTLV 100 100 90 (1) 100 
HCV 100 100 97 (1) 100 HCV 100 100 100 100 
Chagas 100 100 100 100 100 Chagas 100 98 (1) 100 100 
Sífilis 97 (1) 100 100 100 Sífilis 100 95 (1) 100 100 

L. 268 6° 4° 3° 2° 1° L. 246 6° 4° 3° 2° 1° 
HIV 93 (1) 90 (2) 100 95 (1) HIV 100 100 100 100 100 
HBsAg 100 100 100 100 HBsAg 100 100 100 100 100 
HBc 100 95 (1) HBc 
HTLV 100 100 100 100 HTLV 100 
HCV 100 95 (1) 100 100 HCV 94 (1) 100 88 (2) 95 (1) 100 
Chagas 100 100 100 100 Chagas 100 100 100 100 86 (3) 
Sífilis 100 100 100 100 Sífilis 100 95 (1) 100 100 100 

L. 164 6° 4° 3° 2° 1° L. 629 6° 4° 3° 2° 1° 
HIV 100 100 HIV 100 100 82 (3) 
HBsAg 100 100 HBsAg 94 (1) 100 95 (1) 
HBc 91 (1) 100 HBc 82 (2) 95 (1) 95 (1) 
HTLV HTLV 100 100 100 
HCV 71 (5) 100 HCV 100 100 100 
Chagas 100 100 Chagas 100 100 100 
Sífilis 100 95 ~1~ Sífilis 100 100 100 

NOTA: Taxa de especificidade (nO de RFP) 

Os laboratórios 894 e 519 apresentaram baixo índice de especificidade 

somente para HCV na maioria dos programas. Igualmente, o L. 140 apresentou 

42 RFP para sífilis. 
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TABELA 21 - TAXA DE ESPECIFICIDADE DOS LABORATÓRIOS COM 
CONCEITO C 

3 

L. 200 5° 4° 3° 2° 1° L. 153 5° 4° 3° 2° 1° 
HIV 100 100 97 (1) 100 94 (2) HIV 71 (4) 75 (5) 
HBsAg 100 100 100 98 (1) 100 HBsAg 72 (5) 100 
HBc 94 (1) HBc 
HTLV HTLV 81 (3) 95 (2) 
HCV 100 97 (1) 100 92 (2) HCV 88 (2) 100 
Chagas 100 100 100 95(1) 100 Chagas 
Sífilis 100 100 100 100 91 (2) Sífilis 92 (1) 100 

L.642 5° 4° 3° 2° 1° L.894 5° 4° 3° ~ 1° 
HIV 100 100 100 100 100 HIV 100 100 100 98 (1) 100 
HBsAg 100 90 (2) 100 100 98 (1) HBsAg 100 100 71 (6) 100 100 
HBc 100 85 (3) 100 94 (1) HBc 
HTLV 95 (1) HTLV 
HCV 97 (1) 85 (1) 100 100 100 HCV 94 (1) 80 (4) 71 (5) 90 (2) 74 (5) 
Chagas 100 100 90 (2) Chagas 100 100 95 (1) 95 (1) 100 
Sífilis 100 100 100 100 100 Sífilis 92 (1) 100 100 100 100 

L. 216 5° 4° 3° 2° 1° L. 105 5° 4° 3° 2° 1° 
HIV 96 (1) 100 100 100 100 HIV 43 (8) 100 100 100 94 (1) 
HBsAg 72 (10) 100 100 100 95 (1) HBsAg 72 (5) 100 100 100 100 
HBc 100 98 (1) 100 100 94 (1) HBc 100 100 100 85 (3) 94 (1) 
HTLV 100 100 HTLV 
HCV 100 100 100 100 HCV 24 (13) 100 77 (4) 90 (2) 79 (4) 
Chagas 100 98 (1) 100 100 Chagas 100 100 100 100 
Sífilis 100 100 100 91 (2) Slfilis 100 100 100 100 

L. 519 5° 4° 3° 2° 1° L. 140 5° 4° 3° 2° 1° 
HIV 100 100 100 88 (2) HIV 100 100 100 100 100 
HBsAg 100 100 100 100 HBsAg 100 80 (4) 100 
HBc 100 100 94 (1) HBc 
HTLV 100 100 100 HTLV 
HCV 88 (2) 100 71 (5) 74 (5) HCV 100 100 100 100 
Chagas 100 100 100 100 Chagas 94 (2) 100 98 (1) 93 (3) 100 
Sífilis 100 100 100 91 ~21 Sífilis 79 ~11 90 ~41 48 ~231 77 ~101 91 ~41 

NOTA: Taxa de especificidade (nO de RFP) 

A Tabela 22 resume os conceitos dados aos laboratórios em relação à 

sensibilidade e à especificidade. 

Somente 2 laboratórios obtiveram conceito A em sensibilidade e 

especificidade. Não tiveram conceito C para sensibilidade ou especificidade, 8 

laboratórios. 

O número de laboratórios que obtiveram conceito C em sensibilidade ou 

especificidade foi igual (8), sendo que três deles foram C em ambos. 
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TABELA 22 - DISTRIBUiÇÃO DOS LABORATÓRIOS QUANTO AOS
CONCEITOS ATRIBUíDOS PARA SENSIBILIDADE E
ESPECIFICIDADE

Especificidade

A B C TOTAL

A 2 1 3 6(1)
"C (117,856) (245) (105,200,519)
IV
"C 3 2 2
.o B 7
In (061,818,006) (629,695) (140,894)
~
(1)

C O 5 3 8CJ)

(258,092,802,164,125) (216,642,153)

TOTAL 5 8 8 21

NOTA: sensibilidade: A =O FN, B =1 a 3 FN e C =acima de 4 FN.
especificidade: A =menos que 3 FP, B =4 a10 FP e C =acima de 10 FP.

A Figura 5 mostra a distribuição dos laboratórios segundo número total

de resultados falsos positivos e falsos negativos emitidos em cada programa.

Cada laboratório é representado por uma cor diferente, com exceção dos

laboratórios identificado com a cor preta pois tiveram um bom desempenho nos

5 programas. Pode-se observar que, de modo geral, a maioria dos laboratórios

melhorou seU desempenho, emitindo menos de 4 resultados falsos do segundo

ao quinto programa. Esta figura mostra também que 1 ou 2 laboratórios

apresentaram desempenho ruim em cada programa, com exceção do quinto

programa em que mais laboratórios (7) apresentaram maior porcentagem de

resultados falsos.
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IV.4 AVALIAÇÃO DOS CONJUNTOS DIAGNÓSTICOS UTILIZADOS PELOS 

LABORATÓRIOS 

As Tabelas de 23 a 35 apresentam as diferentes marcas de conjuntos 

diagnósticos utilizados pelos laboratórios para cada parâmetro. Em 

determinados programas, alguns laboratórios realizaram mais de 1 ensaio, 

utilizando marcas diferentes para alguns parâmetros. 

IV.4.1 Pesquisa de anticorpos anti-HIV 

A Tabela 23 apresenta os índices de RFP e RFN dos conjuntos 

diagnósticos utilizados para anti-HIV. 

O teste de imunofluorescência de fabricação própria foi utilizado para 

triagem sorológica de HIV pelos laboratórios 117, 216 e 802 em alguns 

programas, sempre associado a outro teste de ELISA (Abbott ElA). O 

laboratório que reportou RFN para o teste de imunofluorescência identificou 

reatividade para HIV no outro teste de ELISA. 

A marca IMx HIV-1/HIV-2 111 Plus foi utilizada pelo L. 200 no primeiro, 

segundo, terceiro e quinto programa, pelo L. 125 do segundo ao quinto, e pelo 

L. 245 no quinto programa. O RFN foi reportado pelo L. 200 no primeiro 

programa. 

O teste Gem Biomedical teve o maior índice de RFN: 14,3%. Mas o 

resultado se deve ao fato de o produto ter sido usado por apenas um laboratório 

(258), no terceiro programa, que errou uma vez. 
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Os 2 RFN para Abbott ElA ocorreram em programas distintos, por 

laboratórios diferentes. 

A maioria dos 26 RFP para Abbott ElA foram reportados por 2 

laboratórios: o L. 153 obteve 9 em :2 programas, e o L. 105, 8 no quinto 

programa (Tabela 21) . 

O L. 629 reportou três de oito RFP no terceiro programa, utilizando teste 

Vironostika® HIV Uni-Form 11 plus O. Outros 5 RFP ocorreram em alguns 

laboratórios, em diferentes programas. 
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TABELA 23 - MARCAS DE CONJUNTOS DIAGNÓSTICOS UTILIZADOS 
PARA PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 

N° ensaios Anti-HIV %FP %FN 
% FPfTD FNfTD 

41 Abbott ElA Recombinante HIV-1I HIV-2 3,56 0,79 
(39,0) • 3a geração (26/730) (2/254) 
34 Vironostika® HIV Uni-Form 11 plus O 1,34 O 
(32,4) (8/596) (0/220) 

9 
IMx HIV-1/HIV-2 111 Plus O 1,59 

(8,6) (0/153) (1/63) 
6 

IFI - Fabricação Própria 0,95 2,56 
(5,7) (1/105) (1/39) 
4 OrthoQ9 HIV-1/HIV-2 Ab-Capture ELISA 1,61 O 
(3,8) Test System (1/62) (0/34) 
3 

Innotest HIV-1/HIV-2 Ab s.p. O O 
(2,9) (O/51 ) (0/21 ) 
2 COBAS CORE Anti-HIV-1/HIV-2 ElA OAGS O O 

(1 ,9) (0/28) (0/20) 
2 

Enzymun Test anti-HIV O O 
(1,9) (0/34) (0/14) 
1 

Murex HIV1+2 O O 
(0,9) (0/20) (0/4) 
1 

SERODIA® -HIV O O 
(0,9) (0/20) (0/4) 
1 

Gem Biomedical O 14,29 
(0,9) (0/17) (1/7) 
1 Biokit HIV1+2 O O 

(0,9) (0/17) (0/7) 

105 TOTAL 1,96 0,77 
(36/1833) (5/687) 

NOTA: FP = falso-positivo, FN = falso-negativo, TO = total de determinações 
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IV.4.2 Pesquisa de antígeno de superfície do vírus da Hepatite 8 

A Tabela 24 mostra as marcas utilizadas pelos laboratórios para a 

triagem sorológica de HBsAg . 

Os resultados falso-negativos da marca RIE - ICMRT já foram 

comentados no item IV.1. 

A marca HBs-Antigen SI ide Test foi utilizada uma vez pelo L. 818 no 

primeiro programa e obteve um RFN em 4 amostras positivas. 

Dos 5 RFN reportados por Auszyme® Monoclonal, todos ocorreram no 

quinto programa em dois laboratórios: 153 (2) e 164 (3). Os RFP dessa marca 

foram reportados principalmente pelos laboratórios 153 (5), 105 (5), 216 (6) e 

894 (6) , totalizando 22 dos 26. 

A marca Enzymun Test HBsAg 3a. geração foi utilizada 5 vezes; 4 dos 5 

RFP observados foram reportados pelo L. 140, no segundo programa. 

A marca Hepanostika® HBsAg Uni-Form 11 apresentou 7 RFP; 4 foram 

reportados pelo L. 216 , no quinto programa, que utilizou 2 marcas (Auszyme® 

Monoclonal e Hepanostika® HBsAg Uni-Form 11). No segundo teste, esse 

laboratório reportou 6 RFP, sugerindo problemas de especificidade nos 

procedimentos técnicos para pesquisa de antígenos de superfície da Hepatite 

B. 
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TABELA 24 - MARCAS DE CONJUNTOS DIAGNÓSTICOS UTILIZADOS 
PARA PESQUISA DE HBsAg 

N° ensaios HBsAg %FP %FN 
% FPITD FNITD 

26 
Auszyme® Monoclonal 5,14 4,55 

(29,9) _(26/506} (5/110) 
25 

Hepanostika® HBsAg Uni-Form " 1,40 O 
(28,7) (7/500) (0/116) 

8 
RIE-ICMRT O 13,89 

(9,2) (0/160) (5/36) 
8 

IMx HBsAg (V2) 2,47 O 
(9,2) (4/162) (0/34) 
5 

Enzymun Test HBsAg 3° geração 4,95 O 
(5,7) (5/101) (0/21 ) 
4 

ETI-MAK-3 O O 
(4,6) (0/81 ) (0/17) 
3 

Enzygnostic HBsAg Monoclonal O O 
(3,4) (0/60) (0/12) 
2 

COBAS CORE HBsAg " ElA O O 
(2,3) (0/40) (0/12) 
1 

HBs-Antigen SI ide Test O 25 
(1,1) (0/20) (1/4) 
1 

Murex HBsAg O O 
(1,1) (0/20) (0/4) 
1 OrthollY Antibody to HBsAg ELISA 5 O 

(1,1) T est System 3 (1/20) (0/4) 
1 

Diagnostic O O 
(1,1) (0/21 ) (0/3) 
1 

Monolisa ® AgHBs PLUS O O 
(1,1) (0/20) (0/4) 
1 

Labsystem O O 
(1,1) (0/20) (0/4) 

87 TOTAL 2,48 2,89 
(43/1731 ) (11/381) 

NOTA: FP = falso-positivo, FN = falso-negativo, TD = total de determinações 
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IV.4.3 Pesquisa de anticorpos anti-HBc 

A Tabela 25 apresenta os índices de RFP e RFN dos conjuntos 

diagnósticos utilizados para anti-H Bc. 

O RFN reportado na marca Corzyme®Hepatitis B vírus Core Antigen 

ocorreu na amostra 9 do primeiro programa. Outros 2 laboratórios, usando 

testes Ortho® HBc ELISA Test System e Enzygnostic anti-HBc monoclonal , não 

identificaram reatividade nessa mesma amostra. Do total de 4 ensaios para 

anti-HBc realizados nesse programa, somente 1 laboratório detectou 

reatividade utilizando Hepanostika® anti-HBc Uni-Formo 

A marca ETI-AB-COREK-2 foi utilizada pelo L. 092 em 4 programas, 

sendo reportados RFN no terceiro (1) e no quinto (3) . 

A marca Enzymun Test anti-H Bc Plus foi utilizada por 2 laboratórios no 

quarto programa. Foram reportados 3 RFN e 3 RFP por um dos laboratórios. 
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TABELA 25 - MARCAS DE CONJUNTOS DIAGNÓSTICOS UTILIZADOS 
PARA PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-H Bc 

N° ensaios Anti - HBc %FP %FN 
% FPITD FNITD 
14 

Hepanostika® anti-HBc Uni-Form 3,07 O 
(38,9) (7/228) (0/108) 

5 CORZYME\I!I Hepatitis B vírus Core 4,65 2,94 
(13,9) Antigen (Recombinant) (4/86) (1/34) 

5 
IMx CORE 2,47 O 

(13,9) (2/81 ) (0/39) 
4 

ETI-AB-COREK-2 O 25 
(11,1) (0/70) (4/16) 

3 
Enzymun Test anti-H Bc Plus 5,36 11 ,54 

(8,3) .(3/56) (3/261 
2 

COBAS CORE Anti-HBc ElA O O 
(5,6) {0/22) 10/26) 
2 Ortho® HBc ELISA Test System 7,41 9,52 
(5,6) (2/27) (2/21 ) 
1 

Enzygnostic anti-H Bc monoclonal 5,26 20 
(2 ,8) (1/19) (1/5) 

36 TOTAL 3,22 4 
(19/589) (11/275) 

NOTA: FP = falso-positivo, FN = falso-negativo , TO = total de determinações 

IV.4.4 Pesquisa de anticorpos anti-HTLVIIII 

A Tabela 26 mostra os índices de RFP e RFN dos conjuntos diagnósticos 

utilizados para anti-HTL VIII I. 

Mais da metade (8 de 10) dos RFN da marca Vironostika~TLV-I/II 

ocorreram no quinto programa. Dos 4 laboratórios que usaram o teste no 

programa, os números de RFN reportados por laboratório foram O, 1, 2 e 5. 

O teste de IFI foi usado por um laboratório em 4 programas, sendo 

observados 5 RFN em 2 ocasiões. 
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o alto índice de RFN (50%) no teste Gem Biomedical ocorreu porque foi 

utilizado somente uma vez pelo L. 258 no terceiro programa, que não detectou 

reatividade em 2 amostras. 

A marca Abbott HTLV-IIHTLV-II ElA reportou maior número de RFP, 

sendo o L. 153 responsável por 3, que ocorreram no quinto programa. 

TABELA 26 - MARCAS DE CONJUNTOS DIAGNÓSTICOS UTILIZADOS 
PARA PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLVIIII 

N° ensaios Anti· HTLV %FP %FN 
% FPITD FNITD 

16 
Vironostika® HTLV-IIII Microelisa System O 12,5 

(48,5) (0/304) (10/80) 
6 

Abbott HTL V-IIHTL V-li ElA 6,03 3,57 
(18,2) (7/116) (1/28) 

4 
IFI - Fabricação Própria 2,63 25 

(12,1) . (2/76J 15/20J 
2 Ortho<19 HTL V-I/HTL V-li Ab-Capture O O 
(6,1) ELI SA Test System (0/36) (0/12) 
1 

Gem Biomedical O 50 
(3,0) (0/20) (2/4) 
1 PLATELlA® HTLV-I New 5 O 

(3,0) (1/20) (0/4) 
1 

Murex HTL V 1+11 O O 
(3,0) (0/16) (0/8) 
1 

COBAS CORE Anti-HTL VI/li ElA O O 
(3,0) (0/16) 10/8) 
1 SERODIA HTL V-I O O 

(3,0) (0/16) (0/8) 

33 TOTAL 1,61 10,47 
(10/620) (18/172) 

NOTA: FP = falso-positivo, FN = falso-negativo, TO = total de determinações 
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IV.4.5 Pesquisa de anticorpos anti-HCV 

A Tabela 27 mostra as marcas usadas pelos laboratórios para pesquisa 

de anticorpos anti-HCV. 

