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RESUMO 

 

Testes sorológicos para detecção do HBsAg e anti-HBc são realizados em doadores de sangue 

para evitar a transmissão da hepatite B. No entanto, a maior causa de rejeição nos 

hemocentros é a detecção do anti-HBc, que provoca ausência de doadores e descarte de bolsas 

de sangue, o que aumenta os custos nos bancos de sangue. Mas, pesquisas mostram que 

doadores anti-HBc positivo com ou sem o anti-HBs, podem continuar replicando o vírus e 

transmitir a infecção aos receptores dos hemocomponentes. Outros estudos mostram que 

doadores HBsAg/anti-HBc positivos na fase crônica podem conter quantidades de HBV-DNA 

muito baixas e não ser detectado por testes moleculares. Ainda existe um risco de transmissão 

que ocorre se o doador estiver na fase inicial da infecção, antes da detecção do HBsAg e que 

pode ser evitado pesquisando-se o HBV-DNA. Testes para detecção de ácidos nucleicos 

(NAT) do HIV, HCV e HBV em doadores de sangue já ocorre em alguns países, e no Brasil, 

está em fase de implantação para o HIV e HCV. Os objetivos deste estudo foram: pesquisar o 

HBV-DNA em doadores de sangue anti-HBc positivo da Fundação HEMOPE com e sem o 

anti-HBs, determinar a carga viral nos doadores HBsAg/anti-HBc positivo e estimar a 

frequência de positividade do HBV-DNA nos diferentes perfis sorológicos no período de 

junho de 2009 a fevereiro de 2010. Trezentos e vinte doadores anti-HBc/anti-HBs positivos, 

39 HBsAg/anti-HBc positivos e 41 anti-HBc positivo isolado participaram do estudo. A 

pesquisa do HBV-DNA foi realizada pelo teste qualitativo de nested-PCR e a quantificação 

pelo  teste AMPLICOR  HBV MONITOR (ROCHE). Os resultados mostraram que o HBV-

DNA não foi detectado em nenhum doador anti-HBc/anti-HBs positivos e anti-HBc positivo 

isolado, sendo quantificado em 64% dos HBsAg/anti-HBc positivos. Esses resultados 

sugerem que com a utilização de uma técnica mais sensível, aumentaria a possibilidade de se 

detectar o HBV-DNA em um número maior de doadores. Além disso, a substituição do teste 

do HBsAg pela detecção do HBV-DNA, requer cautela e novos estudos. No entanto, o HBV-

DNA é um marcador útil para detectar a infecção na fase de janela imunológica.  

 

 

Palavras-chave: hepatite B, doadores de sangue, anti-HBc, anti-HBs, HBV-DNA. 

 

 



ABSTRACT 

Serologic tests for detection of HBsAg and anti-HBc is performed on blood donors to prevent 

transmission of hepatitis B. However, the major cause of rejection in blood centers is the 

detection of anti-HBc, which causes lack of donors and disposal of blood bags, which 

increases the cost in blood banks. But polls show that donor anti-HBc positive with or without 

anti-HBs, may continue replicating the virus and transmit infection to recipients of blood 

transfusions.Other studies show that donors HBsAg / anti-HBc in chronic phase may contain 

amounts of HBV-DNA very low and not be detected by molecular tests. There is still a risk of 

transmission that occurs if the donor is in the early phase of infection, before detection of 

HBsAg and that can be avoided by searching the HBV-DNA. Tests for detecting nucleic acid 

(NAT) for HIV, HCV and HBV in blood donors is already happening in some countries and 

Brazil, is being implemented for HIV and HCV. The study objectives were: to research the 

HBV-DNA in blood donors anti-HBc positive from HEMOPE Foundation with and without 

anti-HBs, determine the viral load in donors HBsAg/anti-HBc positive and estimate the 

frequency of positive HBV-DNA in different serological profiles during the period June 2009 

to February 2010. Three hundred and twenty donors anti-HBc/anti-HBs positive, 39 HBsAg / 

anti-HBc positive and 41 anti-HBc positive alone participated in the study. The study of 

HBV-DNA test was qualitative nested-PCR and quantified by AMPLICOR HBV MONITOR 

Test (Roche). The results showed that the HBV-DNA was not detected in any donor anti-

HBc/anti-HBs and positive anti-HBc positive alone, being measured in 64% of HBsAg/anti-

HBc. These results suggest that using a more sensitive technique would increase the chance of 

detecting HBV-DNA in a larger number of donors. Furthermore, replacement of test for the 

detection of HBsAg of HBV-DNA, requires caution and further studies. However, HBV-

DNA is a useful marker to detect infection during the window period.  

 

 

Keywords: hepatitis B, blood donors, anti-HBc, anti-HBs, HBV-DNA.  
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1.0 INTRODUÇÃO 

 

 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que mais de 2 bilhões de pessoas 

estejam infectadas pelo vírus da hepatite B (HBV), sendo o número de portadores crônicos de 

350 milhões em todo o mundo. Cerca de 600 mil mortes ocorrem por ano em conseqüência da 

infecção aguda ou crônica. O Brasil é classificado como área de prevalência intermediária 

pela OMS, mas estudos detectaram diferenças entre as regiões geográficas do país: 8% na 

região Amazônica, 2,5% nas regiões Centro-Oeste e Nordeste, 2% no Sudeste e 1% na região 

Sul (COSER et al. 2008) 

 A infecção pelo HBV pode variar desde uma doença aguda, apresentar um curso 

crônico com evolução para cirrose hepática e carcinoma hepatocelular até uma forma grave 

como a hepatite fulminante. Pode ainda, como acontece com os portadores sadios, cursar 

como patologia com baixíssima ou mesmo nula agressão ao hepatócito (GONÇALES 

JUNIOR, 2005). 

 A fase da infecção pode ser determinada através dos perfis sorológicos. A presença do 

antígeno de superfície do HBV (HBsAg) significa infecção enquanto a presença do anticorpo 

contra o antígeno do core (anti-HBc) total isolado ou associado ao anticorpo contra o HBsAg 

(anti-HBs) significa prévia exposição ao vírus (EL-ZAATARI et al. 2006). O anti-HBc é um 

marcador de fase aguda, crônica ou infecção resolvida e permanece detectável por toda vida. 

Ele pode está presente na ausência do HBsAg e anti-HBs, durante a fase de convalescência, 

antes do aparecimento do anti-HBs ou em pacientes com infecção resolvida mas sem anti-

HBs detectável, ou seja, o  anti-HBc é detectado em qualquer indivíduo que foi infectado com 

o HBV (BEHZAD-BEHBAHANI et al. 2006). 

 O método molecular da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) detecta a presença e, 

dependendo da técnica utilizada, pode determinar a quantidade do ácido desoxirribonucléico 

do HBV (HBV-DNA) circulante no sangue, a qual geralmente está associada à replicação do 

vírus. Sua quantificação e detecção são bastante úteis para se ter um valor prognóstico, 

decisão da conduta clínica na infecção crônica, na avaliação da resposta à terapia e para 

determinar a resistência aos antivirais (MENDY et al. 2006). 

 Nos últimos anos, a medicina transfusional tem evoluído bastante, graças ao 

aprimoramento dos testes de triagem realizados nos bancos de sangue. Com isso, a 

prevalência de doenças infecciosas pós-transfusionais têm diminuído consideravelmente 

(CAETANO; BECK, 2006). 
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 O controle rigoroso do sangue e hemoderivados é um dos responsáveis pela prevenção 

da transmissão do HBV. Para isto, são realizados testes sorológicos para detecção do HBsAg 

e anti-HBc. A pesquisa de mais de um marcador sorológico é de suma importância, 

permitindo diminuir o risco de não detecção dos mesmos durante a infecção, uma vez que 

cada um deles poderá ser identificado no soro em fases diferentes da doença (CAETANO; 

BECK, 2006). No entanto, uma das maiores causas de rejeição nos bancos de sangue 

brasileiros é a detecção do anti-HBc na triagem sorológica. O impacto da rejeição é enorme, 

causando uma grande deficiência de voluntários, além de um descarte elevado das bolsas de 

sangue o que aumenta os custos dos hemocentros (KUPSKI, et al. 2008). 

 Vários países não incluem na sua rotina a triagem para o anti-HBc, particularmente em 

áreas onde o HBV é altamente endêmico e um grande percentual da população é reagente para 

o anticorpo (ALLAIN, 2004).  O que se alega é que várias unidades de sangue seriam 

desprezadas desnecessariamente, pois o anti-HBc é um marcador de infecção passada e 

devido a isso, considera-se que não ocorra a transmissão do HBV através da transfusão dessas 

unidades de hemocomponentes (KUNS; BUSCH, 2006). 

 No entanto, pesquisas demonstram que indivíduos negativos para o HBsAg e positivos 

para o anti-HBc podem continuar replicando o vírus. Esses resultados sugerem que a infecção 

não foi completamente eliminada pelo sistema imunológico (BEHZAD-BEHBAHANI et al. 

2006).    

