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Mesmo com os cuidados nas etapas do ciclo do sangue...



Há questões biotecnológicas



Doenças Emergentes



Janela Imunológica



ITT – ONDE ESTÃO ESTES CASOS? 

• RR MP-NAT: 11.3 por 

10e6 doações (95% CI, 

8.4-14.2)

• RR ID-NAT: 4.2 por 10e6 

doações (95% CI, 3.2-

5.2)

• Brasil: 3,5 mi/ano: 39,5 

casos/ano

Janela laboratorial (sorológica e NAT)



Escopo da hemovigilância

Doação Processamento Transfusão

Retrovigilância

Vigilância em todo o ciclo do sangue 
= Segurança no Ato Transfusional



MARCO CONCEITUAL E OPERACIONAL
Guia de Hemovigilância

• Capítulo I: Hemovigilância do 

doador

• Capitulo II: Eventos adversos do 

ciclo do sangue

• Capítulo III: Hemovigilância do 

receptor

• Capítulo IV: Retrovigilância



Retrovigilância

Parte da hemovigilância que trata da investigação retrospectiva 
relacionada à rastreabilidade das bolsas de doações anteriores de 

um doador que apresentou soroconversão/viragem de um 

marcador  

ou relacionada a um receptor de sangue que veio a apresentar 

marcador reagente/positivo para uma doença transmissível.

Termo também aplicável em casos de detecção de positividade 

em análises microbiológicas de componentes sanguíneos e 

investigação de quadros infecciosos bacterianos em receptores, 

sem manifestação imediata, mas potencialmente imputados à 

transfusão.

(PRC no. 5/2017 e RDC no. 34/2014)



RETROVIGILÂNCIA

Retrovigilância
Retrovigilância



• A partir da viragem laboratorial de doador
de repetição/esporádico

• A partir da positividade de marcador em 
receptor de sangue

• A partir da identificação pela indústria de 

hemoderivados de positividade de marcador 

em hemocomponente 

Retrovigilância
Retrovigilância



Pressupostos

• Rastreabilidade

• Boa articulação entre os diferentes 
serviços para troca de informações e 
tomada de ações
– serviço de hemoterapia

– serviço de saúde/médico assistente

– vigilância sanitária

– vigilância epidemiológica

Retrovigilância
Retrovigilância



Retrovigilância à partir da detecção de doador com viragem 
laboratorial

RETROVIGILÂNCIA



Instauração do processo de retrovigilância
FLUXOGRAMA 3

Retestagem para a 
confirmação do 
resultado inicial na 
amostra inicial

Retrovigilância à partir da detecção de doador com viragem laboratorial



Procedimento de retrovigilância
FLUXOGRAMA 5

Retrovigilância à partir da detecção de doador com viragem laboratorial



Procedimento de retrovigilância
FLUXOGRAMA 4

Retrovigilância à partir da detecção de doador com viragem laboratorial



Viragem laboratorial de doador de repetição/esporádico
FLUXOGRAMA 7

Retrovigilância à partir da detecção de doador com viragem laboratorial



Tempo de acompanhamento do receptor para avaliar a transmissão 
pela transfusão  - Quadro 30

RECEPTOR/PACIENTE



Localização e convocação dos receptores dos hemocomponentes

A legislação define responsabilidade compartilhada entre 

os serviços de saúde e de hemoterapia.

• Serviço de saúde com AT própria do produtor do 
hemocomponente:  informação feita ao RT da AT que, 

junto com a equipe do serviço identifica o receptor e 

investiga sua condição sorológica.

• Serviço de saúde com AT não própria: como o anterior

• Serviço de saúde sem AT: Informação ao RT da AT que 

preparou a bolsa que identifica o receptor e ao diretor 

clínico do serviço para investigar a situação sorológica do 

receptor



Retrovigilância à partir da detecção de positividade em 
receptor de sangue

RETROVIGILÂNCIA



Positividade de marcador em receptor de sangue
FLUXOGRAMA 9



Positividade de marcador em receptor de sangue
FLUXOGRAMA 10



Tempo mínimo entre a doação índice e a amostra não reagente posterior 
para avaliar a transmissão pela transfusão

DOADOR RELACIONADO

OBS: utilizar também para investigação de possíveis ITT (pacientes)



Retrovigilância a partir da identificação pela indústria de 

bolsa de plasma reagente

RETROVIGILÂNCIA



Retrovigilância
Introdução de um novo parâmetro/princípio

• A partir da viragem laboratorial de doador de 

repetição/esporádico

• A partir da positividade de marcador em receptor de 

sangue

• A partir da identificação pela indústria de hemoderivados 

de positividade de marcador em hemocomponentes

• A partir de informação pós doação →→→→ relevância a ser 
definida , implantado no Hemocentro de 
Campinas/UNICAMP desde 2016 (epidemia de DZC)



RDC 34 / 2014 - Seção XII - Eventos adversos ao ciclo do sangue

Art. 146. Todo evento adverso do ciclo do sangue, da doação

à transfusão, deve ser investigado, registrado e ter ações corretivas e 
preventivas executadas pelo serviço onde ocorreu.