A marca Abbott HCV ElA 3.0 apresentou, de forma geral , índices de RFP 

maiores em todos os programas. Utilizando o mesmo teste nas mesmas 

amostras, alguns laboratórios reportaram mais e outros menos. O L. 105 obteve 

4 RFP no primeiro, 2 no segundo, 4 no terceiro, zero no quarto e 13 no quinto 

programa, totalizando 23 (Tabela 21). O L. 245 obteve zero no primeiro e 

quarto, 2 no terceiro e 1 no segundo e quinto programas. 

Observou-se, nesse parâmetro, que a maioria dos laboratórios que 

usaram o teste Abbott HCV ElA 3.0 reportou reatividade (falso-positiva) nas 

mesmas amostras. 

A marca Enzymun Test anti-HCV foi utilizada pelo L. 642 em 3 

programas diferentes. O L. 642 reportou 3 RFP e 3 RFN no quarto programa. 

A marca ICMRT foi utilizada pelo L. 695 no quarto e quinto programas. 

No quinto programa, 3 laboratórios usaram o teste IMx HCV version 3.0; 

o primeiro apresentou 7 RFP, o segundo zero e o terceiro 2 RFP. 
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TABELA 27 - MARCAS DE CONJUNTOS DIAGNÓSTICOS UTILIZADOS PARA 
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HCV 

N° ensaios Anti - HCV %FP %FN 
% FPITD FNITD 

28 
Abbott HCV ElA 3.0 12,7 0,65 

(32,9) (66/518) (1/154) 
14 OrthoQ!) HCV 3.0 ELISA Test System O O 

(16,5) with Enhanced SAVe (0/260) (0/76) 
11 IMx HCV version 3.0 3,98 O 

(12,9) (8/201 ) (0/63) 
10 UBI® HCV ElA 4.0 Hepatitis C Vírus 0,54 O 

(11,8) (1/186) (O/54) 
4 

ETI-AB-HCVK-3 2,70 O 
(4,7) (2/74) (0/22) 
3 Human anti-HCV O O 
(3,5) (O/56) (0/16) 
3 

Enzymun Test anti-HCV 5,36 18,75 
(3,5) (3/56) (3/16) 
3 INNOTES~HCVAb IV O O 
(3,5) (O/54) (0/18) 
2 HBK 425 - Hemobio HCV ELISA O O 
(2,4) (0/37) (0/11 ) 
2 ICMRT O 9,09 
(2,4) (0/37) (1/11 ) 
2 

Anti-HCV ElA 
5,88 O 

(2,4) (2/34) (0/14) 
1 Murex anti-HCV (version 111) O O 

(1,2) (0/20) (0/4) 
1 

Bioelisa HCV O O 
(1,2) (0/20) (0/4) 
1 

SERODIA - HCV 5,26 O 
(1,2) (1/19) (0/5) 

85 TOTAL 5,28 1,07 
(83/1572) (5/468) 

NOTA: FP = falso-positivo, FN = falso-negativo, TO = total de determinações 
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IV.4.6.1 Técnica de ELISA 

Foram reportadas 13 RFN por 5 dos 21 laboratórios que usaram um ou 

mais testes de ELISA nos programas. À exceção de 2 laboratórios, todos 

erraram apenas 1 vez em 1 programa, sugerindo erros grosseiros, provocados 

por falhas ocasionais e/ou anormais dos instrumentos, do profissional ou de 

outros parâmetros intervenientes. 

Dois laboratórios, o L. 006 (Chagatek ELISA) e o L. 061 (Test ELISA para 

doença de Chagas) reportaram 1 RFN em 2 diferentes programas, sugerindo 

que estariam com problemas no procedimento desses testes. 

TABELA 28 - MARCAS DE CONJUNTOS DIAGNÓSTICOS UTILIZADOS 
PARA PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI - T. CRUZI -
TÉCNICA DE ELISA 

N° ensaios Chagas - ELISA %FP %FN 
% FPfTO FNfTO 

18 
Chagatek Elisa O 3,61 

(15,1) (0/349) (3/83) 
11 

Abbott Chagas Anticorpos ElA 0,45 O 
(9,2) (1/220) (0/44) 

11 
Test ELISA para Chagas O 9,43 

(9,2) (0/211 ) (5/53) 
9 

RIE-ICMRT 2,79 5,41 
(7,6) (5/179) (2/37) 
7 

ElA - Fabricação Própria O 3,13 
(5,9) (0/136) (1/32) 
6 

Chagatest Elisa O 4 
(5,0) (0/119) (1/25) 
4 

HBK 401 Hemobio Chagas 1,28 O 
(3,4) (1/78) (0/18) 
2 

Enzymun Test Chagas 5 12,5 
(1 ,7) (2/40) (1/8) 
2 

Chagas IgG ElA 2,63 O 
(1,7) (1/38) (0(10) 
1 

BIOELlSACRUZI® O O 
(0,8) (0/18) (0/6) 

71/119 
Sub total 0,72 4,11 

(59,66) J10/1388) (13/316) 
. . 

NOTA: FP = falso-pOSitivo, FN = falso-negativo, TD = total de determinações 
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IV.4.6.2 Técnica de Imunofluorescência Indireta 

o reagente IFI-Sigma foi utilizado somente pelo L.140. 5 RFP foram 

reportados em 3 programas distintos. Os demais resultados discordantes estão 

distribuídos de forma aleatória. 

TABELA 29 - MARCAS DE CONJUNTOS DIAGNÓSTICOS UTILIZADOS 
PARA PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI - T. CRUZ/
TÉCNICA DE IMUNOFLUORESCÊNCIA 

N° ensaios Chagas - Imunoflorescência %FP %FN 
% FPITD FNITD 

11 
IFI - Fabricação Própria 0,47 O 

(9 ,2) (1/215) (0/49) 
5 IFI- Sigma 5,05 O 

(4,2) (5/99) (0/21 ) 
4 

IFI - Indiech O O 
(3,4) (0/78) (0/18) 
2 IMUNOCRUZI ® 

O 11,11 
(1,7) (0/39) (1/9) 
1 

IFI- Chile O 33,33 
(0 ,8) (0/21 ) (1/3) 
1 

IFI-IRHO O O 
(0,8) (0/18) (0/6) 

24/119 
SUB TOTAL 1,28 1,89 

(20,17) (6/470) (2/106) 

NOTA: FP = falso-positivo, FN = falso-negativo, TD = total de determinações 

IV.4.6.3 Técnica de Hemaglutinação Indireta 

Os RFP e RFN da marca HA - Polichaco foram reportados pelo L. 125 

no quarto programa, enquanto o RFN para HA - Bio Científica foi reportado 

pelo L. 818. Não foram constatados problemas com essa técnica para esse 

parâmetro. 
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TABELA 30 - MARCAS DE CONJUNTOS DIAGNÓSTICOS UTILIZADOS 
PARA PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI - T. CRUZ/
TÉCNICA DE HEMAGLUTINAÇÃO 

N° ensaios Chagas - hemaglutinação %FP %FN 
% FPITD FNITD 

12 
HA - Polichaco HAI Chagas 0,42 1,96 

(10,1) (1/237) (1/51 ) 
5 

SERODIA - Chagas O O 
(4,2) (0/96) (0/24) 
4 

HA - Bio Científica Bio Chagas O 5,88 
(3,4) (0/79) (1/17) 
1 

HA - Fabricação Própria O O 
(0 ,8) (0/21 ) (0/3) 
1 

HA - não informado O O 
(0 ,8) (0/20) (0/4) 
1 HEMACRUZI ® 

O O 
(0,8) (0/18) (0/6) 

24/119 
SUB TOTAL 0,21 1,90 

(20,17) (1/471 ) (2/105) 

NOTA: FP = falso-positivo, FN = falso-negativo, TO = total de determinações 

IV.4.7 Pesquisa de Sífilis 

As Tabelas de 31 a 35 mostram os resultados das marcas usadas para 

pesquisa de sífilis, analisadas pelas técnicas de RPR, VDRL, 

imunofluorescência, hemaglutinação e ELISA, respectivamente. 

Foram realizados 113 ensaios para pesquisa de sífilis nos 5 programas. 

A maioria dos testes utilizados (84=74,3%) foi não-treponêmicas. Os testes 

treponêmicos foram realizados com as técnicas de ELlSA(2 marcas diferentes) , 

hemaglutinação (6) e imunofluorescência (5) . 

Muitos laboratórios realizaram mais de 1 ensaio para sífilis. Os 20 que 

reportaram resultados do quinto programa realizaram 30 ensaios com 23 
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marcas diferentes. Nos demais programas, o número de marcas utilizadas foi 

maior que o de laboratórios participantes. 

A porcentagem de resultado falso-positivo foi maior na técnica de 

imunofluorescência, 5,67% (16 de 282); em segundo, ficou o VDRL, com 4,92% 

(37 de 752). Em seguida o RPR, com 0,87% (4 de 808) ; a hemaglutinação com 

0,54% (1 de 186) e o ELISA 0%. 

A porcentagem de resultado falso-negativo foi maior na técnica de VDRL, 

com 8,15% (15 de 184); em segundo, ficou a imunofluorescência com 7,41 % (4 

de 54). Em seguida o RPR, com 6,85% (17 de 548) ; a hemaglutinação e o 

ELISA 0%. 

IV.4.7.1 Teste não-treponêmico de RPR 

Os RFN (6) e RFP (1) observados no reagente Randox foram reportados 

pelo L 153 em um único ensaio. 

Os 2 RFN da marca Corado LlB foram reportados pelo L 092, que 

realizou 3 ensaios no quinto programa para sífilis e obteve mais 3 RFN em 

imunofluorescência e 5 RFN com reagente VDRL Difco, num total de 10 RFN. 

Os demais resultados discordantes da técnica de f1oculação com 

reagente RPR ocorreram de forma aleatória, sem evidências de algum tipo de 

problema específico no laboratório, no reagente , na amostra ou outros. 
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TABELA 31 - MARCAS DE REAGENTES DE RPR UTILIZADOS PARA 
PESQUISA DE SíFILIS 

N° ensaios Sífilis - Floculação RPR %FP %FN 
% FPfTO FNfTO 

14 RPR - Organon 0,77 3,95 
(12,4) (2/260) (3/76) 

7 
RPR - Biosistems 1,54 7,89 

(6,2) (2/130) (3/38) 
3 

RPR- Randox 2,17 23,08 
(2,7) (1/46) (6/26) 
3 

RPR - Biokit 3,70 11,11 
(2,7) (2/54) (2/18) 
3 

RPR - SI ide O O 
(2,7) (0/66) (0/6) 
2 RPR- Human O O 
(1,8) (0/44) (0/4) 
2 

RPR - Lorne O O 
(1,8) . (0/44) (0/4) 
2 

RPR - B. Dicknson O O 
(1,8) (0/42) (0/6) 
2 

RPR - Spinreact O O 
(1,8) (0/32) (0/16) 
2 

RPR - Imutrep O 6,25 
(1,8) (0/32) (1/16) 
1 

RPR-Ampcor O O 
(0,9) (0/22) (0/2) 
1 

RPR - Corado UB O 16,67 
(0,9) (0/12) (2/12) 
1 RPR - Cronolab O O 

(0,9) (0/12) (0/12) 
1 

Antígeno RPR - BRÁS O O 
(0,9) (0/12) (0/12) 

44/113 
SUB TOTAL 0,87 6,85 

(38,94) (7/808) (17/248) 

NOTA: FP = falso-positivo, FN = falso-negativo, TD = total de determinações 
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TABELA 32 - MARCAS DE REAGENTE DE VDRL UTILIZADOS PARA 
PESQUISA DE SíFILIS 

N° ensaios Sífilis - Floculação VDRL %FP %FN 
% FPrro FNrrO 
7 

VDRL - Difeo 1,67 25 
(6,2) (2/120) (6/24) 
6 

VDRL-Omega 0,93 2,78 
(5,3) (1/108) (1/36) 
4 

VDRL - Wiener 11,36 O 
(3,5) (10/88) (0/8) 
3 

VDRL - Amplieor 1,85 O 
(2,7) (1/54) (0/18) 
3 

VDRL - Plasmatee O O 
(2,7) (0/64) (0/8) 
3 

VDRL - Serolab 31 ,82 O 
(2,7) (21/66) (0/6) 
3 

VDRL- Lee O 27,78 
(2,7) (O/54) (5/18) 
2 

VDRL - Mierogen O O 
(1,8) (0/44) (0/4) 
2 

VDRL - Test 5,88 O 
(1,8) (2/34) (0/14) 
2 VDRL - Própria O O 

(1 ,8) (0/32) (0/16) 
1 

VDRL - Imunonostie O O 
(0,9) (0/22) (0/2) 
1 

VDRL - não informado O O 
(0,9) (0/22) (0/2) 
1 

VDRL - Biolab O O 
(0,9) (0/20) (0/4) 
1 

VDRL - U.S. Ref. O 16,67 
(0,9) (0/12) (2/12) 
1 

VDRL - Bio Kolor O 8,33 
(0,9) (0/12) (1/12) 

40/113 
SUB TOTAL 4 ,92 8,15 

(35,39) (37/752) (15/184) 

NOTA: FP = falso-positivo, FN = falso-negativo , TD = total de determinações 
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IV.4.7.3 Técnica de FTA-abs 

A técnica de imunofluorescência foi realizada por alguns laboratórios na 

triagem sorológica para sífilis. 

o RFN e os 11 RFP da marca Biolab foram reportados pelo L. 140 nos 3 

últimos programas. O mesmo reagente foi utilizado por outro laboratório (em 2 

outros programas) que não reportou qualquer resultado discordante. O L. 140 

utilizou reagente Sigma nos 2 primeiros programas e reportou 5 RFP. 

o reagente Imunofluor foi utilizado pelo L. 092 em 3 programas, tendo 

reportado RFN somente no último. 

TABELA 33 - MARCAS DE CONJUNTOS DIAGNÓSTICOS UTILIZADOS 
PARA PESQUISA DE SíFILIS - TÉCNICA DE 
IMUNOFLUORESCÊNCIA 

N° ensaios Sífilis - FT A-Abs %FP %FN 
% FPITD FNITD 
5 IFI- Biolab 11,22 4,55 
(4,4) (11/98) (1/22) 
3 

IFI - Imunofluor O 16,67 
(2,7) (O/54) (3/181 
3 

IFI- Bacto O O 
(2,7) (0/64) (0/8) 
3 

IFI- Sigma 11,36 O 
(2,7) (5/44) (0/4) 
1 

I FI - Próprio O O 
(0,9) (0/22) (0/2) 

15/113 SUB TOTAL 5,67 7,41 
(13,27) (16/282) (4/54) 

NOTA: FP = falso-positivo, FN = falso-negativo, TD = total de determinações 
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IV.4.7.4 Técnica de Hemaglutinação Indireta 

Apenas 1 RFP foi reportado para a técnica de hemaglutinação. 

TABELA 34 - MARCAS DE CONJUNTOS DIAGNÓSTICOS UTILIZADOS 
PARA PESQUISA DE SíFILIS - TÉCNICA DE 
HEMAGLUTINAÇÃO 

Ensaios Sífilis - hemaglutinação %FP %FN 
% F PITO FNITO 
3 HA- Human O O 
(2,7) (0/86) (0/10) 
2 HA - Fujirebio O O 

(1 ,8) (0/32) (0/16) 
1 

HA - Nosticon O O 
(0,9) (0/22) (0/2) 
1 HA- Syhagen O O 

(0,9) _(0/22) (0/2) 
1 

HA- Oxoid O O 
(0,9) (0/12) (0/12) 
1 

HA- Biokit 8,33 O 
(0,9) (1/12) (0/12) 

9/113 SUB TOTAL 0,54 O 
(7,96) (1/186) (O/54) 

.. 
NOTA: FP = falso-pOSItIvo, FN = falso-negativo, TD = total de determInações 

IV.4.7.5 Técnica de ELISA 

Nenhum RFP ou RFN foi reportado nos testes de ELISA para pesquisa 

de sífilis. 

TABELA 35 - MARCAS DE CONJUNTOS DIAGNÓSTICOS UTILIZADOS 
PARA PESQUISA DE SíFILIS - TÉCNICA DE ELISA 

N° ensaios Sífilis - ELISA %FP %FN 
% FPITO FNITO 
4 Trepanostika® TP Microelisa O O 
(3,5) (0/64) (0/32) 
1 ElA - Pathozyme O O 

(0,9) (0/20) (0/4) 
5/113 

SUB TOTAL O O 
(4,42) ( 0/84 ) ( 0/36 ) 

NOTA: FP = falso-positivo, FN = falso-negativo, TD = total de determinações 
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IV.5 AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS 

A Figura 7 monstra o número de resultado discordante (RD) nas 

amostras positivas e negativas para cada parâmetro. 