A detecção do HBV-DNA no sangue ou tecidos, sem o HBsAg sérico, com ou sem a 

presença dos anticorpos (anti-HBc e anti-HBs) define o estado de infecção oculta. Em áreas 

endêmicas, como a região Amazônica brasileira, um número significativo de pacientes com 

cirrose hepática (68,4%) são negativos para o HBsAg e positivos para anti-HBc total isolado 

ou associado a presença do anti- HBs (FONSECA, 2007). A infecção oculta foi demonstrada 

pela primeira vez há trinta anos em um indivíduo que recebeu transfusão sanguinea de um 

doador anti-HBc positivo isolado (KATSOULIDOU et al. 2009). Desde então, vários estudos 

como este vêm comprovando a transmissão do HBV nessas mesmas condições (ALMEIDA; 

CARDOSO, 2006; GERLICH et al. 2006; LEVICNIK-STEZINAR et al. 2008).  

 Uma pesquisa realizada por Behzad-Behbahani et al. (2006) em doadores de sangue 

no Irã, mostrou que de 131 amostras positivas para anti-HBc, o HBV-DNA foi detectado em 

16 (12.2%) e que destes, 6 ( 37.5%) foram também positivas para anti-HBs. Um estudo 

semelhante conduzido na Itália por Manzine et al. (2007) constatou que de 242 doadores 

positivos para anti-HBc e anti-HBs, 16 (6,6%) foram positivos na PCR. Estes resultados 
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mostram que, em indivíduos negativos para HBsAg e positivos para anti-HBc com ou sem 

anticorpos anti-HBs, o vírus pode continuar se replicando mesmo que em níveis baixos.  

 Apesar dos grandes avanços, ainda existe um risco residual da trans missão do vírus 

através da transfusão de hemocomponentes. Este risco ocorre se o doador estiver na fase 

inicial da infecção antes da detecção do HBsAg e anti-HBc no sangue, ou seja, na fase de 

janela imunológica (KUNS; BUSCH, 2006). O HBV-DNA é utilizado como marcador de 

viremia e pode ser detectado no sangue 2 ou 4 semanas antes do aparecimento do HBsAg 

(BOUCHARDEAU et al. 2006). 

  Com o sucesso da implantação da Tecnologia de Ácido Nucleico (NAT) para a 

detecção do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e do vírus da hepatite C (HCV) na 

triagem de bancos de sangue em alguns países (e que já está em fase experimental no Brasil), 

há um interesse potencial de utilizá-lo na triagem para o HBV, o que já ocorre desde o final da 

década de 1990, por exemplo, na Alemanha, Áustria, Espanha e Japão (KUNS; BUSCH, 

2006).  

 Diversos estudos relacionados ao NAT-HBV são realizados e o que se discute é a 

utilização da técnica em pool de amostras de doadores ou ensaio individual e a comparação 

com as técnicas atuais de triagem sorológica, neste caso, alguns pesquisadores consideram até 

mesmo a descontinuação da detecção do HBsAg ou anti-HBc ou ambos (KLEINMAN; 

BUSCH, 2001; STRAMER, 2005). No entanto, muitos resultados mostram que doadores 

HBsAg/anti-HBc positivos que estão na fase crônica da infecção podem conter quantidades 

de DNA em concentrações muito baixas as quais os testes de NAT, mesmo em amostras 

individuais, não conseguem identificá-las (KUNS; BUSCH, 2006). 

 Loeb et al. (2000) observaram em sua pesquisa que de 195 amostras positivas para 

HBsAg, 84% foram positivas na PCR enquanto Kuhns et al. (2004) estudando doadores de 

sangue positivos para HBsAg e anti-HBc constataram que 64% foram positivos para o HBV-

DNA. Isto sugere que, pelo menos por enquanto, os testes para HBsAg não podem ser 

substituídos por testes de PCR e que novas pesquisas são necessárias para tentar elucidar essa 

questão.  

 Diante do exposto e considerando que nos hemocentros brasileiros realiza-se a 

pesquisa para o HBsAg e anti-HBc, este estudo propôs realizar o teste qualitativo de nested-

PCR para detecção do HBV-DNA nos doadores anti-HBc positivo com ou sem o anti-HBs, 

determinar a carga viral nos doadores HBsAg/anti-HBc positivos e verificar a frequência de 

positividade do HBV-DNA nos diferentes perfis sorológicos. 
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2.0 REVISÃO  DA LITERATURA   

 

 

Características gerais do HBV 

 

 

 Na história das grandes descobertas da medicina, a chamada descoberta “ao acaso” é 

notória e pode-se citar como exemplo a do HBV. Em 1964, Baruch Blumberg, um geneticista 

americano, e colaboradores, estudando anticorpos contra lipoproteínas séricas em pacientes 

que tinham recebido transfusão de sangue, identificaram no soro pertencente a um aborígene 

australiano a presença de um antígeno que reagia com soro de doentes hemofílicos 

politransfundidos. O referido antígeno foi denominado como Antígeno Austrália (AgAu) 

(FONSECA, 2006).  

 Dane e cols. em 1970, demonstraram por microscopia eletrônica em soros positivos 

para o AgAu, uma partícula esférica que foi denominada Partícula de Dane. Em 1971, 

Almeida e cols. caracterizaram esta partícula como um pacote viral do HBV. A Partícula de 

Dane constituía-se de um invólucro externo correspondendo ao AgAu, que posteriormente 

seria designado de HBsAg, e de um núcleo (FONSECA, 2006).  

 O HBV é um vírus hepatotrópico pertencente à família Hepadnaviridae, gênero 

Orthohepadnavirus, de 42 nm de diâmetro que infecta preferencialmente os hepatócitos. 

Possui um núcleocapsídeo icosaédrico (27 nm) que contém o antígeno do core da hepatite B 

(HBcAg), envolto por um envelope viral composto de proteínas, lipídeos e carboidratos. 

Exposto sobre a superfície deste envelope está um mosaico de glicoproteínas conhecido 

coletivamente como antígeno de superfície do HBV (HBsAg).  No interior do core, está o 

genoma viral que é composto por uma fita dupla de DNA circular incompleta codificada por 

uma DNA polimerase. Um antígeno adicional, embora não seja um componente estrutural, 

aparece no soro durante o curso da infecção e é conhecido como antígeno e (HBeAg) 

(GONÇALES; CARVALHEIRO, 2006). 

 A resposta imune em portadores do HBV imunocompetentes, leva à produção dos 

correspondentes anticorpos contra os antígenos virais: anti-HBc, anti-HBs e anti-HBe. A 

identificação dos constituintes do HBV nas diferentes fases evolutivas da infecção, pode ser 

realizada por testes sorológicos (pesquisa de antígenos e anticorpos) e moleculares (pesquisa 

qualitativa e quantitativa do HBV-DNA). Além disso, pode-se pesquisar o HBsAg e HBcAg 

no tecido hepático (marcadores virais teciduais) pela técnica de imunohistoquímica 

(GONÇALES; CARVALHEIRO, 2006). 
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 O HBsAg pode ser detectado no soro de 2 a 6 semanas antes do início dos sintomas, 

atingindo um pico durante a fase aguda, e em pacientes que se recuperam, geralmente torna-se 

indetectável ao fim de 4 a 6 meses. A persistência por mais de 6 meses significa uma infecção 

crônica ou estado de portador do HBV (FERREIRA,  2000; FONSECA, 2007; MARINHO; 

AGOSTINHO, 2009). 

 O anti-HBs eleva-se no sangue após o desaparecimento do HBsAg e sua concentração 

aumenta progressivamente, permanecendo elevada durante anos, conferindo imunidade e 

geralmente, recuperação da infecção (FERREIRA,  2000; MARINHO; AGOSTINHO, 2009). 

Quando se encontra o HBsAg e o anti-HBs concomitantemente, deve-se pensar em reações 

falso-positivas, formação de imunocomplexos ou em infecções por diferentes subtipos do 

HBV (GONÇALES JUNIOR, 2005). 

 O HBcAg é um antígeno intracelular, insolúvel, que não pode ser detectado no soro. O 

anti-HBc IgM aparece no início dos sintomas, até 30 dias após o aparecimento do HBsAg. 

Durante a recuperação, o título do anti-HBc IgM diminui enquanto o título do anti-HBc IgG 

aumenta, geralmente persiste por toda a vida e é considerado marcador de infecção pregressa. 

Existe um período onde não se detecta o HBsAg no soro e ainda não está presente o anti-HBs, 

neste caso, o diagnóstico é evidenciado pela pesquisa do anti-HBc total (IgM e IgG). O perfil 

sorológico será de anti-HBc isoladamente positivo. Estes indivíduos não são considerados 

infectantes, mas podem ser fontes diretas para contaminação por transfusão de sangue e 

transplante de órgãos. Portanto, o anti-HBc total pode ser detectado na fase aguda, 

intermediária, de convalescença e imunidade (geralmente associado ao anti-HBs) 

(GONÇALES; CARVALHEIRO, 2006). 

 Habitualmente, a freqüência de anti-HBc total isolado está diretamente relacionado 

com a prevalência do HBV. Em populações de regiões com alta endemicidade, o anti-HBc 

isolado provavelmente indica infecção prévia, com perda do anti-HBs. Já, em indivíduos fora 

de áreas endêmicas, o anti-HBc isolado representa na maioria das vezes resultado falso-

positivos (GONÇALES; CARVALHEIRO, 2006). 

 O HBeAg é um marcador de replicação e infectividade, sendo detectado no soro após 

o HBsAg, e sua presença geralmente se associa à positividade do HBV-DNA. O aparecimento 

do anti-HBe evidencia recuperação da infecção, indicando diminuição da replicação viral 

(GONÇALES JUNIOR, 2005). 