§ 1º Os profissionais de saúde responsáveis pelas diferentes

etapas do ciclo do sangue, da doação à transfusão, devem ser 

capacitados para a detecção e investigação de eventos adversos, 

inclusive sinais ou sintomas relacionados a possíveis reações adversas 

à doação e à transfusão, e sobre as condutas a serem adotadas.

Arcabouço legal



§ 2º Os registros dos eventos adversos e das ações corretivas e 
preventivas executadas devem ser realizadas de acordo com as 

legislações de Vigipos vigente ou diretrizes específicas do 

sistema nacional de hemovigilância.

§ 3º A notificação do evento adverso, quando necessária, deve ser 
feita, pelo serviço onde houve a ocorrência, ao sistema nacional de 

vigilância sanitária, de acordo com as legislações de Vigipos vigente 

ou diretrizes específicas do Sistema Nacional de Hemovigilância.

RDC 34 / 2014 - Seção XII - Eventos adversos ao ciclo do sangue

Arcabouço legal



Art. 147. Todo serviço de saúde que realize transfusão 

deve ter procedimentos escritos para detecção, 

tratamento, prevenção e notificação dos eventos 
adversos à transfusão, 

cabendo ao serviço de hemoterapia fornecedor de 

hemocomponentes a elaboração e orientação de tais 
procedimentos.

RDC 34 / 2014 - Seção XII - Eventos adversos ao ciclo do sangue

Arcabouço legal



Diretrizes específicas do Sistema Nacional de Hemovigilância

• Instrução Normativa (IN) nº 1/2015
• Prazos para registro, comunicação e notificação dos eventos adversos do ciclo 

do sangue

• Marco Conceitual e Operacional: Guia de Hemovigilância
– Retrovigilância a partir da viragem laboratorial de doador de 

repetição/esporádico

– Retrovigilância a partir da positividade de marcador em receptor de 
sangue

– Ações de retrovigilância pela indústria de hemoderivados a partir da 
Notificação recebida

Arcabouço legal



Portaria de Consolidação MS nº 5/2017

Rastreabilidade

XXX - rastreabilidade: habilidade de seguir a história, 

aplicação ou localização de um produto ou serviço 

por meio da identificação de registros 

PressupostosArcabouço legal



Portaria de Consolidação MS nº 5/2017

Retrovigilância
XXXIII - retrovigilância: parte da hemovigilância que trata da 

investigação retrospectiva relacionada à rastreabilidade das bolsas de 

doações anteriores de um doador que apresentou viragem de um 

marcador (soroconversão) ou relacionada a um receptor de sangue que 

veio a apresentar marcador positivo para uma doença transmissível, 

termo também aplicável em casos de detecção de positividade em 

análises microbiológicas de componentes sanguíneos e investigação de 

quadros infecciosos bacterianos em receptores, sem manifestação 

imediata, mas potencialmente imputados à transfusão;

PressupostosArcabouço legal



Portaria de Consolidação MS nº 5/2017

Art. 32. O candidato à doação de sangue deve assinar 

termo de consentimento livre e esclarecido, no qual 

declara expressamente consentir:

IV - que em caso de resultados reagentes ou inconclusivos nas 

triagens laboratoriais, ou em situações de retrovigilância, seja 

permitida a "busca ativa" pelo serviço de hemoterapia ou por órgão 

de vigilância em saúde para repetição de testes ou testes 

confirmatórios e de diagnóstico; e 

PressupostosArcabouço legal



Portaria de Consolidação MS nº 5/2017

Art. 134. Quando os testes de triagem forem reagentes (positivo ou 

inconclusivo) em um doador de sangue que em doações prévias 

apresentava testes não reagentes/negativos, o que configura 

soroconversão ou viragem, o serviço de hemoterapia adotará 

procedimentos de retrovigilância.

§ 1º Quando a soroconversão/viragem for detectada pelo teste de detecção de ácido 

nucleico (NAT) do HIV, HCV e/ou HBV, isoladamente ou em associação com o teste 

sorológico, não é necessária a realização de testes para confirmação do resultado 

inicial.

§ 2º Quando a soroconversão/viragem for detectada somente pelo teste sorológico, é 

necessária a realização de testes com a mesma amostra, para confirmação do 

resultado inicial, conforme o caso 

PressupostosArcabouço legal



Portaria de Consolidação MS nº 5/2017

Art. 134. Quando os testes de triagem forem reagentes (positivo ou 

inconclusivo) em um doador de sangue que em doações prévias 

apresentava testes não reagentes/negativos, o que configura 

soroconversão ou viragem, o serviço de hemoterapia adotará 

procedimentos de retrovigilância.