As amostras 17 e 19 do quinto programa foram as que apresentaram o 

maior número de RD, 8 (RFN para sífilis) em 30 ensaios realizados (27%). A 

amostra 4, também do quinto programa, apresentou 6 RD (FN) em 30 ensaios 

realizados (20%) . Os maiores índices de RD (FN) para os demais parâmetros 

foram: Doença de Chagas, 1 amostra com 3 RD em 15 ensaios (20%) ; HBsAg, 

1 amostra com 2 RD em 14 ensaios (14%) ; HIV, 1 amostra com 2 RD em 17 

ensaios (12%) e HCV, 1 amostra com 1 RD em 14 ensaios realizados (7%) . 

Não considerou-se os dados para os testes de anti-HBc e HTLV porque o 

número de ensaios realizados nos 5 programas foi pequeno, de 2 a 12. 

As amostras que apresentaram os maiores índices de resultados falso

positivos ocorreram no teste anti-HCV, 2 no terceiro programa em que foram 

real izados 18 ensaios, com 4 e 5 RFP cada, e outras 2 no quinto programa (20 

ensaios) com 6 e 7 RFP cada. 

A maioria das amostras positivas apresentaram resultado 100% 

concordante entre os laboratórios participantes. Para o ~este de HIV foram 28 

das 32 amostras, para HBsAg 16 de 21 amostras, para HCV 22 de 27 e para 

anti-H Bc 25 de 34 amostras. Metade das amostras positivas para Doença de 

Chagas e sífilis apresentaram 100% de concordância de resultados entre os 

laboratórios participantes. 
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A implementação de programas de avaliação externa em sorologia de 

bancos de sangue na América Latina foi uma iniciativa pioneira da OPAS com 

apoio da Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo, na tentativa de se 

obter informações sobre a qualidade dos resultados emitidos pelos centros de 

referência dos respectivos países na triagem sorológica de doadores. 

Os dados apresentados neste estudo não representam a realidade dos 

laboratórios que realizam a triagem sorológica para bancos de sangue na 

América Latina, uma vez que trabalhou-se apenas . com os centros de 

referência. Porém, foram importantes para alertar as autoridades da 

necessidade da implementação de programas de avaliação semelhantes em 

cada país, com a participação de todos os laboratórios que realizam a triagem 

sorológica para bancos de sangue. 

Em abril de 2003, foi ralizada em São Paulo uma reunião sobre avanços 

e dificuldades em implementar e manter programas de avaliação externa em 

sorologia. Participaram 22 pessoas que apresentaram as experiências 

conduzidas nos 20 países representados: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 

Colômbia, Costa Rica, Cuba, EI Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, 
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México, Nicaragua, Panamá, Paraguai, Peru , República Dominicana, Uruguai , 

Venezuela e Haiti. 

Alguns fatores estratégicos seguidos para sua implementação nos países 

da América Latina foram cruciais para que os programas nacionais de avaliação 

externa em sorologia tivessem êxito. Como exemplo, pode-se citar a 

capacitação de recursos humanos e técnicos na produção de multi painéis e a 

ação do Ministério da Saúde na operacionalização e implementação do 

programa nacional (cujas atividades estão apresentadas no Anexo 8) . Outro 

fator importante foi a produção de Multipainéis com o uso de recursos locais 

(infra-estrutura e matéria-prima) , diminuindo os custos, permitindo a auto

suficiência e possibilitando a manutenção de tais programas. 

O apoio logístico da OPAS foi fundamental na coordenação das 

atividades envolvidas. 

Os resultados dos programas de avaliação externa em sorologia de 

bancos de sangue na América Latina despertaram o interesse e a atenção das 

autoridades públicas nacionais e internacionais sobre a necessidade de se 

investir em planos e ações eficazes, dando aos bancos de sangue condições de 

oferecerem sangue de melhor qualidade e em quantidade suficiente à 

população. Nos últimos anos, alguns avanços foram obtidos tanto no que diz 

respeito à desenvoltura técnica, como nos campos político e administrativo 

desses bancos de sangue. No ano 2000, a Fundação 8i11 & Melinda Gates fez 
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uma doação de 4,9 milhões de dólares à OPAS para serem investidos em 

segurança da transfusão sangüínea nas Américas (Apêndice B). 

Os programas de avaliação externa em sorologia de bancos de sangue 

mostraram ser uma ferramenta importante no auxílio de laboratório para 

avaliação e monitoramento dos resultados de triagem sorológica. Através de 

seu desempenho, os laboratórios puderam analisar e, em alguns casos, 

identificar, dentro do processo, as prováveis causas ou os potenciais fatores 

que levaram à emissão de resultados falso-positivos ou falso-negativos (OTANI 

et. aI. , 1998). 

As análises dos resultados obtidos neste estudo demonstraram que, no 

decorrer dos quatro programas, os laboratórios melhoraram seu desempenho 

tanto em sensibilidade, quanto em especificidade. Os elevados índices de 

resultados falso-negativos e falso-positivos apresentados no último programa 

podem ter sido motivados pelo aumento do número de amostras positivas no 

multipainel e, principalmente, pela baixa taxa de desempenho de alguns 

laboratórios que tiveram grande número de erros em um ou mais testes, 

conforme ilustram as Tabelas 18 e 21 . Apenas oito laboratórios obtiveram 

conceito A ou B de sensibilidade · e especificidade, segundo o critério 

apresentado na Tabela 15. A Figura 7 mostra os diferentes desempenhos 

obtidos por quatro laboratórios no quinto programa. 

Os Multipainéis produzidos para os cinco programas foram constituídos 

de amostras positivas que apresentavam elevada reatividade para todos os 
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parâmetros (HIV, Sífilis, Doença de Chagas, HBsAg, HCV e HTLVIIII). Um dos 

motivos que levaram a isto foi a não-disponibilidade de soros positivos 

confirmados, provenientes de doadores de sangue com baixa reatividade. O 

segundo motivo são as recomendações a respeito da não-utilização de soros 

diluídos em programas dessa natureza, uma vez que os soros diluídos não 

refletem o quadro sorológico do estágio precoce de uma infeção 

(BONDARENKO et. a/. , 1999; THORN et. aI., 1989; GREEN et. a/. , 1997) . 

Outro motivo foi a não-utilização de amostras "difíceis" nesta primeira fase de 

avaliação dos testes sorológicos dos centros de referência da América Latina. 

Em uma segunda fase, a utilização de amostras positivas confirmadas de baixa 

reatividade, de genótipos ou cepas diferentes poderá ser introduzida no 

multipainel para aprimoramento do desempenho quanto ao quesito 

sensibilidade (THORSTENSSON et. aI., 1998; SHAHANGIAN, 1998). 

Segundo dados do CAP - Colégio de Patologistas Americanos (1998), a 

estimativa da taxa de resultados falso-negativos nos testes de proficiência de 

bancos de sangue dos Estados Unidos oscila entre 0,1 e 1 %. BUSCH et. aI. 

estudaram a porcentagem de resultados falso-negativos na rotina de triagem 

sorológica de doadores dos EUA e encontraram um índice de 0,05% de RFN, 

causados por erros durante os procedimentos técnicos que levaram à não

identificação da reatividade em amostras positivas nos testes de ELISA 

(BUSCH et. aI. , 2000b). 

Os dados apresentados nesse estudo apresentaram taxas 15 vezes 

maiores na América Latina, de 0,7% (HIV) a 10% (HTLVIIII). Os índices de 
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falso-negativos e falso-positivos da região poderão ser menores se os 

laboratórios adotarem algumas medidas essenciais como a implementação de 

normas de gerenciamento de qualidade, o estabelecimento e documentação de 

procedimentos operacionais padrões, a manutenção preventiva dos 

equipamentos, o monitoramento diário das temperaturas dos refrigeradores , a 

aferição das pipetas automáticas, a definição de planos de treinamento de 

técnicos e supervisores da rotina de triagem, a utilização de marcas de 

conjuntos diagnósticos e reagentes de boa qualidade e de soro controle interno 

para monitoramento dos ensaios diários (NATH et. aI. , 1986; ASTLES et. ai., 

1998). Tais medidas contribuem para identificar e minimizar erros aleatórios e 

sistemáticos que estão presentes em quaisquer atividades desenvolvidas por 

pessoas (BARBARA, 1998; LlNDEN, 1999b). 

Os erros observados durante os cinco programas do teste de proficiência 

foram: 
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1. Erro de gerenciamento 

a) foi observado no L. 642, que obteve excelente desempenho 

desde 1997, que o programa OPS0298 apresentou problemas de 

sensibilidade e especificidade para vários parâmetros. 

Posteriormente, foi esclarecido que houve o afastamento do 

coordenador geral do banco de sangue e que este (o coordenador) 

retornou às suas atividades em 1999. 

b) falta de ação frente aos problemas observados nos programas, 

cometendo-se os mesmos erros nos programas seguintes. 

2. Erros de transcrição 

• resultaram em dois resultados falso-negativos. Os laboratórios 

descreveram as absorbâncias e o valor de corte obtidos nos 

ensaios (reativo); porém no momento de emitirem o resultado 

final, anotaram-no como não-reativo. 

3. Erros de interpretação 

• alguns laboratórios realizaram dois ou mais ensaios na mesma 

amostra, obtiveram resultados discordantes e emitiram dois 

resultados diferentes para a mesma amostra. 

4. Erro duplo 
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• dois laboratórios realizaram dois testes para um ou mais 

parâmetros e não identificaram reatividade em uma amostra para 

nenhum dos dois testes. 

5. Problemas de sensibilidade do teste 

• foram observados para HBsAg com a marca RIA ICMRT. Duas 

amostras não apresentaram reatividade nos três laboratórios que 

utilizaram essa marca. A marca Gem Biomedical , por exemplo, foi 

utilizada por apenas um laboratório em um único programa para 

HIV e HTLV; porém, obteve RFN tanto em HIV (1 RFN) como em 

HTL V (2RFN). Essa marca não foi utilizada na caracterização, 

ficando difícil concluir, neste caso, se houve problema de 

sensibilidade do teste. 

6. Problemas no procedimento de determinados testes 

• Doença de Chagas e Sífilis foram os testes que apresentaram 

mais problemas, embora houvesse uma diversidade de marcas 

utilizadas para teste não-treponêmico de Sífilis. 

7. Reagentes de fabricação própria 

• foram usados para pesquisa de HIV (IFI), HTLVI/II (IFI) , Doença 

de Chagas (ELISA, HA e IFI) e Sífilis (VDRL e IFI). Resultados 

discordantes foram observados na maioria dos reagentes, exceto 

para HA, VDRL e IFI , para Sífilis. Nenhum país da América Latina 

possui sistema eficiente de avaliação, controle e registro de 
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reagentes e conjuntos diagnósticos utilizados em bancos de 

sangue que garantam o fornecimento de produtos de qualidade ao 

mercado, como acontece nos EUA com o Food Drug 

Administration (FDA), instituição que aprova e emite licença para 

comercialização dos testes, e na França, que realiza 

constantemente análise dos testes comerciais e publica uma lista 

dos produtos que obtiveram resultados satisfatórios. No Brasil , 

todos os produtos diagnósticos e reagentes de bancos de sangue 

precisam obter o número de registro no ministério da saúde para 

ser comercializado, não sendo permitida a utilização de "kits" de 

fabricação própria. 

8. Problemas em todos os procedimentos 

• como o ocorrido no L. 153, que participou dos dois últimos 

programas e apresentou problemas de sensibilidade e 

especificidade em vários parâmetros. 

o processo de triagem sorológica de doadores envolve muitos 

procedimentos: coleta das amostras dos doadores, recebimento e cadastro das 

mesmas, escolha dos reagentes, estratégia de triagem utilizada, equipamentos, 

treinamento do pessoal técnico e operacionalização dos testes e liberação do 

resultado final. Em muitas situações, torna-se difícil definir a causa de um erro 

apenas pelo programa de avaliação externa. Os resultados devem ser 
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analisados sob diversos prismas. Contudo, um programa sistemático, como o 

aqui apresentado, pode mostrar pontos importantes dentro do processo de 

triagem sorológica e elucidar algum tipo específico de problema. 

O baixo desempenho em testes de proficiência deve servir como sinal de 

alerta para que o laboratório investigue e reveja cada uma das etapas do seu 

processo, a fim de identificar e corrigir o problema observado. É importante 

lembrar que o teste de proficiência é apenas uma pequena parte do contexto 

global do capítulo que trata da segurança do sangue (WHYTE, 1998; KLEIN , 

2000) . 

Normalmente associa-se a qualidade ou a marca dos testes ao 

desempenho não satisfatório do laboratório em programas de avaliação 

externa. É importante lembrar que quando o laboratório utiliza testes de 

qualidade ruim, o desempenho deste laboratório no programa de avaliação 

externa tende a ser ruim também. Porém, o programa de avaliação externa não 

tem como objetivo avaliar a qualidade dos testes de triagem sorológica (e nem 

pode ser utilizada para essa finalidade). A avaliação da sensibilidade, 

especificidade e reprodutibilidade dos testes é um assunto complexo, que 

atualmente está sendo estudado por grupos de pesquisadores em projetos 

financiados pela WHO/OPAS, ICBS, CDC, Instituto Paul-Ehrlich (Alemanha) , 

Laboratório de Avaliação e Padronização de Londres e Instituto de Medicina 

Tropical da Antuérpia , e Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo, 

através da elaboração de painéis específicos para HIV, Hepatites B e C e 

Doença de Chagas, com amostras de várias regiões do mundo, compostos por 
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diferentes genotipos/cepas. O objetivo deste tipo de estudo é oferecer 

informações de produtos diagnóstico para triagem sorológica de bancos de 

sangue de boa qualidade, acessíveis também aos países em desenvolvimento. 

Os resultados das avaliações são disponibilizados no site da WHO 

(http://www.who.int) e, em breve, no site do ICBS (http://www.icbs-web.org) . 

De forma geral , o sistema de bancos de sangue da América Latina tende 

à centralização dos processos de unidades de sangue, com a finalidade de 

reduzir custos operacionais, otimizando seus equipamentos e recursos 

humanos, melhorando a qualidade do sangue e dos hemocomponentes 

fornecidos à comunidade (Garcés, 1993; AZEVEDO, 1998; OPAS, 2000c) . 

A experiência adquirida durante os anos de desenvolvimento de 

atividades na América Latina, em colaboração com a OPAS na implementação 

de Programas Nacionais de Avaliação Externa em Sorologia , faz acreditar que 

as diferenças sócio-econômicas e políticas podem ser superadas quando existe 

a associação de grupo de pessoas representadas por profissionais técnicos 

científicos, diretores administrativos e responsáveis de órgãos públicos atuando 

com propósito de alcançar os objetivos elaborados em projetos e desenvolvidos 

com apoio de entidades como a OMS/OPAS. A implementação de programas 

nacionais de avaliação externa para laboratórios de bancos de sangue é uma 

real idade na grande maioria dos países da América Latina e um exemplo para 

outras regiões do mundo que começaram a desenvolver atividades 

semelhantes no ano 2000. 
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A partir do trabalho realizado, pode creer que os Centros de Referência 

têm um grande potencial a ser explorado e pode contribuir no processo de 

obtenção de sangue com qualidade em quantidade suficiente na América 

Latina. Muito foi aprendido, a qualidade do processo foi melhorada, dificuldades 

foram superadas na medida em que as diferenças foram compreendidas, foi 

investido em comunicação e disseminação de informações, tendo sido 

aprimorados os conhecimentos técnico e científico e didática de ensino. 

O investimento constante em treinamento de pessoal técnico e de 

representantes do governo, tanto no Hemocentro de São Paulo e, algumas 

vezes, no próprio laboratório de referência , foram pontos-chave para a 

implementação do programa nacional nos respectivos países. Alguns países, 

como o Peru e República Dominicana, tiveram treinamento no Hemocentro de 

São Paulo inicialmente e em loco, porque as pessoas treinadas no Hemocentro 

foram desligadas de seus cargos com a mudança dos chefes de governo. Por 

esta razão, estes dois países ainda não implementaram o programa até o 

presente momento. Mudanças do chefe de governo, com conseqüente 

substituição das pessoas que ocupam cargos importantes no sistema da saúde 

pública e descontinuidaçle das atividades são situações comuns dos países da 

América Latina. A estratégia de se aproveitar as facilidades dos Centros de 

Referência em projetos desta natureza é positiva, porque há investimento e 

fortalecimento dos centros de referência, que são instituições não tão 

vulneráveis a tais mudanças. 
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Um grande desafio para a América Latina nos próximos anos é 

desenvolver um sistema eficiente de Hemovigilância que permita o 

levantamento de informações de forma sistemática e padronizada, a análise e 

interpretação dos dados para a tomada de ações corretivaspreventivas e o 

monitoramento contínuo das atividades realizadas pelos bancos de sangue, 

conforme normativas regidas em cada país. 
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1. A produção de multipainéis específicos para programas de avaliação 

externa dos testes de triagem sorológica de doadores de bancos de sangue 

envolve inúmeros procedimentos. A seleção criteriosa da matéria-prima e a 

caracterização das amostras foram etapas importantes na determinação das 

características dos soros que constituíram os multipainéis. Quanto maior a 

proporção de amostras positivas, maior é a chance de os laboratórios 

cometerem erros, como foi observado no multipainel do quinto programa, 

que acusou aumento da taxa de resultados falso-negativos e falso-positivos, 

evidenciando a existência de falhas no processo. 