 As importantes descobertas realizadas nas áreas de virologia e biologia molecular do 

HBV nos últimos anos foram progressivamente sendo incorporadas à rotina dos laboratórios 

de diagnósticos. Técnicas como a de PCR, permite avaliar a carga viral no indivíduo com a 
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infecção, o índice de replicação do HBV e a eficácia de novos medicamentos utilizados no 

tratamento (FERREIRA, 2000).  

 A detecção do HBV-DNA é considerada a prova mais confiável da existência de 

replicação viral e infecciosidade. Pode ser detectado antes do surgimento de evidências 

sorológicas, na fase aguda e crônica e nos casos de infecção recuperada com a presença do 

anti-HBc com ou sem o anti-HBs (ROSSETI; SILVA; RODRIGUES, 2006). Testes de 

detecção do ácido nucléico, com altíssima sensibilidade, podem detectar o HBV-DNA no soro 

de um indivíduo infectado, 10 a 20 dias antes da detecção do HBsAg (GONÇALES; 

CARVALHEIRO, 2006). 

  

Aspectos gerais da infecção 

 

 

 A infecção pelo HBV pode variar desde uma doença aguda autolimitada até uma 

forma grave como a hepatite fulminante. Pode, ainda, apresentar um curso crônico com 

evolução para cirrose hepática ou, como acontece com os portadores sadios, cursar como 

patologia com baixíssima ou mesmo nula agressão ao hepatócito (GONÇALES JUNIOR, 

2005). 

 A infecção aguda evolui para a cura em 90% a 95% dos casos e para o estado de 

portador crônico nos restantes 5% a 10%. Metade desses portadores não apresenta doença 

hepática (portadores sãos), enquanto a outra, mostra sinais de atividade inflamatória no fígado 

de variada intensidade, que pode durar anos e desenvolver cirrose hepática e/ou 

hepatocarcinoma. Nos recém-nacidos de mães portadoras do HBV, a cronificação da infecção 

é constante e cerca de 98% das crianças persistem com marcadores sorológicos de infecção 

ativa, durante várias décadas de vida (FERREIRA, 2000) 

 Acredita-se que o HBV não exerça um efeito citopático direto sobre os hepatócitos. 

Existem evidências de que a hepatite B se inicia por uma resposta imune-celular dirigida 

contra os antígenos virais que levarão ao dano hepático. Para que ocorra a eliminação do 

vírus, é necessário que haja a participação dos dois componentes da resposta imune (celular e 

humoral), além da inativação viral intracelular por citocinas liberadas por células 

mononucleares. As principais citocinas liberadas são as interleucinas, interferon-gama e o 

fator de necrose tumoral (TNF), que podem levar diretamente à morte dos hepatócitos 

infectados ou sãos (GONÇALES JUNIOR, 2005). 

 A resposta das células B com a produção de anticorpos neutralizantes contribui 

igualmente para a eliminação dos vírus circulantes. A resposta imune humoral está presente 
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tanto na infecção aguda quanto na crônica, no entanto, o anti-HBs geralmente não é detectado 

nesta fase. A evolução para a forma crônica parece ser causada por uma falha da resposta 

imunológica aos antígenos do HBV, neste caso, as respostas CD4 e CD8 estão reduzidas 

(MARINHO; AGOSTINHO, 2009). 

 O sistema imune também parece ser importante para a manutenção da recuperação. 

Pacientes severamente imunodeprimidos com hepatite B inativa ou resolvida podem ter 

reativação da doença, apresentar viremia muito elevada e reaparecimento dos antígenos do 

HBV. Assim, o sistema imune desempenha um papel chave na história natural da hepatite B e 

a terapêutica eficaz pode necessitar de manipulações imunológicas e antivirais (MARINHO; 

AGOSTINHO, 2009). 

 O modo mais eficaz de prevenir a infecção pelo HBV é por meio da vacinação. A 

vacina, a qual é produzida por biologia molecular onde o HBsAg é obtido por técnica de DNA 

recombinante, foi implantada no Brasil em 1992 e atualmente é oferecida a menores de 20 

anos e a indivíduos sob risco especial de infecção em qualquer faixa etária (GOMES; NIEL, 

2008). 

 

Aspectos epidemiológicos 

 

 

 O HBV pode ser encontrado no sangue e outros fluidos corporais derivados do soro. 

Desta forma, torna-se possível adquirir a infecção através das vias parenteral, sexual, vertical 

e horizontal. Assim pode ocorrer transmissão por transfusões de sangue ou hemoderivados, 

contato com materiais contaminados entre profissionais de saúde, relações sexuais, exposição 

perinatal, inoculação através de objetos inanimados e transplante de órgãos e tecidos 

(TENGAN; ARAÚJO, 2006).   

 Estima-se que mais de 2 bilhões de pessoas no mundo estejam infectadas pelo HBV e 

cerca de 350 milhões sofrem de infecção crônica. A incidência e os padrões de transmissão 

variam em diferentes subgrupos de populações (TENGAN; ARAÚJO, 2006). Esta variação 

relaciona-se às diferenças no meio de transmissão e na idade em que a infecção é adquirida 

(MARINHO; AGOSTINHO, 2009). 

 A endemicidade da infecção é considerada alta em regiões onde pelo menos 8% da 

população é HBsAg positivo como no Extremo Oriente (Sul da Ásia, China, Filipinas, 

Indonésia), África sub-Sahariana, populações da América do Sul e Médio Oriente. Nessas 

regiões, as taxas de portadores do HBsAg variam de 8% a 25% e as prevalências de anti-HBs 
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de 60% a 80% (TENGAN; ARAÚJO, 2006; TRAN; MARTIN, 2004; MARINHO; 

AGOSTINHO, 2009). 

 A prevalência é intermédiaria (2-7%) no Japão, zonas da América do Sul como a 

Bacia Amazônica, Leste e Sul da Europa e zonas da Ásia Central. Evidências sorológicas de 

infecção passada são encontradas em 10-60% da população (TENGAN; ARAÚJO, 2006).  A 

prevalência é baixa (< 2%) nos Estados Unidos, Canadá, Norte da Europa, Austrália e parte 

Sul da América do Sul (TENGAN; ARAÚJO, 2006).   

 Nas regiões de alta prevalência, a maioria das infecções é adquirida na fase perinatal 

ou durante a infância, enquanto nas regiões de média endemicidade, além da transmissão 

nestas fases da vida, observa-se também nas fases mais tardias. Já onde a prevalência é baixa, 

a transmissão usualmente ocorre entre adultos (VALSAMAKIS, 2007). Fatores como a raça e 

a etnia contribuem para esta variabilidade, principalmente nos casos de imigrantes de áreas 

com alta taxa de endemicidade (TRAN; MARTIN, 2004). 

 O Brasil é classificado como área de incidência intermediária pela Organização 

Mundial de Saúde, contudo, estudos de prevalência detectaram diferenças nos índices de 

infecção nas diferentes regiões do país: 8% na região Amazônica; 2,5% nas regiões Centro-

Oeste e Nordeste; 2% no Sudetse e 1% na região Sul (COSER et al. 2008). 

 

Triagem sorológica para o HBV em bancos de sangue 

 

 

 Nos últimos anos, a medicina transfusional tem evoluído bastante graças ao 

aprimoramento dos testes de triagem sorológica realizados nos bancos de sangue. Com isso, a 

prevalência de doenças infecciosas pós-transfusionais têm diminuído consideravelmente 

(CAETANO; BECK, 2006).  

 O controle rigoroso do sangue e derivados é um dos responsáveis pela prevenção da 

transmissão do HBV. Para isto, são realizados testes sorológicos para detecção do HBsAg e 

anti-HBc. A pesquisa de mais de um marcador sorológico é de suma importância, permitindo 

diminuir o risco de não detecção dos mesmos durante a infecção, uma vez que cada um deles 

poderá ser identificado no soro em fases diferentes da doença (CAETANO; BECK, 2006). No 

entanto, a maior causa de rejeição nos bancos de sangue brasileiros é a detecção do anti -HBc 

na triagem sorológica. O impacto é enorme, causando uma grande deficiência de voluntários, 

além de um descarte elevado das bolsas de sangue o que aumenta os custos dos hemocentros 

(KUPSKI, et al. 2008).  
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 Apesar dos grandes avanços, ainda existe um risco residual da transmissão do HBV 

através da transfusão de hemocomponentes. Este risco ocorre se o doador estiver na fase 

inicial da infecção antes da detecção do HBsAg e anti-HBc no soro, ou seja, na fase de janela 

imunológica (KUNS; BUSCH, 2006). O HBV-DNA é utilizado como marcador de viremia e 

pode ser detectado no sangue 2 ou 4 semanas antes do aparecimento do HBsAg 

(BOUCHARDEAU et al. 2006).  

 Com o sucesso da implantação do NAT para a detecção do HIV e HCV na triagem de 

bancos de sangue em alguns países e que já está em fase experimental no Brasil, há um 

interesse potencial de utilizá-lo na triagem para o HBV, o que já ocorre desde o final da 

década de 1990, por exemplo, na Alemanha, Áustria, Espanha e Japão (KUNS; BUSCH, 

2006). 