§ 3º Caso o laboratório que realizou os testes de triagem não faça o 

teste de confirmação de resultado inicial, a mesma amostra será 

encaminhada a outro laboratório no prazo de 10 (dez) dias úteis para a 

sua realização ou o processo de retrovigilância será desencadeado 

mesmo sem a confirmação do resultado inicial. 

PressupostosArcabouço legal



Portaria de Consolidação MS nº 5/2017

Art. 135. No caso do teste de confirmação do resultado inicial apontar 

resultado reagente (positivo ou inconclusivo), o serviço de hemoterapia 

verificará o destino de todos os componentes sanguíneos da(s) doação(ões) 

anterior(es), adotando os seguintes procedimentos:

I - nos casos de soroconversão com confirmação dos resultados iniciais reagentes 

(positivo ou inconclusivo) para Anti-HIV, Anti-HCV, HBsAg ou Anti-HTLV I/II, realizar-se-

á a investigação de retrovigilância da última doação com triagem sorológica não 

reagente e todas as doações realizadas até 6 (seis) meses antes desta; 

II - nos casos de soroconversão com confirmação do resultado inicial reagente (positivo 

ou inconclusivo) para Anti-HBc, realizar-se-á a investigação de retrovigilância para a 

última doação (mais recente) com triagem sorológica não reagente, caso esta tenha 

ocorrido menos de 12 (doze) meses antes da soroconversão; e

PressupostosArcabouço legal



Portaria de Consolidação MS nº 5/2017

Art. 135.
III - nos casos de soroconversão para teste de detecção de ácido nucleico (NAT) para 

HIV, HCV e/ou HBV, com teste de triagem sorológica não reagente realizar-se-á a 

investigação de retrovigilância da última doação com triagem laboratorial negativa e 

todas as doações realizadas até 3 (três) meses antes desta.

§ 1º O teste de detecção de ácido nucléico (NAT) do agente infeccioso que 

estiver sendo investigado pode ser realizado na amostra da doação anterior 

à soroconversão, utilizando amostra da plasmateca/soroteca ou da unidade 

de plasma armazenado. (Origem: PRT MS/GM 158/2016, Art. 136, § 1º) 

PressupostosArcabouço legal



Portaria de Consolidação MS nº 5/2017

Art. 135.

§ 2º Na hipótese do § 1º, o procedimento de retrovigilância deve ser 

realizado, independentemente do resultado obtido.

§ 3º Caso ainda haja algum componente sanguíneo envolvido no 

procedimento de retrovigilância armazenado em qualquer serviço de 

hemoterapia, realizar-se-á a devolução para o serviço produtor para as 

providências cabíveis.

§ 4º O serviço de hemoterapia comunicará, simultaneamente e por escrito, 

à indústria que recebeu o plasma, à ANVISA e à CGSH/DAHU/SAS/MS 

quando as unidades de plasma das doações envolvidas no procedimento de 

retrovigilância já tiverem sido enviadas para o fracionamento industrial.

PressupostosArcabouço legal



Instrução Normativa ANVISA no. 1/2015

Art. 8º Uma vez detectada a positividade, em bolsa de plasma, de

marcadores para doenças transmissíveis, testados pela indústria de

hemoderivados os serviços produtores do hemocomponente, a

GEMOR/GGMON/ANVISA e a CGSH/DAHU/SAS/MS deverão ser

comunicados.

§ 1º A comunicação de que trata o caput deverá ser imediata e

individualizada, por meio eletrônico e em até 7 (sete) dias, por meio

físico, quando os marcadores forem positivos para hepatite B, hepatite C

e HIV.

§ 2º A comunicação deverá ser consolidada e semestral quando os

marcadores forem positivos para outros agentes.

PressupostosArcabouço legal



Prazos para a comunicação da positividade em bolsa 
detectada pela indústria.

Instrução Normativa nº 1/2015

Art. 8º Uma vez detectada a positividade, em bolsa de plasma, de

marcadores para doenças transmissíveis, testados pela indústria de

hemoderivados os serviços produtores do hemocomponente, a

GEMOR/GGMON/ANVISA e a CGSH/DAHU/SAS/MS deverão ser

comunicados.

§ 1º A comunicação de que trata o caput deverá ser imediata e

individualizada, por meio eletrônico e em até 7 (sete) dias, por meio

físico, quando os marcadores forem positivos para hepatite B,

hepatite C e HIV.

§ 2º A comunicação deverá ser consolidada e semestral quando os

marcadores forem positivos para outros agentes.



Sistema Nacional de Hemovigilancia 
Estrutura

Sistema de 
Hemovigilância

Vigilância 
epidemiológica

Federal
Anvisa

Ministério da Saúde 

Estadual/Municipal

Interlocutores de Visa 

Serviço de 
hemoterapia & 

estabelecimento de 
saúde

Comitês 
transfusionaisIndústria

Sistema de Notificação via web



Retrovigilância
Introdução de um novo parâmetro/princípio



e-mail

convsoro@unicamp.br
maddas@unicamp.br
marcelo.addas@gmail.com

fone

(19) 99774 0413
(19) 3521 8654