2. A análise dos resultados obtidos nos cinco programas permitiu obter 

informações específicas sobre a triagem sorológica de doadores na América 

Latina. As taxas de resultados falso-negativos e falso-positivos indicam que 

houve melhora na qualidade dos resultados dos testes de triagem sorológica 

de doadores na região . A participação contínua nesses programas pareceu 

ser importante para o monitoramento das atividades realizadas no processo 

de triagem sorológica de doadores. 
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3. a) Foram obseNados índices elevados de resultados falso-negativos e falso

positivos, de forma geral , em todos os parâmetros. 

b) O desempenho dos laboratórios, tanto de sensibilidade, quanto de 

especificidade, variou de 24% a 100%. As ações corretivas tomadas por 

alguns laboratórios, após o primeiro programa, foram efetivas e mantiveram 

bom desempenho nos programas seguintes. 

c) Poucos foram os casos de resultados falso-positivos e falso-negativos 

associados a marcas e procedência dos "kits". Marcas importadas, 

reconhecidas pela qualidade do seu produto, foram utilizadas na maioria dos 

ensaios realizados. Poucos laboratórios, no entanto, utilizaram em alguns 

parâmetros "kits" e reagentes de fabricação própria. Resultados falso

negativos podem estar associados à baixa sensibiliade nas marcas ICMRT 

para pesquisa de HBsAg, no teste de Imunofluorescência, de fabricação 

própria, para pesquisa de anticorpos anti-HTLVIIII , e Gem Biomedical para 

H IV e HTL VI/II . 

d) A média da porcentagem de concordância dos resultados nas amostras 

positivas foi de 90% para a pesquisa de anti-HIV, HBsAg, anti-HCV, Doença 

de Chagas e Sífilis, 78% para anti-HBc e 75% para anti-HTLVIIII . A seleção 

das amostras verdadeiramente positivas na composição do multipainel foi 

importante para a credibilidade do laboratório organizador e do programa. 
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4. O critério de classificação dos laboratórios em conceitos A, B e C auxiliou na 

identificação dos laboratórios que obtiveram desempenho ruim na avaliação 

global e, conseqüentemente, seu monitoramento no decorrer dos 

programas. 

5. Há dificuldade para definir a causa de um erro apenas pelo programa de 

avaliação externa. Os resultados devem ser analisados sob diversos 

prismas. Contudo, um programa sistemático como o aqui apresentado pode 

mostrar pontos importantes dentro do processo de triagem sorológica e 

elucidar algum tipo específico de problema. 

Sugestão : 

• A implementação de normas de gerenciamento da qualidade, como a 

IS09000:2000, e utilização de soro controle interno nos bancos de sangue 

da América Latina, reduziria consideravelmente os índices de resultados 

discordantes observados neste estudo. 
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Anexo A 

Coletânea das principais legislações pertinentes às atividades 
hemoterápicas e hematológicas dos países sede dos 21 centros de referência 
da América Latina que participaram do programa de avaliação externa em 
sorologia para bancos de sangue. 

As informações contidas neste anexo foram obtidas de entidades 
representantes da hemoterapia, nas páginas eletrônicas dos governos dos 
respectivos países e na base de dados da OPAS em leis referentes à saúde 
(LEYES, 2001) . 

Argentina < http://www.msal.gov.ar/htm/site/leg islacion.asp> 

• Lei n. 1.340, de 27 de setembro de 1939. Cria o Instituto de Hemoterapia e 
Transfusão de Sangue. 

• Lei n. 17.132, de 1967. Cria normas para funcionamento de bancos de sangue e 
serviços de hemoterapia. Estabelece medidas para prevenir e controlar Malária, 
doença de Chagas, Febre Amarela , Lepra , Tuberculose e outras. 

• Lei n. 5.448, de 14 de novembro de 1972. Proíbe a venda e comercialização de 
sangue humano no território provincial de Córdoba. 

• Lei n. 7.293, de 21 de novembro de 1974. Cria os Centros de Hemoterapia com 
Bancos de Sangue na Província de Santa Fé. 

• Lei n. 22.990, de 28 de novembro de 1983. Regime legal do uso terapêutico do 
sangue. Criação do "Sistema Nacional de Sangue", serviços de hemoterapia e 
bancos de sangue, administração dos estabelecimentos considerados na lei, 
administração do sistema de intercâmbio e doação, serviços de informação, 
coordenação, controle e transporte de sangue. 

• Resolução n. 2.373 MAS, de 8 de novembro de 1988. Estabelece normas para 
diagnóstico da infeção de Chagas. 

• Lei n. 3.436, de 24 de outubro de 1989. Dispõe sobre a instalação e funcionamento 
de Bancos de Sangue. 

• Decreto Nacional n. 375/89, de 21 de março de 1989. Aprova o regulamento da Lei 
n.22.990, sobre as atividades relacionadas com o sangue humano. 

• Lei n. 23.798, de 14 de setembro de 1990. Estabelece normas legais para o 
controle de SIDA. 

• Lei n. 10.784, de 29 de novembro de 1991 . Dispõe sobre doação de sangue e 
órgãos para transplante na Província de Santa Fé. 

• Lei n. 1.300, de 02 de maio de 1991 . Dispõe sobre a adesão da província de Santa 
Rosa à lei nacional 22.990, sobre atividades relacionadas com o sangue humano, 
seus componentes e derivados. 
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outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 dez. 1990. N. 237, 
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providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 05 fev. 1997. Seção I, n.25, 
p.2191-3. 
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Sangue, Componentes e Derivados do Estado de São Paulo. Diário Oficial do 
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União, Brasília, DF, 27 fev. 1967. Seção 1, parte 1, p.2355. 
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• Decreto n.54494, de 16 de outubro de 1964. Cria Grupo de Trabalho para estudar e 
propor a legislação disciplinadora da hemoterapia no Brasil , e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 out. 1964. Seção 1, parte 1, 
p.9517. 
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Comissão Nacional de Hemoterapia, criada pelo art. 50 da Lei n.4.701 , de 28 de 
junho de 1965. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 fev. 1966. Seção 1, parte 
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humano, de seus componentes e derivados e fixa critérios de destinação. Diário 
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• Resolução n.01, de 2 de maio de 1975. Determina que o sangue humano e seus 
derivados só poderão ser empregados como meio terapêutico, profilático ou 
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social (INAMPS) para coordenar, executar e avaliar as atividades relacionadas com 
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Oficial da União, Brasília, DF, 04 abro 2001 . Seção 1, n.66-E, p.64. 

• Resolução RDC n.118, de 11 de junho de 2001 . Proíbe, em todo o território 
nacional, transitoriamente e em caráter de emergência, o ingresso, a 
comercialização e a exposição ao consumo, de produtos para uso em seres 
humanos, contendo matéria prima originária de animais ruminantes das espécies 
bovina, ovina, caprina, bubalina e de ruminantes silvestres, provenientes do Reino 
Unido, da República da Irlanda, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, 
Itália, Liechtenstein, Luxemburgo, Holanda, Portugal e Suíça, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 6 jul. 2001 . Seção 1, n .130-E, 
p.180-181. 

• Resolução R De n.134, de 13 de julho de 2001 . Determina a todos os 
estabelecimentos fabricantes de medicamentos, o cumprimento das diretrizes 
estabelecidas no Regulamento Técnico das Boas Práticas para a Fabricação de 
Medicamentos, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 
jul. 2001 . Seção 1, n.136-E, p.32-45. 

• Resolução RDC n.149, de 14 de agosto de 2001. Determina que as instituições 
executoras de atividades hemoterápicas, públicas e privadas e entidades 
filantrópicas ficam obrigadas a encaminhar, mensalmente, às vigilâncias sanitárias 
estaduais e municipais o formulário do sistema de informações de produção 
hemoterápica - HEMOPROD, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 22 ago. 2001 . Seção 1, n.161-E, p.28-31 . 

• Resolução RDC n.151, de 21 de agosto de 2001 . Aprova o regulamento técnico 
sobre níveis de complexidade dos serviços de Hemoterapia, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22 ago. 2001 . Seção 1, n.161-
E, p.29-31 . 

• Resolução RDC n.23, de 24 de janeiro de 2002. Aprova o Regulamento Técnico 
sobre a indicação de uso de crioprecipitado e dá outras providências. Diário Oficial 
da União, Brasília, DF, 27 mar. 2002. Seção 1, n.59, p.147-8. 

• Resolução RDC n.24, de 24 de janeiro de 2002. Aprova o Regulamento Técnico 
com a finalidade de obter plasma fresco congelado - PFC, de qualidade, seja para 
fins transfusionais, seja para a produção de hemoderivados e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 jan. 2002. Seção 1, n.19, 
p.26. 

• Resolução-RE n.986, de 10 de junho de 2002. Autoriza os serviços relacionados a 
enviar para o Laboratório de Produtos Plasmáticos S.A. - LlP, plasma excedente 
de uso terapêutico, testado em conformidade com a legislação vigente. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 12 jun.2002. seção I, n.111, p.39. 

• Resolução-RE n.1830, de 24 de setembro de 2002. Autoriza os serviços 
relacionados a enviar para o Hemocentro de Brasília e para o Centro de 
Hematologia de Pernambuco - HEMOPE, bolsas de plasma congeladas estocadas, 
originárias de coletas ocorridas em 1999,2000 e os excedentes de coletas mensais 
de plasma a partir de janeiro de 2001, testado em conformidade com a legislação 
vigente, para fins de fracionamento e obtenção de albumina humana; e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 25 set. 2002. Seção I, n.186, 
p.92. 
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• Resolução RDC n.343, de 13 de dezembro de 2002. Aprovar o Regulamento 
Técnico para a obtenção, testagem, processamento e Controle de Qualidade de 
Sangue e Hemocomponentes para uso humano, que consta como Anexo I, e dá 
outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 jan. 2003. Seção 1, 
n.13, p.40-50. 

• Resolução RE n.6, de 14 de janeiro de 2003. Indefere solicitação de registro de 
painéis de soros para programas de avaliação externa e interna da Pró-Sangue. 
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 jan. 2003. Seção 1, n.11 , p.283. 

• Resolução-RE n.61, de 31 de março de 2003. Revoga a resolução-RE nO 986, de 
10 de junho de 2002, que autoriza serviços de hemoterapia a enviar plasma 
excedente de uso terapêutico para o Laboratório de Produtos Plasmáticos S.A.-LlP. 
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 02 abro 2003. Seção I, n.64, p.42. 

• Resolução RDC n.190, de 18 de julho de 2003. Determina Normas Técnicas para o 
funcionamento dos bancos de sangue de cordão umbilical e placentário. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 21 jul. 2003. Seção 1, n.138: p.29-34. 

• Portaria n.1 , de 25 de abril de 1968. Estabelece os conceitos das operações 
desempenhadas pelos órgãos executivos de atividade hemoterápica, dos agentes 
hemoterápicos, do doador de sangue e receptor de transfusão. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 21 mai. 1968. Seção 1, parte I, p.4078-9. 

• Portaria n.2, de 30 de outubro de 1968. Estatui a conceituação das operações 
desempenhadas pelos órgãos executivos da atividade hemoterápica definidos no 
decreto n.60.969, de 27 de julho de 1967. Diário Oficial da União, Brasília , DF, 17 
dez. 1968. Seção 1, parte 1, p.10885. 

• Portaria n.1, de 26 de maio de 1969. Estabelece normas para exportar e importar 
de derivados do sangue humano. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 jun. 
1969. Seção 1, parte I, p.5082. 

• Portaria n.2, de 26 de maio de 1969. Estabelece normas para importação de 
derivados do sangue humano. Diário Oficial da União, Brasília , DF, 13 jun. 1969. 
Seção 1, parte 1, p.5082. 

• Portaria n.3, de 12 de setembro de 1969. Dispõe sobre a autorização em casos 
excepcionais, de serviços de hemoterapia ou bancos de sangue a proceder a 
operação de coleta de sangue por plasmaférese em doadores selecionados, com 
finalidades específicas e obedecidas as instruções próprias a serem baixadas pela 
C.N.H. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 set. 1969. Seção 1, parte 1, 
p.8074-5. 

• Portaria n.4, de 25 de setembro de 1969. Estabelece instruções sobre a rotina de 
atendimento de doadores para a realização da operação de coleta de sangue. 
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 jan.1970. Seção 1, parte 1, p.343-5. 

• Portaria n.5, de 02 de outubro de 1969. Estabelece instruções especiais para a 
execução da plasmaférese. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 novo 1969. 
Seção I, parte 1, p. 9982-3. 

• Portaria n.1, de 19 de março de 1970. Estabelece instruções sobre as condições 
básicas para o exercício da atividade hemoterápica por órgão executivo de 



ANEXOS 115 

natureza não industrial, de iniciativa oficial ou privada. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 14 abro 1970. Seção 1, parte 1, p.2765. 

• Portaria n.2, de 19 de março de 1970. Estabelece instruções sobre a estruturação 
dos órgãos executivos da atividade hemoterápica de natureza não industrial. Diário 
Oficial da União, Brasília , DF, 14 abro 1970. Seção 1, parte 1, p.2765. 

• Portaria n.3, de 19 de março de 1970. Estabelece instruções sobre os requisitos 
mínimos a serem observados pelos órgãos executivos da atividade hemoterápica 
de natureza não industrial , de iniciativa oficial ou privada, quando às condições 
ambientais, instalações e equipamentos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 29 
jun. 1970. Seção I, parte I, pA761-3. 

• Portaria n.1, de 25 de agosto de 1972. Estabelece instruções alterando em parte as 
determinações da Portaria nA, de 25 de setembro de 1969, e Portaria n.5, de 02 de 
outubro de 1969, da Comissão Nacional de Hemoterapia. Suspende por 180 dias o 
fornecimento ao doador de sangue e de plasmaferése, da Carteira Oficial do 
serviço local de fiscalização. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 set. 1972. 
Seção 1, parte 1, p.8374. 

• Portaria n.1, de 01 de março de 1973. Prorroga por mais 06 meses, o prazo 
determinado pela Portaria n.01 , de 25 de agosto de 1972, da CNH, que suspendeu 
a exigência do fornecimento da Carteira Oficial de Doador, seja para as coletas 
pelo método convencional, seja por plasmaférese. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 20 mar. 1973. Seção 1, parte 1, p.2847. 

• Portaria n.1, de 31 de janeiro de 1974. Modifica a Portaria n.2, de 30 de outubro de 
1968, que estatui o conceito das operações desempenhadas pelos órgãos 
executivos da atividade hemoterápica definidos no Decreto n.60.969, de 27 de julho 
de 1967 dos agentes terapêuticos, profiláticos ou de pesquisa pelos mesmos 
preparados, fornecidos e/ou empregados e das pessoas diretamente interessadas 
naquelas operações. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 8 fev. 1974. Seção 1, 
parte 1, p.1515. 

• Portaria n.2, de 09 de abril de 1974. Modifica a Portaria n.3, de 19 de março de 
1970, que baixa instruções sobre os requisitos mínimos a serem observados pelos 
órgãos executivos da atividade hemoterápica de natureza não industrial, iniciativa 
oficial ou privada, quanto às condições ambientais, às instalações e ao 
equipamento. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 abro 1974. Seção 1, parte 1, 
pA532-3. 

• Portaria n.534/BsB, de 27 de novembro de 1978. Determina que a Licença das 
Unidades que se dediquem às atividades hemoterápicas ou dos profissionais 
médicos que exerçam atividade hemoterápica individual, pelos órgãos de 
fiscalização sanitária das Secretarias de Saúde dos Estados, Distrito Federal e 
Territórios, dispensa o registro de que tratam o artigo 1° e seu § 1°, do Decreto-Lei 
n.211 , de 27 de fevereiro de 1967. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 novo 
1978. Seção 1, parte 1, p.19293. 

• Portaria n.20/Bsb., de 15 de janeiro de 1980. Determina ao Instituto Nacional de 
Câncer a realização das análises prévia de controle e fiscalização de produtos 
derivados do sangue humano, previstas na Lei n.6360, de 23 de setembro de 1976, 
e no Decreto n.79.094, de 05 de janeiro de 1977, com vistas aos procedimentos de 
vigilância sanitária, e ratifica as análises referidas, já procedidas pelo mesmo 
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Instituto. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 jan. 1980. Seção 1, parte 1, 
p.1107. 

• Portaria Interministerial n.2, de 11 de fevereiro de 1980. Resolve implementar 
articulação entre FIOCRUZ e a CEME através da COMART no desenvolvimento 
das atividades de interesse comum, particularmente nas áreas de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico, no tocante a fármacos, medicamentos, seus 
intermediários e precursores, controle de qualidade de produtos farmacêuticos, 
vigilância farmacotoxicológica, produção de imunobiológicos e hemoderivados. 
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 12 fev. 1980. Seção 1, parte 1, p.2771. 

• Portaria Interministerial n.7/Bsb., de 30 de abril de 1980. Aprova as diretrizes 
básicas do Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados-Pró-Sangue. Define 
as atribuições da COMART, instituída pela Portaria Interministerial MS/MPAS n.2, 
de 11 de fevereiro de 1980. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 08 mai. 1980. 
Seção 1, p.8226-9. 

• Portaria n.2469, de 26 de março de 1981. Determina a instalação de postos de 
coleta de sangue, doado voluntariamente, nos hospitais e postos de assistência 
médica do INAMPS, de 1° a 2° categorias, e dá outras providências. Diário Oficial 
da União, Brasília, DF, 27 mar. 1981 . Seção I, p.5890. 