 Nos diversos estudos relacionados ao NAT-HBV o que se discute é a utilização da 

técnica em pool de amostras de doadores ou ensaio individual e a comparação com as técnicas 

atuais de triagem sorológica, neste caso, alguns pesquisadores consideram até mesmo a 

descontinuação da detecção do HBsAg ou anti-HBc ou ambos (KLEINMAN; BUSCH, 2001; 

STRAMER, 2005). Muitos resultados mostram, no entanto, que doadores anti-HBc positivo 

com ou sem anti-HBs e doadores HBsAg positivo que estão na fase crônica da infecção 

podem conter quantidades de DNA em concentrações muito baixas as quais os testes de NAT, 

mesmo em amostras individuais, não conseguem identificá-las (KUNS; BUSCH, 2006). 

 Vários países não incluem na rotina a triagem para o anti-HBc, particularmente em 

áreas onde o HBV é altamente endêmico e um grande percentual da população é reagente para 

o anticorpo (ALLAIN, 2004). O que se alega é que várias unidades de sangue seriam 

desprezadas desnecessariamente, pois o anti-HBc é um marcador de infecção passada e 

devido a isso, considera-se que não ocorra a transmissão do HBV através da transfusão dessas 

unidades de hemocomponentes (KUNS; BUSCH, 2006). 

  No entanto, pesquisas mostram que indivíduos negativos para o HBsAg e positivos 

para o anti-HBc podem continuar replicando o vírus. Esses resultados sugerem que a infecção 

não foi completamente eliminada pelo sistema imunológico (BEHZAD-BEHBAHANI et al. 

2006).  

 A infecção oculta pelo HBV é caracterizada pela presença do HBV-DNA no sangue 

ou tecidos sem a detecção do HBsAg, com ou sem os anticorpos anti-HBc e anti-HBs. Foi 

demonstrada pela primeira vez há trinta anos em um indivíduo que recebeu tra nsfusão 

sanguinea de um doador anti-HBc positivo isolado (KATSOULIDO et al. 2009). Desde então, 
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vários estudos como este vêm comprovando a transmissão do vírus nessas mesmas condições 

(ALMEIDA; CARDOSO, 2006; GERLICH et al. 2006; LEVICNIK-STEZINAR et al. 2008).  

 A hepatite B oculta tem sido observada em pacientes com carcinoma hepatocelular ou 

cirrose, em indivíduos com sorologia positiva, mas com infecção resolvida (espontaneamente 

ou após tratamento) ou em pacientes sem evidências de doenças hepáticas como os que fazem 

hemodiálises constantemente (VALSAMAKIS, 2007). 

 Almeida e Cardoso (2006) relataram um caso de transmissão do HBV em um receptor 

de hemoderivados no Brasil. Um doador de sangue, em sua segunda doação, foi positivo para 

o anti-HBc e havia sido negativo para este mesmo marcador e para o HBsAg na sua primeira 

doação. Os pesquisadores testaram a amostra estocada na soroteca da primeira doação para a 

presença do HBV-DNA e o resultado foi positivo. Apenas um receptor recebeu os 

hemocomponentes e este se tornou positivo para o HBsAg e anti-HBc.  

 Gerlich et al. (2007) realizaram um estudo retrospectivo na Alemanha onde relataram 

cinco casos de doadores de sangue positivos para o anti-HBc e HBV-DNA que transmitiram o 

HBV aos seus receptores. Três desses receptores desenvolveram a infecção e outros, 

adquiriram o vírus e desenvolveram anticorpos anti-HBc e anti-HBs.  

 Levicnik-Stezinar et al. (2008) estudando pacientes submetidos à cirurgias cardíacas 

que receberam transfusões sanguineas na Eslovênia, relataram um caso de um receptor que 

desenvolveu hepatite B quatro meses após as transfusões. Testes para a pesquisa da infecção 

foram feitos antes da cirurgia. Uma das doações que ele recebeu era anti -HBc/anti-HBs 

positivo e HBV-DNA positivo. Neste país, apenas realiza-se a triagem sorológica para o 

HBsAg nos dos bancos de sangue. 

 Estudos realizados em áreas de alta prevalência de infecção pelo HBV como a Grécia, 

China e Gana, mostraram que as frequências de positividade encontradas para o HBV-DNA 

em indivíduos anti-HBc positivo isolado foram respectivamente de 1.9%, 2.7% e 12.7% 

(ALLAIN, 2004; ALLAIN, et al. 2006; ZERVOU, et al. 2001).  

 No Libano, onde pesquisa-se apenas o HBsAg na triagem sorológica dos hemocentros, 

El-Zaatari et al. (2007) realizaram um estudo para determinar a freqüência de positividade do 

anti-HBc e HBV-DNA em doadores de sangue. Os autores verificaram que de 203 doadores 

anti-HBc positivo isolado, onze (5.4%) tiveram HBV-DNA detectado por nested-PCR 

(sensibilidade de 400 cópias/mL) e concluíram que, sabendo-se do risco de transmissão do 

HBV nesses casos, o teste para detecção do anti-HBc  deveria ser implantado neste país. 

 Uma pesquisa semelhante foi realizada por Behzad-Behbahani et al. (2006) no Irã, 

onde também não é obrigatório o teste para o anti-HBc nos doadores de sangue. Para 
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determinar a positividade do HBV-DNA em doadores anti-HBc positivo, foi utilizada uma 

PCR “in house”. De 131 doadores, o HBV-DNA foi detectado em 16 (12.2%) e destes, seis 

também foram anti-HBs positivo. 

 Bhatti et al. (2007) também estudaram a prevalência do anti-HBc e HBV-DNA entre 

os doadores de sangue no Paquistão com o objetivo de mostrar a importância da introdução da 

pesquisa deste marcador no país. Um total de 966 doadores participou do estudo. Cento e 

noventa e seis (17.28%) foram anti-HBc positivo, sendo cinco (2,5%) positivos também para 

o HBV-DNA (2 anti-HBs positivo e 3 anti-HBc positivo isolado) no teste de nested-PCR 

(sensibilidade de 50 cópias/mL). Os autores concluíram que a cada 200 doadores negativos 

para o HBsAg, um pode ser capaz de transmitir o HBV para receptores de hemocomponentes, 

principalmente se estes forem imunocomprometidos e recebem transfusões constantemente.

 Na Índia, onde não é realizada a pesquisa para o anti-HBc e a transmissão do HBV 

através de transfusões sanguineas é bem documentada, Dhawan et al. (2008) realizaram uma 

nested-PCR em 100 doadores anti-HBc positivo e em um (1%), o HBV-DNA foi detectado, 

sendo este também anti-HBs positivo. De acordo com os autores, um dado bem diferente de 

outras pesquisas realizadas em diferentes regiões neste mesmo país, as quais mostraram 

prevalência em torno de 21%. Os pesquisadores acreditam que essa baixa frequência pode ter 

sido devido a uma limitação na sensibilidade da técnica de PCR utilizada e também ao grupo 

de população estudado, que no caso, a maioria tinha idade entre 18-30 anos. Eles 

consideraram que este grupo possui uma educação mais avançada e que devido a isso, 

cooperaram ao responderem os questionários aplicados na triagem médica antes da doação. 

 Em 2002, na Alemanha, Hennig et al., através de um estudo onde se pesquisou a 

frequência para o HBV-DNA em doadores de primeira vez positivos para o anti-HBc, 

encontraram uma prevalência de 1.46% de um total de 205, sendo estes também positivos 

para o anti-HBs.  

 Kleinman et al. (2003) nos Estados Unidos, para avaliar a importância do teste de anti-

HBc em doadores de sangue neste país, pesquisaram o HBV-DNA, utilizando uma técnica 

com sensibilidade de 50 cópias/mL, em  395 doadores anti-HBc positivo. Quatro (1%), sendo 

um HBsAg positivo e três anti-HBs negativo, tiveram HBV-DNA detectado. Os autores 

concluíram que, provavelmente, o teste do NAT-HBV em pool de amostras não teria 

detectado esses doadores e que a implantação deste teste não deve substituir a triagem para o 

anti-HBc.  

 Com o mesmo objetivo, O’Brien et al. (2007) estudaram 5.585 doações anti-HBc 

positiva e em 29 (0.51%) foi encontrado o HBV-DNA, sendo 21 positivas para o anti-HBs. 
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Outra pesquisa, também realizada no Canadá com 1.290 doadores anti-HBc positivo mostrou 

que 12 (1.03%) tiveram HBV-DNA detectado e nove foram positivos para o anti-HBs 

(CHEVRIER et al. 2007). Concluiu-se que a implantação do teste reduziu o risco de infecção 

pelo HBV através de transfusão de hemocomponentes 

 Na Itália, Manzini et al. (2007) realizaram um estudo com 288 doadores anti-HBc 

positivo para determinar a prevalência de doadores com infecção oculta. Em 16 (5.5%), anti-

HBs positivo também, o HBV-DNA foi detectado pelo COBAS Ampliscreen HBV (Roche) e 

destes, 12 foram positivos em uma nested- PCR.  

 Por outro lado, uma pesquisa realizada em uma região de baixa prevalência para 

hepatite B no Brasil (KUPSKI et al. 2008) , mostrou que de 244 doadores de sangue anti-HBc 

positivo (35 anti-HBc positivo isolado e 209 anti-HBs positivo), em nenhum foi detectado o 

HBV-DNA. Os autores concluíram que há uma necessidade de se estudar infecção oculta 

utilizando uma técnica mais sensível e sugeriram considerar a possibilidade de se utilizar as 

bolsas de sangue de doadores anti-HBc/anti-HBs positivos com títulos protetores. 

 Compreender a relação entre o HBsAg e a concentração do HBV-DNA em doadores 

de sangue positivos para hepatite B é de extrema importância para avaliar os benefícios  da 

introdução do NAT-HBV na triagem sorológica dos hemocentros. Estes estudos têm focado 

na fase inicial da infecção, onde ainda não se encontra nenhum marcador sorológico, e nos 

casos de doadores de sangue na fase crônica (HBsAg/anti-HBc positivos) os quais podem ou 

não serem positivos para o  HBV-DNA (KUHNS et al. 2004; COMANOR; HOLLAND, 

2006; LELIE; HEATON, 2006). 

 Kuhns et al. (2004) realizaram um estudo em doadores de sangue nos Estados Unidos 

com a finalidade de mostrar a correlação entre o teste de quimiluminescência para HBsAg 

(CLIA-HBsAg) e três testes com sensibilidades diferentes para a pesquisa do HBV-DNA, e 

desta forma, analisar o potencial de substituição do testes sorológicos pelo teste molecular. 

Duzentos doadores HBsAg/anti-HBc positivos participaram do estudo e destes, seis (3%) 

foram negativos nos três testes. Os pesquisadores concluíram que em alguns doadores HBsAg 

positivo, o nível de HBV-DNA pode ser extremamente baixo ao ponto de não ser detectado 

por testes moleculares e sugeriram então, cautela ao cogitarem a substituição do teste 

sorológico para o HBsAg pelo NAT-HBV. 

 Por outro lado, Chevrier et al. (2007), no Canadá, correlacionaram a presença do 

HBsAg e do HBV-DNA em doadores de sangue e encontraram um resultado de 100%. Um 

resultado bem próximo, de 98%, foi encontrado por Allain et al. (2003) numa pesquisa 

realizada em Ghana.  
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 Em 2001, Sato et al. em um estudo no Japão, compararam um teste  de CLIA-HBsAg 

com um teste de nested-PCR (sensibilidade de 100 cópias/mL). Os resultados obtidos 

mostraram que, para detectar o estágio inicial da infecção pelo HBV, a PCR realizada em pool 

de 25 amostras ou menos teve maior sensibilidade que o teste CLIA-HBsAg. Em contraste, 

dos 65 doadores estudados que estavam nos estágios mais tardios da infecção e utilizando 0,1 

mL de amostra, apenas 10 (15%) foram positivos para o HBV-DNA. Dos 55 doadores 

restantes, 49 foram testados utilizando 1 mL de plasma e nove foram positivos. Os 

pesquisadores concluíram que o teste do NAT utilizando amostras em pool de 25 ou menos 

pode ser efetivo para detectar doadores no estágio inicial da infecção, mas não tão efetivo 

para detectar o estágio mais tardio ou persistente.  

 Na Alemanha, onde se realiza a pesquisa para o HBsAg, anti-HBc e HBV-DNA, Roth 

et al. (2002) mostraram que de 432 doadores HBsAg positivo, 298 (69%) foram NAT-HBV 

positivo. Com esse resultado, os pesquisadores concluíram que, além do teste para HBsAg, a 

introdução da detecção para o anti-HBc em conjunto com o NAT-HBV reduz o risco de 

transmissão por transfusão do HBV.   

 Bouchardeau et al. (2006) realizaram uma pesquisa para avaliar o desempenho do 

NAT-HBV em doadores HBsAg/anti-HBc positivos na França. Para isso, os pesquisadores 

estudaram 203 amostras as quais foram testadas em pool de oito e individualmente. Cento e 

sessenta e três (80.3%) foram positivas no teste em pool e 198 (97.5%) no teste individual. 

Cinco amostras (2.5%) foram negativas em ambos os testes. Esses resultados mostram que o 

HBV-DNA pode não ser detectado em todos os casos de HBsAg positivo e que os testes de 

NAT-HBV são mais eficientes quando realizados individualmente do que em pool de 

amostras. 

 Uma estudo realizado em Taiwan (LI et al. 2008) mostrou que o teste de NAT em pool 

de 6 amostras poderia contribuir para diminuir o risco de transmissão do HBV por transfusão 

de hemoderivados em países onde não é realizada a triagem sorológica para o anti -HBc. 

Foram analisadas 10.824 amostras, destas, doze (0.1%) foram positivas para o HBV-DNA, 

anti-HBc e anti-HBs. No entanto, de 70 doadores HBsAg positivo, 48 (57%) foram positivos 

na PCR. 

 Na pesquisa de González et al. (2010), na Espanha, foi avaliada a utilização do NAT-

HBV em 383.267 doadores triados para o HBsAg. De um total de 193 amostras positivas para 

este marcador, 21 (10.9%) foram negativas para o HBV-DNA. Cinco doadores foram apenas 

NAT-HBV positivo e considerados no estágio inicial da infecção. 
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 A utilização do NAT-HBV foi também analisada em um estudo multicêntrico 

realizado nos Estados Unidos por Kleinman et al. (2005). Um total de 581.790 doadores 

participou da pesquisa. Dois deles foram negativos para os marcadores sorológicos, mas 

positivos para o HBV-DNA e considerados na fase de janela imunológica. Entre os 

HBsAg/anti-HBc positivos, 84% foram HBV-DNA positivos nos testes em pool de 24 

amostras e 94% nos testes individuais. O HBV-DNA foi também detectado em 0.41% dos 

doadores anti-HBc positivo. Os pesquisadores concluíram que a implantação do NAT poderia 

evitar a transmissão de 56 casos por ano do HBV através de transfusão de hemocomponentes 

e que o teste para o anti-HBc deveria permanecer na triagem sorológica. 

           Em face à diversidade de estudos apresentados fomos motivados a realizar pesquisa 

semelhante na Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (HEMOPE). 
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3.0 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 

Pesquisar o HBV-DNA em doadores de sangue de retorno da Fundação HEMOPE 

com sorologia positiva para hepatite B nos perfis: HBsAg/anti-HBc, anti-HBc isolado e anti-

HBc/anti-HBs no período de junho de 2009 a fevereiro de 2010. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 

 Pesquisar o HBV-DNA nos doadores anti-HBc positivo isolado e anti-HBc/anti-HBs 

positivos. 

 Determinar a carga viral nos doadores HBsAg/anti-HBc positivos.  

 Estimar a frequência de positividade do HBV-DNA para os diferentes perfis 

sorológicos. 
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4.0 METODOLOGIA 

 

 

4.1 Desenho do estudo   

 

 

 Foi realizado um estudo transversal para estimar a frequência do HBV-DNA em 

doadores de sangue da Fundação HEMOPE com diferentes perfis sorológicos para hepatite B. 

 

4.2 Local do estudo 

 

 

Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (HEMOPE). 

 

4.3 População de estudo 

 

  

 A população foi constituída por 400 doadores de sangue de ambos os sexos, com idade 

de 19 a 64 anos, que no ato da doação foram positivos para HBsAg e/ou anti-HBc e 

retornaram ao hemocentro para repetirem os testes (doador de retorno) no período de junho de 

2009 a fevereiro de 2010. 

 

4.3.1 Critérios de inclusão 

 

 

Doadores de retorno que permaneceram com sorologia positiva para HBsAg e/ou anti-

HBc. 

 

4.3.2 Critérios de exclusão 

 

 

 Doadores com resultados positivo para o HBsAg porém negativos no teste 

confirmatório de neutralização. 

 

4.4 Definição do tamanho da amostra  

 

 

 O cálculo do tamanho da amostra foi realizado no programa Epi-Info versão 6.0, 

baseando-se na freqüência do HBV-DNA em doadores de sangue com os diferentes perfis 

sorológicos estudados, com um intervalo de confiança de 95% (erro α de 5%), obtendo 
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amostras mínimas de 35 doadores HBsAg/anti-HBc positivos, 40 anti-HBc positivo isolado e 

281 anti-HBc/anti-HBs positivos. 

 

4.5 Coleta de dados 

 

 

Ao retornar ao hemocentro, após ter sido convocado para repetir o teste sorológico, o 

doador foi convidado a participar da pesquisa pelo médico que fez sua consulta. O doador que 

aceitou, assinou o termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice A). Os profissionais 

envolvidos receberam treinamento de modo a padronizar os procedimentos de coleta das 

amostras de sangue e identificação do doador. 

Os dados dos doadores (número de registro no HEMOPE, sexo, idade e resultados 

sorológicos) foram obtidos através do sistema padrão de armazenamento de dados do 

hemocentro (Sistema de Banco de Sangue – SBS) e tabulados em planilha Excel, assim como 

os resultados dos testes da PCR. 

 

4.6 Coleta e armazenamento das amostras 

 

 

 De cada doador, foi coletada uma amostra de sangue em tubo seco com gel separador 

para a rotina sorológica padrão do Laboratório de Sorologia do Doador da Fundação 

HEMOPE e uma amostra de 5 ml de sangue venoso em tubo contendo anticoagulante EDTA 

para realização da PCR no Setor de Virologia do LIKA. As amostras para os testes 

sorológicos, após processamento, foram armazenadas a -20°C e as para a PCR, a - 80°C. Para 

a quantificação do HBV-DNA, as amostras foram enviadas ao Laboratório de Hepatites Virais 

do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo.  