• Portaria Interministerial MS/MPAS n.06, de 17 de setembro de 1981 . Integra à 
Comissão Interministerial de planejamento e Coordenação-CIPLAN, o Secretário
Geral do MEC, Sérgio Mário Pasquali , na qualidade de representante do mesmo 
Ministério. Para suplentes ficam designados Glastone Rodrigues da Cunha Filho 
e/ou Marco Antonio Veronese. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22 set. 1981 . 
Seção 1, p.17810. 

• Portaria n.300, de 17 de junho de 1986. Atribui à Secretaria Nacional de Programas 
Especiais de Saúde (SNEPS) a responsabilidade pela execução do Pró-Sangue e 
determina à Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde, no prazo de 30 
dias, proceder a revisão de atos normativos para sua implementação. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 18jun. 1986. Seção 1, p.8837. 

• Portaria Interministerial MPAS/MS n.14, de 18 de maio de 1987. Determina que a 
aplicação transfusional de sangue e hemoderivados, patrocinada com recursos da 
previdência, seja procedida pelos testes sorológicos necessários à detecção e 
confirmação da infeção pelo agente AIDS. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 
mai. 1987. Seção 1, p.7536-7. 

• Portaria n.66/GM, de 10 de fevereiro de 1988. Determina que a Fundação Centro 
de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco-HEMOPE, fique mantida como 
Centro de Referência para o Programa Nacional de Sangue-Pró-Sangue. Atribui 
delegação de competência ao Secretário Nacional de Programas Especiais de 
Saúde para implementar as ações do PRO-SANGUE, inclusive firmar convênios e 
termos aditivos que se fizerem necessários. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 
22 fev. 1988. Seção 1, p.2889. 

• Portaria n.360, de 17 de março de 1988. Autoriza a inclusão do código, 
nomenclatura e valor (Cz$ 931 ,00) necessários à realização de teste imunológico, 
para detecção de anticorpos anti-HIV no sangue humano para doação. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 21 mar. 1988. Seção 1, p.4665-6. 
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• Portaria n.364, de 29 de março de 1988. Determina que a Portaria MPAS/SSM 
n.360, de 17 de março de 1988, tenha efeitos financeiros a partir de 01 de fevereiro 
de 1988 (Cz$ 789,18). Diário Oficial da União, Brasília , DF, 04 abro 1988. Seção 
1, p.5579. 

• Portaria Interministerial n.3, de 01 de julho de 1988. Aprova o Regulamento 
Técnico n.RT-008/87, pertinente às "Bolsas plásticas para acondicionamento de 
sangue humano e seus componentes" elaborado pelos Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial-INMETRO, Instituto Nacional de 
Controle de Qualidade-INCQS/FIOCRUZ, Divisão Nacional de Sangue e 
Hemoderivados DINASHE-MS e Divisão Nacional de Medicamentos-DIMED/SNVS. 
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 jul. 1988. Seção 1, p.13558-70. 

• Portaria CVS 9, de 19 de julho de 1988. Determinando que a transferência de 
informação dos resultados de sorologia em sangue ou hemoderivados deverão ser 
feita por escrito e assinados pelo responsável técnico. Diário Oficial do Estado, 
São Paulo, SP, 20 jul. 1988. Seção I, v.98, n.134, p.29. 

• Portaria n.725, de 22 de dezembro 1988. Institui, no Ministério da Saúde, o 
Conselho Nacional de Hemoterapia como órgão superior da Política Nacional de 
Sangue, com caráter normativo, consultivo e de controle. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 26 dez. 1988. Seção 1, p.25495. 

• Portaria n.542, de 24 de maio de 1989. Estabelece, no âmbito da Divisão Nacional 
de Sangue e Hemoderivados (DINASHE) do Ministério da Saúde, a representação 
dos hemocentros. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 mai. 1989. Seção 1, 
p.8187-8. 

• Portaria n.665, de 13 de julho de 1989. Constitui Grupo de Trabalho para elaborar 
proposta visando à produção de derivados do sangue humano. Revoga a Portaria 
n. 24, de 12 de janeiro de 1989. Diário Oficial da União, Brasília , DF, 14 jul. 1989. 
Seção 2, p.3649. 

• Portaria n.721/GM, de 09 de agosto de 1989. Aprova normas técnicas destinadas a 
disciplinar a coleta, o processamento e a transfusão de sangue total, componentes 
e derivados, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 
ago. 1989. Seção 1, p.13643-50. 

• Portaria n.82, de 05 de julho de 1991. Implementa, juntamente com outras, a 
Câmara Técnica de Hemofilia (SIPAC-HEMOFILlA). Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 09 jul. 1991 . Seção 1, p.13329. 

• Portaria n.85, de 05 de julho de 1991 . Nomeia os membros componentes da 
Câmara Técnica de Hemofilia (SIPAC-HEMOFILlA). Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 09ju1.1991. Seção 11 , p.4850-1. 

• Portaria n.289, de 16 de junho de 1992. Aprova a tabela descritiva dos 
procedimentos do SIA/SUS, incluindo Item de programação, Nível de Hierarquia e 
código da Especificação de Atividade Profissional aplicável a cada código do 
procedimento. Diário Oficial da União, Brasília , DF, 19 jun. 1992. Seção I, p.7740-
55. 

• Portaria CVS-10, de 30 de junho de 1992. Dispõe sobre a obrigatoriedade de todos 
os estabelecimentos hemoterápicos realizarem testes individualizados para 
pesquisa de Hepatite C, na seleção pré-transfusional e pré-industrial, e dá outras 
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providências. Diário Oficial do Estado, São Paulo, SP, 1 jul. 1992. Seção 1, v.102, 
n.123, p.30. 

• Portaria n.1376, de 19 de novembro de 1993. Aprova alterações na Portaria n. 
721/GM , de 09 de agosto de 1989, que aprova normas técnicas para coleta, 
processamento e transfusão de sangue, componentes e derivados, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 02 de dez. 1993. Seção I, 
n.229, p.18405-18415. 

• Portaria n.163, de 03 de dezembro de 1993. Define, para efeito de remuneração, 
os procedimentos referentes à hemoterapia, nas Tabelas de Procedimentos do 
Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde-SAI/SUS em 
Módulo Coleta/Processamento, Sorológico, Pré-Transfusional e Transfusional. 
Diário Oficial da União, Brasília , DF, 06 dez. 1993. Seção 1, n.231 , p.18660-1. 

• Portaria n.49, de 28 de março de 1994. Autoriza as instituições, Fundação 
Hemocentro de São Paulo (HEMOSP), Fundação de Hemoterapia e Hematologia 
de Pernambuco (HEMOPE), Fundação Hemocentro de Brasília e Sociedade Luiz 
Fernando Baré (unidade mantida: Centro de Hematologia Santa Catarina), o 
ressarcimento dos exames realizados, no valor atribuído ao código 736-6 -
Hemoterapia IV Módulo Sorológico, da Portaria MS/SAS n.163/93 de 3 de 
dezembro de 1993. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 30 mar. 1994. Seção 1, 
n.61 , p.4713. 

• Portaria CVS 13, de 20 de junho de 1994. Dispõe sobre o envio das informações 
estatísticas dos órgãos executivos de atividades hemoterápicas e dá outras 
providências. Diário Oficial do Estado, São Paulo, SP, 21 jun. 1994. Seção 1, 
v.104, n.112, p. 36-8. 

• Portaria n.2135, de 22 de dezembro de 1994. Aprova alterações na Portaria 
n.1.376, de 19.11 .93, art. 1. torna-se sem efeito o 20 parágrafo do item 6.2 da 
Portaria n.1.376/93 . Obriga a realização dos testes para a pesquisa de hepatite B e 
C, SIDA/AIDS, sífilis, doença de Chagas, a dosagem da TGP/ALT, anti-HBc e anti
HTLV 1/11 em todo o território nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 
dez. 1994. Seção I, n.244, p.20526. 

• Portaria n.121 , de 24 de novembro de 1995. Institui como norma de inspeção para 
os órgãos de vigilância sanitária do Sistema Único de Saúde, o "roteiro para 
inspeção em Unidades Hemoterápicas" e determina a todas as unidades 
Hemoterápicas, o cumprimento das "Normas gerais de Garantia de Qualidade para 
Unidades Hemoterápicas", constantes do anexo I e 11. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 30 novo 1995. Seção 1, n.229, p.19767-90. 

• Portaria n.127, de 08 de dezembro de 1995. Institui o Programa Nacional de 
Inspeção em Unidades Hemoterápicas-PNIUH com o objetivo de executar 
inspeções para avaliar a qualidade dos processos nas Unidades Hemoterápicas 
existentes no País, de acordo com a legislaão vigente, como um dos mecanismos 
fundamentais para a garantia dos produtos hemoterápicos e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasíl ia , DF, 11 dez. 1995. Seção I, n.236, 
p.20342. 

• Portaria n.8, de 23 de janeiro de 1996. Dispõe sobre o registro de produtos para 
diagnóstico de uso in vitro na Secretaria de Vigilância Sanitária. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 24jan. 1996. Seção 1, n.17, p.1121-5. 
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• Portaria n.721 , de 03 de abril de 1996. Institui Comissão Interinstitucional visando 
elaborar proposta de atuação da Secretaria de Vigilância Sanitária para o controle 
da qualidade dos "Kits" e reagentes de diagnóstico utilizados em bancos de 
sangue. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 04 abr. 1996. Seção 1, p.5694-5. 

• Portaria n.69, de 14 de maio de 1996. Estabelece na forma do anexo as normas 
técnicas, específicas para garantir a qualidade de bolsas plásticas para coleta de 
sangue produzidas e/ou utilizadas no país. Diário Oficial da União, Brasília , DF, 
20 mai. 1996. Seção 1, n.96, p.8691-3. 

• Portaria n.1300, de 27 de junho de 1996. Credencia a Fundação Pró-Sangue 
Hemocentro de São Paulo para subsidiar as ações da SVS, atuando como 
laboratório oficial para o controle da qualidade dos produtos identificados como 
"Kits" e reagentes de diagnóstico. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 jun. 
1996. Seção 1, n.124, p.11732. 

• Portaria n.1472, de 22 de julho de 1996. Institui, no âmbito da Fundação Nacional 
de Saúde (FNS), o comitê Técnico Assessor, visando definir os testes que deverão 
ser usados para diagnóstico de probabilidade da infeção pelo Trypanosoma cruzi, 
assim como, também, determinar os procedimentos prévios para avaliação do 
desempenho dos "Kits" e reagentes usados para diagnóstico e triagem sorológica 
na doença de Chagas. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22 jul. 1996. Seção 2, 
n.140, p.5292. 

• Portaria n.113, de 06 de agosto de 1996. Obriga órgãos e instituições produtoras 
de hemoderivados a enviarem até o décimo dia útil do mês seguinte o "Relatório 
mensal de controle sorológico", contendo o resultado unitário de sorologia das 
bolsas fornecidas como matéria prima que apresentaram sorologia não negativa 
(positiva ou inconclusiva), por ocasião da retestagem pelo produtor de 
hemoderivados. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 09 ago. 1996. n.154, Seção 
I, p.15132. 

• Portaria n.1840, de 13 de setembro de 1996. Cria o Programa Nacional de Controle 
de Qualidade Externo em Sorologia para unidades hemoterápicas-PNCQES, ao 
qual estão sujeitos todos os serviços de hemoterapia, públicos e privados, em todo 
território nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 set. 1996. Seção 1, 
n.180, p.18303-4. 

• Portaria n.182, de 02 de outubro de 1996. Revoga a Portaria MS/SAS n.049, de 28 
de março de 1994, publicada no DO n.61 , de 30 de março de 1994. Diário Oficial 
da União, Brasília, DF, 70ut. 1996. Seção 1, n.194, p.20024. 

• Portaria n.2009, de 04 de outubro de 1996. Completa os termos da Portaria 
n.1.376, de 19 de novembro de 1993. Define como obrigatórios para pesquisa de 
anticorpos para HIV, de que trata a Portaria n.1.376, de 19 de novembro de 1993, 
os testes anti-HIV-1 e anti-HIV-2. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 70ut. 1996. 
Seção 1, n.194, p.20024. 

• Portaria n.2419, de 17 de dezembro de 1996. Cria o Programa Nacional de 
Controle de Qualidade dos Medicamentos Hemoderivados de uso humano 
(PNCQMH) e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 dez. 
1996. Seção I, n.246, p.27676-81 . 
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• Portaria n.98, de 31 de julho de 1997. Altera portaria MS/SAS n.232, de 19 de 
dezembro de 1996, no sub-ítem 2.1 e o item 3. Diário Oficial da União, Brasília, 
DF, 04 ago. 1997. Seção I, n.147, p.16646. 

• Portaria n.1544, de 15 de outubro de 1997. Altera o nome Programa Nacional de 
Controle de Qualidade Externo em Sorologia para Unidades Hemoterápicas 
(PNCQES), instituído pela Portaria Ministerial n.1.840, de 13 de setembro de 1996, 
para Programa Nacional de Controle de Qualidade Externo em Sorologia e Imuno
hematologia, com as modificações introduzidas. Diário Oficial da União, Brasília, 
DF, 16 out.1997. Seção 1, n.200, p.23460. 

• Portaria n.47, de 14 de janeiro de 1998. Submete à consulta pública a proposta de 
regulamento técnico de procedimentos para o diagnóstico sorológico do HIV. 
Mantém a obrigatoriedade da adoção de fluxograma para Diagnóstico Sorológico 
do HIV constante do anexo dessa Portaria, nos serviços de saúde, integrantes do 
Sistema Único de Saúde SUS, que passará a servir como referência nas ações de 
fiscalização sanitária e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 
DF, 19jan.1998. Seção 1, parte 1, n.12-E, p84. 

• Portaria n.52, de 15 de janeiro de 1998. Altera o anexo 1 da portaria n.2419/GM de 
17/12/96 nos seus itens: C.2, C.3, C.4.4.1, C.4.4.6, C.4.4.13, C.5, C.8, 0.2, 0 .3, 
0.3.1, 0.4.3.4, 0.4.4.1, 0.4.4.8, 0.5, 0 .8, E.3, E.4.3.4, E.4.4.1, E.4.4.5, E.4.4.8, E.5, 
E.8. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 jan. 1998. Seção 1, n.12-E, p.80. 

• Portaria CVS-2, de 19 de janeiro de 1998. Aprova alterações na Portaria CVS 13 de 
20 de junho de 1994, que dispõe sobre o envio de informações estatísticas dos 
órgãos executivos de atividades hemoterápicas e dá outras providências. Diário 
Oficial do Estado, São Paulo, SP, 20 jan. 1998. Seção 1, v.108, n.13, p.30-3. 

• Portaria n.2118, de 06 de março de 1998. Aprova o plano de trabalho de apoio às 
ações de saúde para controle e certificação da qualidade do sangue em unidades 
hemoterápicas. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 mar. 1998. Seção 1, n.46, 
p.20. 

• Portaria n.433, de 25 de maio de 1998. Submete à consulta pública a 
regulamentação da exigência prévia de testes de diagnósticos de uso in-vitro, para 
fins de registro desses produtos na Secretaria de Vigilância Sanitária, conforme 
previsto no item V.2 do anexo 111, da portaria n.8 de 23 de janeiro de 1996. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 27 mai. 1998. Seção 1, n.99-E, p.4. 

• Portaria n.434, de 25 de maio de 1998. Submete à consulta pública a proposta de 
regulamento técnico, constante do anexo, visando regulamentar o registro dos 
painéis de soros e hemácias na Secretaria de Vigilância Sanitária, previsto no 
artigo 4. da Portaria n. 1.544, de outubro de 1997, do Ministério da Saúde. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 27 mai. 1998. Seção 1, n.99-E, p.4. 

• Portaria n.488, de 17 de junho de 1998. Estabelece procedimentos seqüenciados 
para detecção de anticorpos anti-HIV, que deverão ser seguidos pelas unidades 
hemoterápicas, públicas ou privadas, visando à redução de resultados falso 
positivo ou falso negativo. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 jun. 1998. 
Seção 1, n.114-E, p.3-4 
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• Portaria n.71 , de 24 de junho de 1998. Fixa os valores para a tabela do sistema de 
informações ambulatoriais-SIA/SUS. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 jun. 
1998. Seção 1, n.122, p.113-5. 

• Portaria CVS-12, de 31 de julho de 1998. Trata do funcionamento dos laboratórios 
de análises clínicas, patologia clínica e congêneres, do funcionamento de postos 
de coleta descentralizados aos mesmos vinculados, regulamenta os procedimentos 
de coleta de material humano realizados nos domicílios dos cidadãos, disciplina o 
transporte de material humano e dá outras providências. Diário Oficial do Estado, 
São Paulo, SP, 08ago. 1998. Seção I, v.108, n.150, p.18-25. 

• Portaria n. 911 , de 12 de novembro de 1998. Aprova a relação de documentos 
necessários à instrução de pedidos de autorização para realização de pesquisa 
clínica com fármacos, medicamentos, vacinas e testes diagnósticos novos. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 13 novo 1998. Seção 1, n.218-E, p.11. 

• Portaria n.950, de 26 de novembro de 1998. Aprova o regulamento técnico sobre 
bolsas plásticas para coleta e acondicionamento de sangue humano e seus 
componentes. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 novo 1998. Seção 1, n.229-
E, p.11-4. 