 

4.7 Sorologia para HBsAg, anti-HBc e anti-HBs 

 

 

 Para o doador positivo no teste de quimioluminescêcncia para o HBsAg na doação, ao 

retornar ao hemocentro, foi realizada a repetição da sorologia deste marcador e a pesquisa 

para o anti-HBc por enzimaimunoensaio. No doador que permaneceu HBsAg positivo, foi 

realizado o teste confirmatório de neutralização por quimioluminescência. No doador reagente 

para o anti-HBc e que permaneceu positivo no retorno, foi realizada a pesquisa do anti-HBs 

pela técnica de enzimaimunoensaio por micropárticulas (MEIA). 



30 

 

 Os testes para HBsAg e anti-HBc foram realizados em duplicata para cada doador, 

sendo considerado positivo quando ambas as amostras foram positivas. O teste para anti-HBs 

e de neutralização foram realizados em simplicata.  

 Todos os testes foram realizados conforme instruções dos fabricantes relacionados 

abaixo: 

HBsAg – Foi determinado utilizando um ensaio quantitativo automatizado por 

quimioluminescência (Architect HBsAg, Abbott Laboratories). Um resultado acima de 0,05 

IU/mL é considerado positivo e abaixo disto, negativo. 

Neutralização para o HBsAg – Foi realizada utilizando um ensaio automatizado por 

quimioluminescência (Architect HBsAg Confirmatório V.1, Abbott Laboratories). 

Anti-HBc – Foi realizado o enzimaimunoensaio (EIA) utilizando o Kit comercial Monolisa 

(Bio-Rad).  

Anti-Hbs – Foi realizado o ensaio automatizado MEIA (Axsym - Abbott Laboratories). Um 

resultado acima de 10 UI/mL é considerado positivo e abaixo disto, negativo.  

 

4.8 Reação em cadeia da polimerase (Nested-PCR) 

 

 

Extração do DNA - Em 300uL de solução de Brazol foram adicionados 150µL de soro. A 

mistura foi agitada e posteriormente foram adicionados 50µL de clorofórmio gelado. Após 

agitação procedeu-se uma centrifugação a 12.000 x g por 10 minutos a 4°C. O sobrenadante 

foi transferido para outro tubo contendo 300µL de isopropanol gelado, agitado vigorosamente 

por 1 minuto e centrifugado a 12.000 x g por 15 minutos a 4°C. Todo o sobrenadante foi 

retirado e 300µL de etanol absoluto foram adicionados. O tubo foi centrifugado a 12.000 x g 

por 10 minutos a 4°C. O precipitado foi seco em centrífuga a vácuo, suspendido em 50µL de 

água ultra pura livre de Dnase e armazenado a -20°C. 

 

Nested-PCR – Foi realizada em todos os doadores anti-HBc positivo isolado e nos anti-

HBc/anti-HBs positivos conforme Sitnik et al (2004). A sensibilidade da técnica é de 300 

cópias/mL. Amostras de água destilada foram inseridas como controle de possíveis 

contaminações nas reações. Os resultados foram visualizados em gel de agarose a 2%. Foi 

amplificada a região S (tamanho do fragmento de 400 pares de base) utilizando os seguintes 

iniciadores (LGC – Biotecnologia):  

Primeira amplificação: HBS1 F: 5`-GAG CTC TCT AGA GTC GTG GAC TTC- 3`  

                HBS1 R: 5 -AAA TKG CAC TAG TAA ACT GAG CCA- 3` 
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Segunda amplificação: HBS2 F: 5` -CGT GGT GGA CTT CTC TCA ATT TTC- 3`  

                HBS2 R: 5`-GCC ARG AGA AAC GGR CTG AGG CCC-3`  

 

4.9 Determinação da carga viral  

 

 

 A carga viral foi determinada nas amostras dos doadores HBsAg/anti-HBc positivos 

utilizando o kit COBAS AMPLICOR HBV MONITOR Test (Roche  Diagnostic), seguindo as 

instruções do fabricante. O teste permite quantificar o DNA do HBV numa concentração de 

60 a 38.000 UI/mL (300 a 200.000 cópias/ml de HBV-DNA). 

 

4.10 Análise dos dados 

 

 

 A abordagem estatística consistiu de uma análise descritiva da freqüência do HBV-

DNA em doadores de sangue com diferentes perfis sorológicos para hepatite B e do cálculo 

da média e desvio padrão para a idade em ambos os sexos.  

 

4.11 Aspectos éticos 

 

  

 O projeto foi aprovado pelo comitê de Ética e Pesquisa da Fundação de Hematologia e 

Hemoterapia de Pernambuco sob protocolo de pesquisa número 018/09. 
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Resumo 

A maior causa de rejeição nos hemocentros é a detecção do anti-HBc, que provoca ausência 

de doadores de sangue e descarte de bolsas. No entanto, pesquisas mostram que doadores 

anti-HBc positivo com ou sem o anti-HBs, podem continuar replicando o vírus e transmitir a 

infecção e que doadores HBsAg/anti-HBc positivos na fase crônica podem conter quantidades 

de HBV-DNA baixas e não ser detectado por testes moleculares. Existe um risco de 

transmissão que ocorre se o doador estiver na fase inicial da infecção, antes da detecção do 

HBsAg e que pode ser evitado pesquisando-se o HBV-DNA. Testes para detecção de ácidos 

nucleicos (NAT) do HIV, HCV e HBV em doadores já ocorre em alguns países e está sendo 

implantado para HIV e HCV no Brasil. Os objetivos deste estudo foram: pesquisar o HBV-

DNA através da nested-PCR em doadores anti-HBc positivo com e sem o anti-HBs, 

determinar a carga viral nos doadores HBsAg/anti-HBc positivos pelo teste AMPLICOR e 

estimar a frequência do HBV-DNA nestes perfis sorológicos. Trezentos e vinte doadores anti-

HBc/anti-HBs positivos, 39 HBsAg/anti-HBc positivos e 41 anti-HBc positivo isolado, da 

Fundação HEMOPE, participaram do estudo. O HBV-DNA não foi detectado nos doadores 

anti-HBc positivo com e sem o anti-HBs e foi quantificado em 64% dos HBsAg/anti-HBc 

positivos. Esses resultados sugerem que com a utilização de uma técnica mais sensível, 

aumentaria a possibilidade de se detectar o HBV-DNA em um número maior de doadores. 

Considerar a substituição do teste HBsAg por testes de detecção do HBV-DNA, requer 

cautela e novos estudos, porém, é útil para detectar a infecção na fase de janela imunológica. 

 

 

Palavras-chave: hepatite B, doadores de sangue anti-HBc, anti-HBs, HBV-DNA. 
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INTRODUÇÃO 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que mais de 2 bilhões de pessoas 

estejam infectadas pelo vírus da hepatite B (HBV), sendo de 350 milhões o número de 

portadores crônicos em todo o mundo. Cerca de 600 mil mortes ocorrem por ano em 

conseqüência da infecção aguda ou crônica [1]. O Brasil é classificado como área de 

prevalência intermediária, embora estudos tenham detectado diferenças entre as regiões 

geográficas do país: 8% na região Amazônica, 2,5% nas regiões Centro-Oeste e Nordeste, 2% 

no Sudeste e 1% na região Sul [2]. 

 A fase da infecção pode ser determinada através de marcadores sorológicos. A 

presença do antígeno de superfície do HBV (HBsAg) significa infecção, enquanto a presença 

do anticorpo contra o antígeno do core do HBV (anti-HBc) total isolado ou associado ao 

anticorpo contra o HBsAg (anti-HBs) significa prévia exposição ao vírus [3].  

 O anti-HBc é um marcador de fase aguda, crônica ou infecção resolvida e permanece 

detectável por toda vida. Pode está presente na ausência do HBsAg e anti-HBs, durante a fase 

de convalescência, antes do aparecimento do anti-HBs ou em pacientes com infecção 

resolvida mas sem anti-HBs detectável. Assim, qualquer indivíduo que foi infectado pelo 

HBV apresenta sorologia positiva para o anti-HBc [4]. 

 Métodos moleculares como a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) detecta a 

presença e, dependendo da técnica utilizada, pode quantificar o HBV-DNA circulante no 

sangue, que geralmente está associado à replicação do vírus. A detecção e quantificação são 

bastante úteis para o prognóstico, conduta clínica na infecção crônica, avaliação da resposta à 

terapia e para determinar a resistência aos antivirais [5]. 

 Nos últimos anos a medicina transfusional evoluiu bastante, graças ao aprimoramento 

dos testes de triagem realizados nos bancos de sangue. Com isso, a prevalência de doenças 

infecciosas pós-transfusionais têm diminuído consideravelmente [6].  
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 O controle rigoroso do sangue e hemoderivados é um dos responsáveis pela prevenção 

da transmissão do HBV. Para isto são realizados testes sorológicos para detecção do HBsAg e 

do anti-HBc. A pesquisa de mais de um marcador sorológico é de suma importância, 

permitindo diminuir o risco de não detecção dos mesmos durante a infecção, uma vez que 

cada um deles poderá ser identificado no soro em fases diferentes da doença [6]. No entanto, 

uma das maiores causas de descarte nos bancos de sangue brasileiros é a detecção do anti-

HBc na triagem sorológica. O impacto é enorme, causando uma grande ausência de doadores, 

além do elevado descarte das bolsas de sangue aumentando os custos dos hemocentros [7]. 

 Vários países não incluem na sua rotina a triagem para o anti-HBc, particularmente em 

áreas onde o HBV é altamente endêmico com grande percentual da população reagente para o 

anticorpo [8]. Nestes casos várias unidades de sangue seriam desprezadas e, como o anti-HBc 

é um marcador de infecção passada, considera-se que não haveria a transmissão do vírus por 

transfusão dessas unidades de hemocomponentes [9]. No entanto, pesquisas demonstram que 

indivíduos negativos para o HBsAg e positivos para o anti-HBc podem continuar replicando o 

vírus [4]. 

A infecção oculta pelo HBV é caracterizada pela presença do HBV-DNA no sangue 

ou tecidos sem a detecção do HBsAg, com ou sem os anticorpos anti-HBc e anti-HBs. Foi 

demonstrada pela primeira vez há trinta anos em um indivíduo que recebeu transfusão 

sanguinea de um doador anti-HBc positivo isolado [10]. Desde então, vários estudos como 

este vêm comprovando a transmissão do HBV nessas mesmas condições [11-14].  

 Apesar dos grandes avanços, ainda existe um risco residual da transmissão do HBV 

através da transfusão de hemocomponentes. Este risco ocorre se o doador estiver na fase 

inicial da infecção, antes da detecção do HBsAg e do anti-HBc no sangue, na fase de janela 

imunológica [9]. Assim, pesquisando-se o HBV-DNA, que é marcador de viremia, este 
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poderia ser detectado no sangue duas a quatro semanas antes do aparecimento do HBsAg 

[15].  

Desde a década de 1990, em países como Alemanha, Áustria, Espanha e Japão, a 

Tecnologia do Ácido Nucleico (NAT) para a detecção do RNA do vírus da imunodeficiência 

humana (HIV), da hepatite C (HCV) e do DNA do HBV na triagem de bancos de sangue é 

uma realidade [9]. No entanto, no Brasil, o NAT está em fase de implantação para a triagem 

do HIV e HCV nos hemocentros. 

 Estudos relacionados ao NAT-HBV discutem a utilização da técnica em pool de 

amostras de doadores ou ensaio individual em comparação com as técnicas de triagem 

sorológica. Neste caso, alguns pesquisadores consideram até mesmo a descontinuação da 

detecção do HBsAg ou anti-HBc ou de ambos [16, 17]. No entanto, muitos resultados 

mostram que doadores anti-HBc e HBsAg positivos que estão na fase crônica da infecção 

podem conter quantidades de DNA muito baixas, as quais não seriam identificadas até mesmo 

em teste individual [18-20]. 

  Assim, a identificação do HBsAg, anti-HBc e HBV-DNA na triagem sorológica de 

bancos de sangue tem se tornado um ponto de muita discussão em todo mundo.  

Diante do exposto e considerando que nos hemocentros brasileiros realiza-se a 

pesquisa para o HBsAg e anti-HBc, este estudo propôs realizar o teste qualitativo de nested-

PCR para detecção do HBV-DNA nos doadores anti-HBc positivo com ou sem o anti-HBs, 

determinar a carga viral nos doadores HBsAg/anti-HBc positivos e estimar a frequência de 

positividade do HBV-DNA nos diferentes perfis sorológicos. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Locais do Estudo 

 O estudo do tipo transversal foi realizado na Fundação de Hematologia e Hemoterapia 

de Pernambuco (HEMOPE), no Setor de Virologia do Laboratório de Imunopatologia Keizo-

Asami (LIKA) – Universidade Federal de Pernambuco e no Laboratório de Hepatites Virais 

do Instituto Adolfo Lutz - São Paulo, sendo aprovado pelo comitê de Ética e Pesquisa da 

Fundação HEMOPE sob protocolo de pesquisa número 018/09. 

 

População de estudo 

 A população foi constituída de 400 doadores de sangue de ambos os sexos, com idade 

de 19 a 64 anos, que no ato da doação foram reagentes para HBsAg e/ou anti -HBc e que 

retornaram ao hemocentro para repetirem os testes (doador de retorno). Aqueles que 

permaneceram com sorologia positiva para HBsAg e/ou anti-HBc foram incluídos na 

pesquisa. Foram excluídos doadores com resultado positivo para o HBsAg porém negativo no 

teste confirmatório de neutralização. 

 

Coleta de dados  

 Foram coletados os dados como sexo, idade e resultados sorológicos do Sistema de 

Banco de Sangue (SBS) do HEMOPE de cada doador. 

 

Coleta das amostras  

  Para cada doador, foi coletada uma amostra de sangue em tubo seco com gel 

separador para a rotina sorológica padrão do Laboratório de Sorologia do Doador da 

Fundação HEMOPE e uma amostra de 5 ml de sangue venoso em tubo contendo 

anticoagulante EDTA para realização da PCR no Setor de Virologia do LIKA. As amostras 
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para os testes sorológicos, após processamento, foram armazenadas a -20°C e as para a PCR, 

a - 80°C. Para a quantificação do DNA-HBV, as amostras foram enviadas ao Laboratório de 

Hepatites Virais do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo.  

 

Testes sorológicos  

 Na rotina padrão do HEMOPE , no doador positivo no teste de quimioluminescêcncia 

para HBsAg (Architect HBsAg, Abbott Laboratories) na doação, ao retornar ao hemocentro, 

foi realizada a repetição da sorologia deste marcador e a pesquisa para o anti -HBc por 

enzimaimunoensaio (Monolisa - Bio-Rad). No doador que permaneceu HBsAg positivo, foi 

realizado o teste confirmatório de neutralização por quimioluminescência (Architect HBsAg 

Confirmatório V.1, Abbott Laboratories). No doador reagente para o anti-HBc e que 

permanceu positivo, foi realizada a pesquisa para o anti-HBs pela técnica de 

enzimaimunoensaio por micropárticulas (Axsym AUSAB - Abbott Laboratories). Os testes 

para HBsAg e anti-HBc foram realizados em duplicata para cada doador, sendo considerado 

positivo quando ambas as amostras foram positivas. O teste para anti-HBs e de neutralização 

foram realizados em simplicata. Todos os ensaios sorológicos foram realizados conforme 

instruções dos fabricantes.  

 

Reação em cadeia da Polimerase (nested-PCR) 

Extração do DNA 

 Em 300uL de solução de Brazol foram adicionados 150µL de soro. A mistura foi 

agitada e posteriormente foram adicionados 50µL de clorofórmio gelado. Após agitação 

procedeu-se uma centrifugação a 12.000 x g por 10 minutos a 4°C. O sobrenadante foi 

transferido para outro tubo contendo 300µL de isopropanol gelado, agitado vigorosamente por 

1 minuto e centrifugado a 12.000 x g por 15 minutos a 4°C. Todo o sobrenadante foi retirado 
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e 300µL de etanol absoluto foram adicionados. O tubo foi centrifugado a 12.000 x g por 10 

minutos a 4°C. O precipitado foi seco em centrífuga a vácuo, suspendido em 50µL de água 

ultra pura livre de Dnase e armazenado a -20°C. 

Nested-PCR 

 Foi realizada em todos os doadores anti-HBc positivo isolado e nos doadores anti-

HBc/anti-HBs positivos conforme Sitnik et al [21]. A sensibilidade da técnica é de 300 

cópias/mL. Alíquotas de água destilada foram inseridas como controle de possíveis 

contaminações nas reações. Os resultados foram visualizados em gel de agarose a 2% 

(tamanho do fragmento amplificado de 400 pares de base). Foi amplificada a região S 

utilizando os seguintes iniciadores (LGC – Biotecnologia):  

Primeira amplificação: HBS1 F: 5`-GAG CTC TCT AGA GTC GTG GAC TTC- 3`  

                HBS1 R: 5`-AAA TKG CAC TAG TAA ACT GAG CCA- 3` 

Segunda amplificação: HBS2 F: 5`-CGT GGT GGA CTT CTC TCA ATT TTC- 3`  

                HBS2 R: 5`-GCC ARG AGA AAC GGR CTG AGG CCC-3`  

 

Determinação da carga viral 

 A carga viral foi determinada nas amostras dos doadores HBsAg/anti-HBc positivos 

utilizando o kit COBAS AMPLICOR HBV MONITOR Test (Roche Diagnostic), seguindo as 

instruções do fabricante. O teste permite quantificar o DNA do HBV numa concentração de 

60 a 38.000 UI/mL (300 a 200.000 cópias/ml de DNA do HBV).  

 

Análise estatística 

 Consistiu de uma análise descritiva da freqüência do HBV-DNA em doadores de 

sangue com diferentes perfis sorológicos para hepatite B e do cálculo da média e desvio 

padrão para a idade em ambos os sexos. 
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RESULTADOS 

 Dos 400 doadores analisados, 80% (320/400) foram do sexo masculino, com idade 

média de 38 ± 20,5 anos, mínima de 19 e máxima de 64. A idade média entre os doadores do 

sexo feminino foi de 36  ± 15,5 anos, com mínima de 19 e máxima de 57.  

 Entre os doadores anti-HBc positivo, 320 (80%) eram anti-HBs positivo,  41 (10,25%) 

anti-HBc positivo isolado e 39 (9,75%) HBsAg positivo (Figura 1). 

 O HBV-DNA não foi identificado nas amostras anti-HBc/anti-HBs positivas e anti-

HBc positiva isolada testadas pela nested-PCR qualitativa. 

 Todos os doadores HBsAg/anti-HBc positivos foram confirmados pelo teste de 

neutralização por quimioluminescência e a carga viral foi detectada em 64% (25/39). A tabela 

1 mostra a distribuição dos resultados. 