• Portaria CVS n.1, de 06 de janeiro de 1999. Trata da obrigatoriedade de pesquisa 
de Hepatite C estabelecida na Portaria CVS - 10, de 30 de junho de 1992. Diário 
Oficial do Estado, São Paulo, SP, 11 jan. 1999. Seção 1, v.109, n.6, p.21-2. 

• Portaria n.480, de 16 de abril de 1999. Revoga as portarias nOs 2.419, de 17.12.96, 
publicada no DOU nO 246, Seção I, pág. 27676, de 18 subsquente e. nO 52. de 
15.1.98, publicada no DOU nO 12-E, Seção I, pág. 80, de 19 subsequente. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 19 abro 1999. Seção I, n.73-E. p.21 . 

• Portaria n.267, de 23 de junho de 1999. Altera a Classificação do Serviço de 
Hemoterapia, na tabela de procedimentos do SIA/SUS. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 25jun. 1999. Seção I, n.120-E, p.18-9. 

• Portaria n.1135, de 08 de setembro de 1999. Publica a proposta de Projeto de 
Resolução "Regulamento técnico dos Níveis de Complexidade dos Serviços de 
Medicina Transfusional" (Modificação da Res. GMC n.12/97), objeto de 
recomendação n.11/99 do Subgrupo de Trabalho (SGT) n.11 "Saúde"/Mercosul, 
Reunido em Montevidéu - Uruguai, de 13 a 26 de agosto de 1999. Diário Oficial 
da União, Brasília, DF, 10 set. 1999. Seção 1, n.174-E, p.12-3. 

• Portaria n.1136, de 08 de setembro de 1999. Publica a proposta de Projeto de 
Resolução "Regulamento técnico dos níveis de complexidade dos serviços de 
medicina transfusional" (Modificação da Res. GMC n.12/97), objeto da 
Recomendação n.12/99 do Subgrupo de Trabalho (SGT) n.11 "Saúde/Mecosul, 
reunido em Montevidéu-Uruguai, de 23 a 26 de agosto de 1999 e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 70ut. 1999. Seção 1, n.193-E, 
p.22-9. 

• Portaria n.1334, de 17 de novembro de 1999. Dispõe sobre a transferência do 
Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde e demais 
atividades relativas a sangue e hemoderivados para a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 novo 1999. Seção 1, 
n.220-E, p.17. 
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• Portaria n.75, de 28 de janeiro de 2000. Publica a proposta de Projeto de 
Resolução "Programa de Capacitação de Inspetores na Verificação do 
Cumprimento do Regulamento de Medicina Transfusional", objeto da 
Recomendação n.22/99 do Subgrupo de Trabalho (SGT) N. 11 "Saúde" / 
MERCOSUL. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 jan. 2000. Seção I, n.21-E, 
p.14. 

• Portaria n.35, de 04 de fevereiro de 2000. Credencia os técnicos de nível superior, 
especializados, que exercem atividades de Vigilância Sanitária, nos órgãos 
competentes do SUS das Unidades Federadas, para representarem a ANVS/MS no 
desenvolvimento do Programa Nacional de Inspeção em Unidades Hemoterápicas
PNIUH, em conjunto com os técnicos dos serviços estaduais e/ou municipais de 
Vigilância Sanitária. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 07 fev . 2000. Seção 1, 
n.26-E, p.21-2. 

• Portaria n.593, de 25 de agosto de 2000. Aprova o Regimento Interno e o Quadro 
Demonstrativo de Cargos em Comissão da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22 dez. 
2000. Seção 1, n.246-E, p.162-70. 

• Portaria n.632, de 26 de abril de 2001. Fixa o limite financeiro nacional anual, para 
a assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade em R$ 
10.989.611.416,32. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 abro 2001. Seção 1, 
n.83-E, p.26-7. 

• Portaria CIP n.8, de 01 de junho de 2001 . Dispõe sobre a instituição da comissão 
estadual para uso clínico do sangue e segurança transfusional. Diário Oficial do 
Estado, São Paulo, SP, 14 jun. 2001 . Seção 1, v.111, n. 112, p.36. 

• Portaria n.903, de 19 de junho de 2001 . Publica a proposta de Projeto de 
Resolução do Regulamento Técnico MERCOSUL de Inspeção para Verificação de 
Cumprimento do Regulamento Técnico MERCOSUL de Medicina Transfusional, 
objeto da Recomendação W 4/01 do Subgrupo de Trabalho (SGT) N° 11 -
Saúdei1/MERCOSUL, reunido em San Bernardino - Paraguai, de 4 a 8 de junho de 
2001, que consta como Anexo. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 21 jun. 2001. 
Seção 1, n.119-E, p.55-62. 

• Portaria n.283, de 27 de junho de 2001. Altera ° anexo 11 da Portaria n.239, de 17 
de maio de 2001, que passa a vigorar nos termos do Anexo I desta Portaria e dá 
outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 29 jun. 2001 . Seção 1, 
n.125-E, p.130-1 . 

• Portaria n.262, de 05 de fevereiro de 2002. Torna obrigatório, no âmbito da 
Hemorrede Nacional, a inclusão nos Serviços de Hemoterapia públicos, 
filantrópicos e/ou privados contratados pelo SUS, e privados, os testes de 
amplificação e detecção de ácidos nucléicos-NAT, para HIV e HCV, em todas as 
amostras de sangue de doadores. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 06 fev. 
2002. Seção 1, n.26, p.49 . 

• Portaria n.263, de 05 de fevereiro de 2002. Institui, no âmbito do SUS, o Programa 
Nacional para a Prevenção e o controle das Hepatites Virais, a ser desenvolvido de 
forma articulada pelo Ministério da Saúde e pelas Secretarias de Saúde dos 
estados, Distrito Federal e municípios. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 06 
fev . 2002. Seção 1, n.26, p.49-50. 
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• Portaria n.187, de 01 de abril de 2002. Institui a Câmara Técnica de Sangue, outros 
Tecidos e Órgãos-CATESTO, com a finalidade de emitir parecer técnico e prestar 
consultoria e assessoramento em matéria relacionada a sangue, outros tecidos e 
Órgãos, e hemoderivados, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 07 ago. 2002. Seção I, n.151, p.47. 

• Portaria n.790, de 22 de abril de 2002. Estabelece a estrutura do Plano Nacional de 
Sangue, hemocomponentes e hemoderivados e regulamenta a elaboração dos 
Planos Diretores Estaduais de Sangue, Componentes e Hemoderivados. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 24 abr. 2002. Seção 1, n.78, p.41-58. 

• Portaria n.1407, de 01 de agosto de 2002. Determina a inclusão, no âmbito da 
Hemorrede Nacional, nos Serviços de Hemoterapia públicos, filantrópicos, privados 
contratados pelo SUS, e exclusivamente privados, a realização dos testes para 
detecção de Ácidos Nucléicos NAT, para o vírus da Imunodeficiência Humana 
(HIV) e o vírus da Hepatite C (HCV), nas mostras de doadores. Diário Oficial da 
União, Brasília , DF, 02 ago. 2002. Seção 1, n.148, p.33. 

• Portaria n.79, de 31 de janeiro de 2003. Determina a implantação, no âmbito da 
Hemorrede Nacional , nos Serviços de Hemoterapia públicos, filantrópicos, privados 
contratados pelo SUS, e exclusivamente privados, da realização dos testes de 
amplificação e de detecção de ácidos nucléicos (NA T) , para HIV e para HCV, nas 
amostras de sangue de doadores. Diário Oficial da União, Brasília , DF, 03 fev. 
2003. Seção 1, n.24, p.20. 

• Portaria n.101 , de 10 de fevereiro de 2003. Aprova o regimento interno da Câmara 
Técnica de Sangue, outros tecidos e órgãos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 
12 fev. 2003. Seção I, n.31 , p.79. 

• Portaria n.211 de 24 de março de 2003. Altera o anexo I da Portaria n.227, de 26 
de abril de 2002, os artigos 4, 36, 37, 38 e 54 do anexo 11 da Portaria n. 593, de 25 
de agosto de 2000 e dá outra providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 
25 mar. 2003. Seção I, n. 58, p.148-150. 

• Portaria n.21 1, de 29 de janeiro de 2004. Dispões sobre a implantação, no âmbito 
da Hemorrede Nacional, da realização dos testes de amplificação e detecção de 
ácidos nucléicos (NAT) , para HIV e HCV. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 
jan. 2004. Seção I, n.21 . 

Bolívia <http://www.derechoteca.ucb.edu.boll_bolivia.htm> 

• Decreto-Lei n. 15.629, de 18 de julho de 1978. Aprova o Código de Saúde. 
Determina à autoridade de saúde a organização, normalização e manejo do 
"Sistema Nacional de Bancos de Sangue e serviços de transfusão de sangue e 
outros órgãos e tecidos". 

• Decreto Supremo de 17 de novembro de 1980. Estabelece que é obrigatório, para 
o Serviço Nacional de Identificação, incluir o tipo sanguíneo e fator Rh nas cédulas 
de identidade. 

• Decreto n. 18.886, de 15 de março de 1982. Define "Bancos de Sangue" e 
"Serviços de Transfusão Sanguínea". Estabelece que o Sistema Nacional de 
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Bancos de Sangue e Serviços de Transfusão está regido pelo Ministério de 
Previdência Social e Saúde Pública através do Centro de Referência Nacional de 
Serviços de Transfusão, com assessoría da Sociedade Boliviana de Hemoterapia. 
Dispõe que a obtenção do sangue será por meio de doadores voluntários e 
estipula critérios da doação. 

• Lei n. 1.687, de 5 de novembro de 1996. Lei da medicina transfusional e bancos de 
sangue. Apresenta definições e terminologia, âmbito material e alcance legal. 
Designa a Secretaria Nacional de Saúde como o organismo encarregado de 
normalizar, coordenar, supervisionar e controlar o exercício e a prática da 
hemoterapia. Constitui a Comissão Nacional Assessora de Hemoterapia e Bancos 
de Sangue. Estabelece regras quanto à doação de sangue, doadores, transfusão 
sanguínea, receptores, pessoal médico, bioquímico e técnico, plantas de 
hemoderivados, custos e faturas. Delitos e sanções. 

• Decreto n. 24.547, de 31 de março de 1997. Regulamenta a Lei 1.687 sobre 
medicina transfusional e banco de sangue. Cria o Sistema Nacional de Medicina 
Transfusional sob jurisdição da Secretaria Nacional de Saúde. Cria a Comissão 
Nacional Assessora em Hemoterapia e Bancos de Sangue, dispõe sobre unidades 
móveis, doadores e receptores e análises clínicas. . 

Chile <http://www.bcn.cllindex2.html> 

• Lei n. 16.720, de 30 de novembro de 1967. Confere poder ao presidente da 
República para criar um Banco Nacional de Sangue. 

• Decreto n. 725, de 11 de dezembro de 1967. Estabelece que as disposições sobre 
transplante nâo se aplicam às doações de sangue. 

• Decreto n. 311 , de 3 de junho de 1968. Regulamenta a Lei n.16.720, de 1967, que 
ordena a criação de um banco nacional de sangue e dá normas para seu 
funcionamento e operação. 

• Decreto n. 161 , de 6 de agosto de 1982. Estabelece regulamento para o 
estabelecimento e funcionamento de hospitais e clínicas privadas. 

• Decreto n. 42, de 9 de fevereiro de 1986. Promulga o regulamento orgânico dos 
serviços de saúde, direção de atenção primária , hospitalares. 

• Resolução de 17 de fevereiro de 1986. Modifica a resolução n.8.687, de 3 de 
outubro de 1985. Estabelece que o teste ELISA para detectar anticorpos HTLV 1/11 
não será exigido em imunoglobulinas específicas que foram produzidas pelo 
método de Cohn modificado ( fracionamento no frio com etano!). Isto deverá ser 
informado pelo seu fabricante ou importadores por meio de certificados. 

• Regulamento SNSS 3F/4018 e 3F/7418 de 1987. Obriga, a todo o país, a detecção 
de anticorpos anti-HIV em doadores de sangue. 

• Lei n. 18.796, de 12 de maio de 1989. Modifica o código sanitário quanto à criação 
do instituto de saúde pública e reconhecimento de laboratórios de saúde pública. 
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• Decreto de 24 de agosto de 1994. Aprova o regulamento para a prática de 
auxiliares em medicina, odontologia, química e farmácia , paramédicos auxiliares 
em nutrição, radiologia, radioterapia e bancos de sangue. 

• Lei de 29 de março de 1996. Emite norma sobre doação e transplante de órgãos. 
Faz referência à extração de órgãos de doadores vivos e cadáveres. Modifica os 
artículos 145, 146, 148, 151 e 152 do livro IX do Código de Saúde. Cria a 
Comissão Nacional de Transplante de Órgãos para assessorar o Ministério de 
Saúde sobre a matéria. 

Colômbia 
<http://www.secretariasenado.gov.co/compendio_legislativo.HTM> 

• Lei n. 9, de 24 de janeiro de 1979. Estabelece normas sanitárias. 

• Decreto n. 616, de 11 de março de 1981 . Regulamenta parcialmente o título IX da 
Lei n. 9, de 1979, no que se refere às atividades e aos estabelecimentos que se 
dedicam à coleta, transfusão e conservação de sangue e seus derivados. Os dez 
capítulos abrangem: disposições gerais, bancos de sangue, plasma, doadores, 
direitos dos doadores, coleta e transfusão, registro de doadores, centro de 
processamento e licenças. 

• Lei n. 73, de 20 de dezembro de 1988. Complementa a Lei n. 9, a doação e 
transplante de órgãos e componentes anatômicos. 

• Lei n. 10, de janeiro de 1990. Determina como responsabilidade da Direção 
Nacional de Sistema de Saúde normalizar a atenção das enfermidades 
transmissíveis e os procedimentos para a prevenção, controle e outros. 

• Decreto n. 559, de 1991 . Toma obrigatórios, para os bancos de sangue e 
hemoderivados, os testes sorológicos para HIV. 

• Decreto n. 1.571 , de 12 de agosto de 1993. Regulamenta a Lei n. 9, que normaliza 
os estabelecimentos dedicados à extração, transfusão e conservação de sangue 
total e seus derivados. 

• Resolução n. 01738 de maio de 1995. Toma obrigatórios, para os bancos de 
sangue e hemoderivados, os testes sorológicos para Chagas. 

• Resolução n. 901 , de 20 de março de 1996. Adota o manual de procedimentos 
técnicos e administrativos para bancos de sangue. 

Costa Rica < http://www.racsa.co.cr/asamblea/proyecto/leyes.htm> 

• Decreto n. 1743 S.P.P.S, de 04 de junho de 1971 . Dispõe sobre regulamento geral 
dos hospitais. 

• Lei Geral de Saúde n. 5.395, de 23 de outubro de 1973. Regulamenta a instalação 
de bancos de sangue e dá outras providências. 

• Decreto Executivo n. 16055-5, de 20 de fevereiro de 1985. Lei general de SIDA. 



ANEXOS 146 

• Decreto Executivo n. 16.296-S, de 16 de maio de 1985. Cria o Conselho Nacional 
de Sangue como unidade técnica do "Serviço Nacional de Sangue". É de 
responsabilidade do conselho desenvolver programas de educação para o pessoal 
técnico e de apoio aos serviços de saúde no emprego racional dos componentes 
do sangue, evitar riscos pelo uso incorreto dos hemoderivados, colaborar na 
obtenção do sangue, plasma e hemoderivados para abastecer as necessidades do 
país, e estabelecer um sistema mais adequado para a doação, separação, 
fracionamento, distribuição e transfusão de sangue e hemoderivados. Anula o 
Decreto Executivo n.6.581-SPPS de 3 de dezembro de 1976. 

• Decreto n. 19.933-S, de 13 de setembro de 1990. Anula a Lei n. 17.533-S, de 8 de 
maio de 1987, e Lei n.18.800-S, de 27 de janeiro de 1989, e dita novas normas 
sobre provas de laboratório obrigatórias para os grupos de alto risco 
correspondentes à Hepatite B, Sífilis, HIV. Proíbe a doação de sangue e seus 
subprodutos, sêmen, tecidos e órgãos por pessoas incluídas em grupo de risco. 
Estas pessoas são: homens homossexuais e bissexuais; homens e mulheres que 
praticam a prostituição; homens promíscuos; adictos das drogas que utilizam 
drogas intravenosas; pessoas que receberam transfusões de sangue e derivados 
antes de 1995, e pessoas que mantiveram relações sexuais com os mencionados 
anteriormente. 

• Decreto de 25 de outubro de 1990. Estabelece que os fabricantes de 
hemoderivados de origem humano para uso terapêutico têm a obrigação de 
certificar que o sangue utilizado para preparar esses produtos estejam livres do 
vírus da Imunodeficiência Adquirida. Determina que tal função compete ao 
"Departamento de Drogas, Controles e Registros" do Ministério de Saúde. 

EI Salvador <http:www.mspas.gob.svlleyes_salud.htm> 

• Decreto n. 53, de 25 de maio de 1993. Decreto do Ministério da Saúde Pública e 
Bem-Estar Social que aprova o regulamento para investigação, prevenção e o 
controle da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SI DA). Cria a Comissão 
Nacional de Prevenção e Controle de SIDA (CONASIDA), para administrar e 
executar as políticas e programas de investigação, prevenção e controle das 
enfermidades. Estabelece seus membros e funções. Contém disposições sobre 
bancos de sangue. 

• Decreto n. 1571, de agosto de 1993. Cria a Rede Nacional de Banco de Sangue e 
o Conselho Nacional de Bancos de Sangue e dita outras disposições dos 
doadores, coleta, processamento, armazenamento, transporte do sangue e outros. 

Equador 

• Lei n. 170, de 26 de junho de 1984. Promove a doação voluntária de sangue e 
determina os requisitos para doadores. Abre um registro de doadores voluntários 
em bancos de sangue e designa responsabilidades para motivação, planificação e 
execução das disposições. 
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• Lei n. 54, de 31 de outubro de 1986. Emite a lei referente ao uso e suprimento de 
sangue. Confere à Cruz Vermelha Equatoriana a competência para dirigir os 
bancos de sangue. Proíbe a exportação de sangue e de seus subprodutos, exceto 
em casos especiais de doação em emergência ou por questões humanitárias. 

• Acordo n. 8.664, de 14 de outubro de 1987. Obriga todos os bancos de sangue a 
realizar as provas necessárias para determinar a infeção do vírus HIV. Determina a 
Cruz Vermelha equatoriana como responsável pelo controle do cumprimento das 
mesmas. 

• Decreto n. 3.114, de 20 de fevereiro de 1992. Aprova o regulamento do sistema 
nacional de abastecimento de sangue e seus derivados. Estabelece o objetivo, 
funções e organização do sistema. Faz referência à Cruz Vermelha Equatoriana e 
às instituições subordinadas a ela , à doação de sangue e seus derivados. 
Estabelece sanções. 

• Lei de 20 de julho de 1994. Emite a lei sobre transplante de órgãos e tecidos. 
Determina o Ministério de Saúde Pública para criar e autorizar a operação de 
bancos de sangue e bancos de órgãos , campanhas de doação, promoções, 
proibições e sanções. 

• Acordo n. 4.148, de 7 de agosto de 1998. Aprova o manual de normas para bancos 
de sangue, depósito e serviços de transfusão, elaborado em maio de 1998 pelo 
comitê técnico de sangue com assessoria da Organização Pan-americana da 
Saúde, com o objetivo de unificar critérios, atividades e estratégias do sistema 
nacional de saúde. 

• Lei n. 2000-11 , de 6 de abril de 2000. Declara de interesse nacional o controle de 
HIV. Dispõe que o Estado promoverá medidas preventivas , adequada vigilância 
epidemiológica, cooperará no tratamento de pessoas afetadas pelo vírus HIV, 
protegerá a privacidade das mesmas e controlará os diagnósticos efetuados em 
bancos de sangue e laboratórios. Cria , em jurisdição do Ministério de Saúde 
Pública, o Instituto Nacional de SIDA e define funções. 

Guatemala 

• Decreto n. 45-79, de 11 de julho de 1979. Apresenta disposições gerais sobre o 
funcionamento dos laboratórios, bancos de sangue e órgãos. Dispõe sobre doação 
de sangue e plamaférese. 

• Portaria n. SP-G-148-80, de 1 de dezembro de 1980. Emite o regulamento para o 
controle de enfermidades transmissíveis. 

• Decreto n. 2, de junho de 1995. Aprova a lei de banco de sangue e serviços 
médicos de transfusão. Declara que todas as atividades relacionadas à obtenção, 
doação, conservação, processamento, transfusão e manejo de sangue humano, 
seus componentes e derivados são de interesse público, como também sua 
distribuição. O artigo 2 dispõe que o sangue pode ser utilizado somente para o 
tratamento de seres humanos e para investigação científica; proíbe as atividades 
de uso comercial ; estabelece sanções. 
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• Decreto n. 87, de 28 de outubro de 1997. Aprova a Lei de Medicina Transfusional e 
Bancos de Sangue. Declara de interesse público as atividades relacionadas à 
obtenção, doação, conservação, processamento, transfusão e manejo de sangue 
humana, seus componentes e derivados. Cria e organiza a Comissão Nacional de 
Serviços de Medicina Transfusional e Bancos de Sangue. 

• Acordo n. 43, de 9 de janeiro de 1998. Cria a Comissão Nacional de Serviços de 
Medicina Transfusional e Bancos de Sangue. Sua organização está prevista no 
artigo 3 do Decreto 87-97, do Congresso da República. 

• Decreto n. 64, 26 de outubro de 1998. Modifica os artigos 3, 4, 16 e 20 do decreto 
87-97, do Congresso da República, conhecido como Lei de Serviços de Medicina 
Transfusional e Bancos de Sangue. As modificações se referem à integração da 
Comissão Nacional de Serviços de Medicina Transfusional e Bancos de Sangue, 
funções, definição de fracionamento de sangue e análise para o diagnóstico de 
SIDA e outras enfermidades. 

• Acordo n. 145, de 6 de abril de 2000. Regulamenta a Lei de Medicina Transfusional 
e Bancos de Sangue contida no Decreto do Congresso n. 87, de 1997. Inclui 
requisitos e procedimentos a seguir para a doação, extração, processamento, 
transporte e controle da qualidade do sangue. 

• Decreto n.75, de 25 de março de 2003 Regulamento de Medicina Transfusional e 
Bancos de Sangre. 

Honduras 

• Decreto n. 298-85, de 31 de outubro de 1985. Torna obrigatória a análise prévia do 
sangue e seus derivados para determinar se estão livres de agentes infecto
contagiosos, principalmente HIV, Hepatites, Sífilis, Chagas e Malária. 

• Decreto n. 65-91, de 14 de junho de 1991 . Dispõe sobre o uso de sangue e seus 
derivados e regulamenta a função e organização dos bancos de sangue. Emite 
normas gerais sobre os requisitos de instalação e funcionamento dos bancos de 
sangue. 

• Acordo n. 629, de 9 de setembro de 1999. Contém normas técnicas aplicáveis ao 
manejo de sangue e seus componentes. Unifica critérios, atividades, estratégias e 
operações técnicas com o Sistema Nacional de Sangue. As normas presentes se 
aplicam a todos os estabelecimentos médicos e às unidades públicas e privadas. 
Dispõe os métodos para prevenir a comercialização e lucro nos processos de 
obtenção, classificação, preparação, fracionamento, produção, armazenamento, 
conservação distribuição, transporte e transfusão de sangue humano, seus 
componentes e derivados. Regulamenta o relativo à instalação, funcionamento e 
supervisão de bancos de sangue e serviços de transfusão. 
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Nicarágua <http://www.minsa.gob.ni> 

• Decreto n. 1.030, de maio de 1982. Promulga o regulamento orgânico do Ministério 
da Saúde. 

• Acordo de 25 de março de 1983. Cria o Conselho Interno do Centro Nacional de 
Transfusão Sanguínea. Estabelece suas funções e responsabilidades. 

• Lei n. 1, de maio de 1990, cria os ministérios do país. 

Panamá <http://www.legalinfo-panama.com/buscagacetas.htm> 

• Lei n. 66, de 10 de novembro de 1947. Normaliza o controle de enfermidades 
transmissíveis e regula o funcionamento dos laboratórios de saúde pública. 

• Lei n. 17, de 31 de julho de 1986. Regulamenta o funcionamento dos bancos de 
sangue. Determina os requisitos dos doadores, doações, transfusões, transporte 
de sangue e outros. 

• Resolução n. 3, de 3 de outubro de 1989. Promulga o regulamento sobre os 
aspectos técnicos e administrativos dos bancos de sangue e serviços de 
transfusão de sangue. Estabelece os requisitos dos doadores, identificação, 
preservação e transporte de sangue. 

Paraguai 
<http://www.paraguaygobierno.gov.pyllegislacion_generallleyes_deintere 
s.html> 

• Lei n. 836, de 14 de dezembro de 1980. Provê normas gerais sobre o uso do 
sangue e obrigações dos bancos de sangue. 

• Lei n. 102, de 1991. Estabelece normas sobre o controle e prevenção da Síndrome 
da Imunodeficiência Adquirida. 

• Lei n. 106, de 20 de dezembro de 1991 . Regulamenta a extração, transporte e 
enxerto de órgãos e tecidos. 

• Resolução n. 160, de 1993. Cria o Conselho Técnico do Centro Nacional de 
Transfusão Sanguínea. 

• Resolução n. 161, de 12 de abril de 1993. Estabelece normas e procedimentos 
para a extração, processamento, conservação, distribuição e uso de sangue 
humano, seus componentes e derivados. 

• Resolução n. 162, de 1993. Estabelece a proibição da comercialização de sangue 
e componentes. 

• Resolução n. 28, de 20 de janeiro de 1994. Determina a análise sorológica 
obrigatória das unidades de sangue antes de serem utilizadas. 
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• Resolução n. 220, de 26 de abril de 1994. Determina a responsabilidade ao Centro 
Nacional de Transfusão Sanguínea o registro dos estabelecimentos destinados a 
bancos de sangue e serviços de transfusão. Estabelece procedimentos para 
abertura, habilitação, inscrição e funcionamento dos mesmos. 

• Resolução n. 487, de 22 setembro de 1999. Amplia a Resolução n.220 e dá 
poderes ao Centro Nacional de Transfusão Sanguínea, em conjunto com a Direção 
de Controles de Estabelecimentos de Saúde, o registro dos bancos de sangue 
regionais, locais, públicos e privados de todo o territórios paraguaio. 

• Resolução n. 524, de agosto de 2000. Aprova o Programa Nacional de Sangue. 

República Dominicana 

• Lei n. 4.471, de maio de 1956. Regulamenta o controle das doenças transmissíveis. 

• Lei de 31 de maio de 1984. Proíbe a importação de hemorderivados de países que 
reportam enfermidades transmissíveis por transfusão sanguínea. 

• Resolução Ministerial de 21 de abril de 1987. Declara obrigatórios para todos os 
bancos de sangue os exames de laboratório para detectar a presença de hepatite 
B e HIV no sangue destinado a uso terapêutico. 

• Regulamento n. 536-87, de 17 de outubro de 1987. Estabelece normas para o 
estabelecimento e operação de todos os bancos de sangue e serviços de 
hemoterapia. 

• Ley n.55-93 sobre SIDA. 

• Ley 329-98 de 11 de agosto de 1998. Regula os transplantes de órgãos e tecidos 
humanos 

• Resolução n.005384 de 23 de março de 2000 que dispõe sobre a política Nacional 
do Sangue. 

• Resolução n.005390 de 28 de março de 2000 que obriga a realização de testes de 
laboratório para Hepatitis C e HTL V 1111 no sangue antes da transfusão. 

Peru <http://www.leyes.congreso.gob.pe> 

• Decreto Legislativo n. 17.505, de 18 de março de 1969. Autoriza a doação de 
órgãos, tecidos ou partes do organismo entre vivos. 

• Decreto Supremo n. 0098-71-AS, de 22 de junho de 1971. Promulga o regulamento 
sobre transplante de órgãos, tecidos e partes do organismo humano. 

• Decreto n. 004-90-AS, de 22 de junho de 1990. Promulga o regulamento sobre 
doação de sangue, serviços de transfusão sanguínea, plantas de hemoderivados e 
serviços nacionais de transfusão. 



ANEXOS 151 

• Lei n. 25.779, de 14 de outubro de 1992. Dispões sobre certificado analítico de 
resultado negativo para HIV, Hepatite A e B em cada lote de produto farmacêutico 
derivado de sangue humano. 

• Lei n. 26.454, de 25 de maio de 1995. Declara em ordem pública a coleta, doação, 
conservação, processamento, transfusão e suprimento de sangue. Estabelece que 
o Programa Nacional de Hemoterapia e Bancos de Sangue (PRONAHEBAS) 
deverá operar dentro da jurisdição do diretório geral de saúde do Ministério de 
Saúde. 

• Resolução n. 283-99-AS/DM. Estabelece normas de procedimentos para controle, 
medidas de segurança e sanções em relação à obtenção, doação, conservação 
transfusão e ao suprimento de sangue humano. 

• Resolução n. 540-99-ASIDM, de 30 de outubro de 1999. Aprova requisitos que 
devem cumprir os bancos de sangue e plantas de hemoderivados para obter 
autorização sanitária de funcionamento. . 

• Lei n. 27.282, de 8 de junho de 2000. Promulga, protege e incentiva a doação de 
órgãos e tecidos como ato voluntário, solidário e altruísta; proíbe a comercialização 
de órgãos e tecidos; regulamenta os direitos e obrigações do doador, receptor e 
outras pessoas envolvidas no ato da doação. 

Uruguai <http://www.msp.gub.uy/normas/i-normas.html> 

• Lei n. 12.072, de 25 de novembro de 1953. Cria o serviço nacional de sangue . 

• Decreto n. 392/979, de 5 de julho de 1979. Regulamenta a Lei n.12.072, de 1953, 
especificando as funções do serviço Nacional de Sangue e regulamenta os 
serviços públicos e privados de hemoterapia. 

• Decreto n. 259, de 2 de julho de 1985. Declara obrigatório o exame para determinar 
a presença de Chagas e hepatite B de todos os doadores de sangue. 

• Decreto n. 614, de 12 de novembro de 1985. Regulamenta os requisitos da fonte 
de obtenção de sangue, reposição e componentes transfundidos. Estabelece 
sanções por não cumprimento. 

• Decreto de 8 de abril de 1986. Cria a "Comissão Permanente para o Estudo de 
Reações Adversas" para desenvolver programas encaminhados a controlar 
acidentes em transfusões de sangue e para assessorar todas as regiões do país 
quanto a instrumentação destes programas, e ao estudo e controle de reações 
adversas. 

• Decreto n. 233, de 17 de março de 1988. Declara obrigatório o exame sistemático 
de sangue doado e dos hemoderivados que se utilizem com fins terapêuticos para 
determinar a presença de HIV em todos os bancos de sangue, públicos ou 
privados do país. Determina as funções do Serviço Nacional do Sangue e cria 
registros de triagem nacional, exige a notificação dos resultados. 

• Acordo n. 287, de 28 de maio de 1991. Regulamenta o estabelecimento e 
funcionamento de unidades públicas e privadas de hemoterapia. A autorização 
deverá ser outorgada pelo Ministério de Saúde Pública. Faz referência a classes 
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de unidades de hemoterapia, instalações físicas, laboratórios, recursos humanos, 
proibição de comercialização de sangue, seu componentes e subprodutos, 
conforme estabelecido pela Lei n.12.072, de 27 de novembro de 1953. 

• Decreto n. 416, de 7 de setembro de 1994. Modifica disposição do decreto 392/979 
de 5 de julho de 1979 relativo aos serviços de hemoterapia. 

• Decreto n. 81 de 23 de março de 1999. Estabelece o marco legal que regulará a 
coleta e transfusão de sangue, hemocomponentes e hemoderivados, bem como 
todos os aspectos relativos a atividade realizadas nas unidades de medicina 
transfusional. 

• Decreto n.270, de 19 de setembro de 2000. Aprova o regulamento técnico para 
produção e controle de qualidade de hemoderivados de origem plasmática. 

• Decreto n. 85 de 26 de dezembro de 2000. Aprova o regulamento técnico Mercosul 
de medicina transfusional , estabelecido pela Resolução n. 42, de 2000, do Grupo 
Mercado Comum do Mercosul. 

Venezuela <http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/1istaleyes.asp> 

• Lei de 24 de outubro de 1977. Regulamenta o estabelecimento e operação dos 
bancos de sangue e requisitos das transfusões de sangue. 

• Lei n. 31.356, de 8 de novembro de 1977. Promulga a lei sobre banco sangue e 
transplante que regula as atividades relacionadas com o recrutamento, seleção, 
doação, armazenamento, conservação, fracionamento, distribuição e suprimento 
de sangue sem fins lucrativos. 

• Decreto n. 2.782, de 1 de agosto de 1978. Regulamenta a lei de transfusão e 
banco de sangue. Contém 4 títulos: disposições gerais, sangue humano em geral, 
banco de sangue e divisão de plasma. Estabelece os requisitos que devem 
cumprir os bancos de sangue para funcionar, as provas que devem realizar, 
obrigação de informar atividades mensais e anuais ao Ministério de Saúde e 
Assistência Social. 

• Resolução n. 19, de 1 de setembro de 1978. Cria o Departamento de Transfusão e 
Bancos de Sangue com o propósito de velar com o cumprimento da lei e seus 
regulamentos, assim como o registro, vigilância, inspeção e controle de todas as 
atividades que são realizadas no país com relação à obtenção, doação, 
processamento, conservação, fracionamento, fornecimento, transfusão de sangue 
humano e seus componentes ou derivados e transporte e distribuição. 

• Decreto de 5 de julho de 1979. Especifica as funções do Serviço Nacional de 
Sangue. Regula o uso terapêutico de sangue e seus subprodutos. Especifica 
serviços públicos e privados de hemoterapia. 

• Decreto de 12 de novembro de 1985. Regulamenta a reposição de sangue. 
Contém definições, faz referência às fontes de obtenção de sangue, reposição de 
sangue e seus componentes transfundidos. Estabelece sanções por não 
cumprimento. 
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• Resolução n. G-754, de 18 de dezembro de 1986. Estabelece que os bancos de 
sangue de instituições de saúde públicas e privadas, estão obrigados a realizar 
provas de laboratório para determinar a existência de anticorpos presentes em 
SIDA em todas as unidades de sangue que se utilizam com fins terapêuticos. Os 
resultados deverão ser enviados à divisão de enfermidades transmissíveis e 
acidentes do Ministério de Saúde e Assistência Social. Dispõe que quando 
anticorpos positivo, a unidade de sangue deverá ser descartada, informar o doador 
e fazer o acompanhamento periódico. 

• Resolução n. G-1304, de 31 de outubro de 1988. Reserva ao Instituto Venezuelano 
de Investigações Científicas (IVIC) o processo industrial de fracionamento de 
plasma. 

• Decreto n. 2.566, de 30 de novembro de 1988. Promulga o regulamento orgânico 
do Ministério de Saúde e Assistência Social. Determina competência para a 
direção, coordenação das atividades relacionadas como uso de sangue e 
derivados. 

• Resolução n. G.1.332, de 8 de dezembro de 1988. Declara de interesse e 
responsabilidade das clínicas e hospitais privados realizar os exames e análises 
das amostras 

• Resolução n. SG-1071 , de 16 de maio de 1995. Designa os organismos que estão 
representados no comitê assessor do departamento, que compreendem Cruz 
Vermelha Venezuelana , Sociedade Venezuelana de Hematologia, Instituto 
Venezuelano de Seguro Social, Bancos de Sangue das Forças Armadas 
Nacionais, Sociedade Venezuelana de Enfermeiras em Hemoterapia e bancos de 
sangue de diferentes regiões do país. Esta Resolução substitui a resolução n. 13, 
de 13 março de 1990. 
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Anexo B 

Principais atividades desenvolvidas pela OPAS em Controle de 

Qualidade - Sorologia, na Amércia Latina. 

1992 Argentina y Colombia 

"Taller de Control de Calidad de Sangre en Transfusiones para la detección 

de Chagas, Hepatitis B y C, Sífilis y HIV". De 24 a 28 de maio - Montevideo, 

Uruguai , 1993. 

"Reunión sobre Control de Calidad en Bancos de Sangre". De 26 a 30 de 

julho - Santiago, Chile, 1993. 

"Reunião sobre Controle de Qualidade en Bancos de Sangue". Dia 9 e 10 de 

setembro - Belo Horizonte, Brasil , 1993. 

"Taller sobre Control de Calidad de Sangre en Transfusiones: Serologia para 

la detección de Sífilis , Chagas, Hepatitis B y C Y HIV/SIDA". De 18 a 20 de 

julho - San Salvador, EI Salvador, 1994. 

"Taller sobre Control de Calidad de Sangre en Transfusiones: Serologia para 

la detección de Hepatitis B y C, Sífilis, Tripanosomiasis americana y 

HIV/SIDA". De 12 a14 de setembro - Lima, Peru , 1994. 

"Simposio Internacional sobre Control de Calidad en Bancos de Sangre dei 

Cono Sur y Brasil ". De 10 a 12 de outubro - São Paulo, Brasil , 1994. 

"Reunión Centro Americana de Evaluación de Desempeno de Serologia de 

las Infecciones Transmitidas por la Sangre". De 14 a 18 de agosto -

Tegucigalpa, Honduras, 1995. 
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"Control de Calidad en Bancos de Sangre en México". De 2 a 4 de outubro 

- Cocoyoc, México, 1995. 

"Taller sobre la producción de paneles para la evaluación externa dei 

desempeno de la serologia de las infecciones transmitidas por la sangre". 

De 12 a 14 de fevereiro - Santa Fé de Bogotá, Colômbia, 1996. 

"Taller sobre Control de Cal idade en Sorologia de Bancos de Sangre para 

Países do Pacto Andino, Paraguai e Uruguai". De 8 a 10 de julho - São 

Paulo, Brasil , 1996. 

"Taller de Garantia de Calidad en Medicina Transfusional". De 28 a 30 de 

agosto - Buenos Aires , Argentina, 1996. 

"Taller de Garantia de Calidad en Serologia, Asunción-Paraguay". De 27 a 

30 de maio - Asunción, Paraguai , 1997. 

"I Conferencia Latino Americana de Bancos de Sangre". Outubro - São 

Paulo, Brasil , 1998. 

"11 Conferencia Latino Americana de Bancos de Sangre". De 31 de maio a 2 

de junho - Cartagena de Indias, Colômbia, 1999. 

"Retreat on Blood Safety". De 18 a 20 de outubro - Guatemala, Guatemala, 

1999. 

"111 Conferencia Latino Americana de Bancos de Sangre". De 9 a 12 de maio 

- Mérida, México, 2001 . 

"Taller sobre Garantia de Calidad". De 19 e 20 de novembro - Guatemala, 

Guatemala, 2001 . 
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Anexo C 

São Paulo, _ de ____ de 2000 

Or. ____________ _ 

Cargo ____________________ _ 

I nstituição ___________________ _ 

Cidade - País, ______________ _ 

Prezado Or. 

Pedimos o favor de nos enviar o formulário de aceite, anexo, devidamente 

preenchido com a maior brevidade possível para que possamos dar início ao 

envio dos painéis do Programa de Controle de Qualidade Externo em Sorologia, 

referente ao ano de 2000. 

Atenciosamente, 

Coordenação do Programa - OPS I OMS - FPS/HSP 
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FORMULARIO 

INSTITUIÇÃO 

Identificação: «Instituição» 

Endereço: «Endereço» 

Cidade - Estado - País: «CidadeEstado»-«País» 

Telefone: «Telefone» 

Fax: «Fax» 
e-mail: 
Atualizar os dados se necessário 
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A través deste documento, aceitamos participar do PROGRAMA DE 
CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM SOROLOGIA (OPS-FPS/HSP), 
no ano de 2000, comprometendo-nos a cumprir as tarefas estabelecidas e os 
prazos propostos. . 

Data: 
Diretor Responsável (Nome): 
Cargo: 
Assinatura: 

ENVIAR PARA: Fundação Pró-Sangue/Hemocentro de São Paulo 
Endereço: Av. Dr. Eneas de Carvalho Aguiar, 155 - 1. andar - Bloco 4 

São Paulo - SP - Brasil - CEP 05403-000 
Telefone: 55-11-3061.5544 ext. 353/336 
Fax: 55-11-280.8317 
At. Superintendencia de Sorologia 
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Anexo E 

São Paulo, _ de ____ de 2000 

Or. 

Cargo ___________ _ 

Instituição __________ _ 

Cidade - País _________ _ 

Ref. : Programa de Controle de Qualidade Externo em Sorologia OPAS I OMS-

2000 

Informamos que daremos início ao envio dos painéis do Programa para 

avaliação externa de proficiência dos Laboratórios de Sorologia da América 

Latina na segunda quinzena do próximo mês. 

Atenciosamente, 

Coordenação do Programa - OPS I OMS - FPS/HSP 
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Anexo F 

São Paulo, _ de ____ de 2000 

Dr. ______________________ _ 

Cargo ______________________ ___ 

I nstituição ______________ _ 

Cidade - País -----------

Ref. : " Programa de Controle de Qualidade Externo em Sorologia OPAS I OMS 

- 2000 " 

Estamos enviando-lhe o multipainel de soros a ser processado em vossa 

instituição em 2000, com instruções detalhadas sobre os procedimentos e os 

formulários apropriados para transcrever os resultados. 

Solicitamos que nos enviem os resultados, em um prazo máximo de 30 dias, 

após o recebimento. 

Uma vez mais, agradecemos vossa inestimável colaboração e colocamo-nos à 

disposição para qualquer esclarecimento necessário. 

Enviar para: Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo 
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 155 - 1. andar - bloco 4 
São Paulo - SP - Brasil - CEP 05403-000 
Telefone: 55 11 3061-5544 ramal 353 Fax: 55 11 3088-8317 
Departamento de Controle de Qualidade - Sorologia 

Atenciosamente, 

Coordenação do Programa - OPS I OMS - FPS/HSP 
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Anexo G 

São Paulo, _ de ____ de 2000 

Dr. __________ __ 

C&go ___________ _ 

Instituição ______ ____ _ 

Cidade - País ---------

Estamos enviando-lhe o gabarito do multipainel OPS 2000 que foi processado 

em vosso laboratório dentro do " Programa de Controle de Qualidade Externo 

em Sorologia - América Latina" . 

Quando recebermos os resultados de todos os países, será confeccionado um 

relatório geral que será enviado a todos os laboratórios participantes. 

Atenciosamente, 

Coordenação do Programa - OPS I OMS - FPS/HSP 
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Anexo H 

São Paulo, _ de ____ de 2000 

Dr. 

Cargo ______________________ _ 

Instituição ___________ _ 

Cidade - País -------------
Rei: "Programa de Controle de Qualidade Externo em Sorologia OPAS IOMS 2000 " 

Estamos enviando-lhe o relatório elaborado a partir de análises dos resultados do 

multipainel OPS 2000. 

Constam, neste relatório, as informações referentes ao número de amostras processadas, 

Kits utilizados, resultados obtidos e estratégias de triagem sorologica utilizadas pelos 

participantes. Sempre que possível, demos preferência à apresentação dessas 

informações em forma de gráficos, para melhor visualização e para permitir que cada 

participante pudesse ter uma visão total dos procedimentos utilizados e situar-se no 

contexto geral do Programa. 

As informações são gerais, mantendo-se sempre a confidencialidade dos resultados 

enviados por cada um dos participantes. 

Caso necessite de mais informações sobre este relatório ou queira apresentar qualquer 

sugestão I comentário, favor entrar em contato com a coordenação do Programa através 

do telefone: 55 11 3061-5544 ramal 353 ou fax: 55 11 3088-8317. 

Atencio samente, 

Coordenação do Programa - OPS I OMS - FPS/HSP 
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São Paulo, abril de 2000. 

«Nome» 
«Cargo» 
«Instituição» 
«CidadeEstado»-«País» 
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Referente: "Transporte - Programa de Controle de Qualidade Externo em 
Sorologia" 

~ Como chegou o Multipanel a em seu Laboratório? 

(.. Interior da caixa estava refrigerado? 
O Sim O Não 

(.. Conteúdo dos Frascos estava derramado? 
O Sim O Não 

(.. Gelo reciclável estava derramado? 
·0 Sim O Não 

(.. Conteúdo da caixa estava refrigerado? 
O Sim O Não 

(.. Havia um formulário? 
O Sim O Não 

Outros: 

Solicitamos a devolução deste questionário conftrmando o recebimento do Multipanel. 

Data: 
Diretor Responsável (Nome): 
Cargo: 
Firma: 

ENVIAR PARA: Fundação Pr6-SanguelHemocentrode São Paulo 
Endereço: Av. Or. Eneas de Carvalho Aguiar, 155 - 1. andar - Bloco 4 

São Paulo - SP - Brasil - CEP 05403-000 
Telefone: 55-11-3061.5544 ext. 353/336 
Fax: 55-11-280.8317 
At. Superintendencia de Sorologia 



ANEXOS 163 

Anexoj 

CUSTOS 

TABELA 36 - DEMONSTRATIVO DE CUSTO DO MUL TIPAINÉL - REAL 

INSUMOS CUSTO 
ETAPAS MATERIAIS MAO-DE-OBRA EQUIPAMENTOS UNITÁRIO 

1-PRODUÇÃO 
recalcificação 0,68 1,55 - 0,1 
centrifugação - 1,55 1,38 0,07 
lavagem membrana 35,20 9,30 - 2,11 
diálise 156,45 4,65 0,38 7,67 
troca de salina 22,23 3,88 - 1,24 
filtração 139,32 6,98 - 6,97 
conservante 0,30 2,33 - 0,12 
frascos 31 ,50 - 45,33 3,65 
alíquota 6,72 2,33 - 0,43 

SUBTOTAL R$ 392,40 R$ 32,57 R$47,09 R$ 22,36 

2 - CARACTERIZAÇÃO 

SUBTOTAL R$ 296,95 

3 - EMBALAGEM e TRANSPORTE 

SUBTOTAL R$ 86,42 R$ 3,41 R$182,83 

4 - ENCADERNAÇÃO 
Formulário R$ 3,00 R$1 ,40 R$4,40 

Relatório final R$ 3,00 R$1,40 R$ 4,40 

SUBTOTAL R$8,80 

CUSTO POR PAINEL ............................................................ . R$ 510,94 
CUSTO TOTAL DO PROJETO ............................................ . R$ 45.000,00 

NOTA: valores atualizados em Janeiro de 2000 
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Bill & Melinda Gates Foundation grants $4.9 
million to Pan American Health Organization to 
improve safety of blood for transfusion in the 
Americas 

Contact: 

Annemarie Hou 
Sill & Melinda Gates Foundation 
Phone: 206.709.3265, Email: media@gatesfoundation.org 

Daniel Epstein 
Pan American Health Organization(PAHO) 

Phone: 202.974.3459, Email: epsteind@paho.org 

~ Print version 

WASHINGTON -- The safety of blood used for transfusion in 
the Americas is set to improve as a result of a three-year 
grant for $4.9 million by the Sill & Melinda Gates Foundation 
that will enable the Pan American Health Organization (PAHO) 
to set up a regional initiative to strengthen country-Ievel 
blood safety programs. 

At present, only 18 countries -- eight in the English-speaking 
Caribbean, eight in Latin America, and two in North America -
- report screening 100 percent of donated blood for the 
viruses that cause AIDS, Hepatitis S, and Hepatitis C. Dr. José 
Ramiro Cruz, PAHO's regional advisor in laboratory and blood 
services, says, "This means that annually, around 50,000 
units of blood are transfused without being screened for HIV 

I 
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and Hepatitis B Virus, and around 1.5 million units of blood 
are not tested for Hepatitis C Virus." 

The grant will help the Pan American Health Organization and 
the countries of the region move toward the screening of ali 
blood units for HIV, Hepatitis B and C, and syphilis, with 
additional screening for Chagas' Disease in Latin America by 
the end of 2003. 

The funds will be used to improve the efficiency of the 
laboratories that act as screening centers for blood, develop 
national quality assurance programs, set up externai 
evaluation programs for blood banks, and promote voluntary, 
non-remunerated blood donation through educational 
programs. 

Or. George Alleyne, Oirector of PAHO, said, "We are 
extremely grateful to the Bill & Melinda Gates Foundation for 
this grant to help us improve the safety of blood for 
transfusion in the region of the Americas. The availability and 
safety of blood is essential to saving lives and improving the 
safety of the blood supply is one of the main priorities of the 
Pan American Health Organization." 

"Safe blood supply is a criticai component in improving health 
standards in this region and in addressing the spread of 
infectious diseases," said Or. Gordon Perkin, Director of the 
Global Health Program at the Bill & Melinda Gates Foundation. 
"We are pleased to support the work of PAHO in build ing the 
screening infrastructure to make safe blood the rule rather 
than the exception throughout the hemisphere." 

"Blood for transfusion is scarce in ali countries of the 
Americas," Or. Cruz said. "Most countries collect less than 40 
percent of the blood units needed to respond to the medicai 
needs of their populations." Only five countries get ali their 
blood from voluntary, unpaid donors -- the safest group. One 
goal of the new project, according to Or. Cruz, is that 50 
percent of blood donors in each country of the Americas will 
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be voluntary, altruistic, and non- remunerated donors within 
three years. 

Experts are already working to design educational programs, 
based on local beliefs, attitudes and practices, to foster blood 
donation by altruistic donors, using integrated approaches 
that include community participation. Another key activity will 
be to improve blood donation centers to make them more 
accessible and friendly to donors, and to develop regional 
guidelines for recruitment and selection of potential donors. 

Blood is essential in hospitais and health facilities to prevent 
death or major complications in seriously ill patients who 
require transfusion as a result of accidents, violence, major 
surgery, clotting disorders or complications of pregnancy and 
childbirth. Blood used for transfusion must be free of 
pathogens that might cause illness in the person getting the 
blood, and the best way to assure this safe blood is to have it 
come from voluntary donors who have been interviewed and 
selected to weed out any who have engaged in risky 
behaviors or been infected by microorganisms that can be 
transmitted through blood. The second screen is laboratory
based and encompasses the testing for infectious markers in 
donated blood. 

Lack of resources has been cited as the main constraint to the 
universal serological screening of blood, and this has led to 
the use of pooled samples for testing blood, which may affect 
the sensitivity of the tests. Often, the lack of quality 
assurance programs in laboratories leads to false negative 
results, which can permit blood that is infected to be 
transfused. Under the grant, PAHO will work to get 100 
percent coverage of blood screening in the Americas, to 
ensure full participation of national reference blood banks in 
performance evaluation programs, and to identify and 
monitor groups at high risk for transfusion-transmitted 
infections for Hepatitis C infections. 

A principal thrust of the blood safety program will be to 
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improve the efficiency of the laboratory screening process, 
setting up national systems under the leadership of the 
Ministries of Health with active participation of other 
institutions involved in transfusion medicine. It is expected 
that the number of centers that screen for infectious markers 
will be reduced and the quality of the blood products will be 
improved. 

Founded in 1902, the Pan American Health Organization 
works to improve health and raise living standards in ali the 
countries of the Americas. It also serves as the Regional 
Office for the Americas of the World Health Organization. For 
more information about the Pan American Health 
Organization, visit the website. 
~ Go tO We'o slte 

### 

The Bill & Melinda Gates Foundation is dedicated to improving 
people's lives by sharing advances in health and learning with 
the global community. Led by Bill Gates' father, William H. 
Gates, Sr., and Patty Stonesifer, the Seattle-based foundation 
has an endowment of approximately $24 billion. 
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