 

 

 

          

                      

            

 

 

Figura 1: Prevalência dos marcadores sorológicos para hepatite B 

nos doadores de sangue da Fundação HEMOPE no período de junho 

de 2009 a fevereiro de 2010.  

1- Doadores anti-HBc/anti-HBs positivos. 
2- Doadores anti-HBc positivo isolado. 
3- Doadores HBsAg/anti-HBc positivos.  
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Tabela 1 – Distribuição da carga viral nos doadores HBsAg/anti-HBc positivos. 

              Doadores                                                         AMPLICOR HBV MONITOR (UI/mL) 

      1                                                                                     < 60    

      2                                                                                     > 38.000             

      3                                                                                    821 

      4                                                                                    > 38.000             

      5                                                                                    < 60    

      6                                                                                    32.100      

      7                                                                                    3.200              

      8                                                                                    6.440    

      9                                                                                    1.440  

     10                                                                                   1.070 

     11                                                                                   > 38.000             

     12                                                                                   < 60       

     13                                                                                   < 60            

     14                                                                                   3.450 

     15                                                                                   3.160 

     16                                                                                   < 60           

     17                                                                                   > 38.000                 

     18                                                                                   < 60    

     19                                                                                   > 38.000             

     20                                                                                   2.230       

     21                                                                                   < 60     

     22                                                                                   2.330 

     23                                                                                   < 60    

     24                                                                                   29.900        

     25                                                                                   423   

     26                                                                                   3.240 

     27                                                                                   < 60      

     28                                                                                   1.780   

     29                                                                                   312 

     30                                                                                   < 60     

     31                                                                                   1.530 

     32                                                                                   < 60    

     33                                                                                   < 60          

     34                                                                                   < 60       

     35                                                                                   5.800 

     36                                                                                   1.050        

     37                                                                                   800 

     38                                                                                    > 38.000                  

     39                                                                                   < 60                 

HBsAg, antígeno de superfície do HBV; anti-HBc, anticorpo contra o antígeno central do HBV.   

 

 



42 

 

DISCUSSÃO  

 No Brasil, no início de 1990, estudos realizados em bancos de sangue mostraram a 

relevância da implantação do teste de anti-HBc na triagem sorológica de doadores. Desde 

então, a partir de 1993 tornou-se obrigatório a triagem deste marcador em todos os 

hemocentros do país [22-24]. 

          Indivíduos que se apresentam negativos para o HBsAg e positivos para o anti-HBc 

isolado ou associado ao anti-HBs podem continuar replicando o vírus e serem positivos para o 

HBV-DNA. Esses resultados indicam que a infecção não foi completamente eliminada pelo 

sistema imunológico [4].   

 Estudos ainda mostram que doadores de sangue com esses perfis sorológicos e 

positivos para o HBV-DNA podem transmitir a infecção aos receptores dos 

hemocomponentes [12-14]. 

 No entanto, em nossa pesquisa, o HBV-DNA não foi detectado em nenhum doador de 

sangue anti-HBc positivo isolado e anti-HBc/anti-HBs positivos corroborando com o estudo 

de Kupski et al. Os autores analisaram 35 doadores anti-HBc positivo isolado e 209 anti-

HBc/anti-HBs positivos também pela nested-PCR , porém com sensibilidade menor (1000 

cópias/mL) [7]. Esses resultados sugerem que utilizando uma técnica mais sensível, 

aumentaria a possibilidade de detecção do HBV-DNA. 

 Estudos realizados em países onde há a triagem sorológica para o anti-HBc, mostram 

positividade para o HBV-DNA em doadores com este perfil e ressaltam a importância da 

pesquisa deste marcador. Em 2002, na Alemanha, foi detectada uma prevalência de 1.46%. 

Kleinman et al. e Chevrier et al.  encontraram um percentual de 1% nos Estados Unidos e 

Canadá respectivamente. Outro estudo também do Canadá mostrou uma prevalência de 0.5% 

[25-28]. 
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 Em países onde o HBV é altamente endêmico e há um grande percentual da população 

reagente para o anti-HBc, é realizada apenas a pesquisa para o HBsAg nos hemocentros.  

 Com o objetivo de demonstrar a importância de detectar o anti-HBc em doadores de 

sangue, mesmo nessas áreas endêmicas, pesquisadores realizam estudos para mostrar que o 

HBV-DNA pode ser encontrado em doadores anti-HBc positivo/HBsAg negativo. No 

Paquistão, encontrou-se uma prevalência de 2.5% para o HBV-DNA utilizando uma nested-

PCR [29]. Maiores percentuais de 5,4% e 12,2% foram encontrados no Líbano e Irã 

respectivamente [3,4].  

 Em relação à pesquisa do HBV-DNA nos doadores HBsAg/anti-HBc positivos, nossos 

resultados corroboram com o estudo de Kuhns et al. que também utilizando a 

quimioluminescência para HBsAg e o mesmo teste quantitativo em doadores de sangue nos 

Estados Unidos, verificaram também 64% de positividade para o HBV-DNA [20].  

 Segundo Kuhns e Busch, durante a fase inicial da soroconversão, observa-se uma 

relação proporcional entre as concentrações de HBsAg e HBV-DNA, diferentemente do que 

ocorre no final da fase aguda ou na crônica, onde a relação entre estes marcadores pode não 

ser proporcional [9]. 

 A não detecção do HBV-DNA em doadores positivos para HBsAg/anti-HBc no 

presente estudo, pode ter duas explicações: a primeira é que os níveis de DNA podem estar 

muito baixos (abaixo do limite de detecção do teste utilizado), o que sugere que o doador 

provavelmente está na fase crônica; a segunda, o doador pode ter uma viremia intermitente 

[20]. Ressalta-se que a possibilidade do doador apresentar um resultado falso-positivo para o 

HBsAg nesta pesquisa foi descartada, uma vez que todos os doadores foram confirmados no 

teste de neutralização. 

 Positividades maiores foram relatadas por Kleinman et al. nos Estados Unidos, 

estudando a tecnologia do NAT para o HBV-DNA. Os autores observaram uma positividade 
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de 84% em doadores HBsAg positivo quando realizado o teste em pool de 24 amostras 

(sensibilidade de 120 UI/mL) e de 94% em quando realizado individualmente (sensibilidade 

de 5 UI/mL). Os pesquisadores encontraram ainda duas amostras negativas para qualquer 

marcador sorológico, mas positivas para o HBV-DNA, indicando que esses doadores 

poderiam estar na fase inicial da infecção [30].  

 Estudo realizado no Japão utilizando o teste de quimioluminescência para HBsAg e a 

nested-PCR (sensibilidade de 100 cópias/mL) mostrou o aumento da freqüência de 

positividade, quando o volume de amostra utilizada na extração do DNA passava de 0,1 mL 

para de 1 mL [19]. 

  Na Alemanha, onde é realizada a pesquisa para o HBsAg, anti-HBc e HBV-DNA na 

triagem sorológica dos bancos de sangue,  Roth et al. mostraram uma freqüência de 69%  para 

o HBV-DNA em doadores HBsAg positivo. Dois doadores apresentaram sorologia negativa 

para hepatite B, mas foram positivos para o HBV-DNA, resultado semelhante ao de Kleinman 

et al. [31, 30]. 

 Para avaliar o desempenho do NAT-HBV na França, Bouchardeau et al. estudaram 

203 doadores HBsAg/anti-HBc positivo em pool de oito amostras e individualmente 

(sensibilidade de 11.7 UI/mL). Destes 80.3% foram positivas no pool, 97.5% no teste 

individual e 2.5% foram negativas em ambos os testes [15]. 

 Por outro lado, Li et al. estudando 70 doadores HBsAg positivo para avaliar um NAT-

HBV com maior sensibilidade (5.09 UI/mL) e utilizando pool de 6 amostras, encontraram 

uma positividade para o HBV-DNA de 57% [32]. 

 Na Espanha, um estudo envolvendo 383.267 doadores avaliou a utilização do NAT-

HBV e mostrou que dos 193 doadores reagentes para o HBsAg, 89%  apresentavam o HBV-

DNA. Na amostra total, o HBV-DNA foi encontrado em cinco doadores HBsAg negativo e 

estes considerados no estágio inicial da infecção [33]. 
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 No Brasil, o NAT para detecção do RNA do HIV e HCV está em fase de implantação 

nos bancos de sangue e em alguns países realiza-se também para o HBV. Com isso, uma das 

questões a ser respondida é que mesmo com a implantação do NAT-HBV se seria possível a 

descontinuação da triagem sorológica para o HBsAg nos doadores de sangue. Como foi 

observado nesta pesquisa e em outras citadas anteriormente, os níveis de HBV-DNA podem 

ser baixos e não ser detectável em um percentual de doadores de sangue HBsAg positivo, 

mesmo utilizando técnicas mais sensíveis do que a utilizada nesse estudo. Portanto, considerar 

a substituição do HBsAg pelo NAT-HBV requer cautela e novas pesquisas em paralelo com 

os testes do anti-HBc. 

 Como observado em alguns trabalhos, introdução de testes moleculares para pesquisa 

do HBV-DNA pode ser eficiente para detectar o início da infecção, quando ainda não é 

possível detectar o HBsAg [30, 31, 33]. Baseando-se nesses dados, ressalta-se a importância 

de estudos que possam contribuir para a triagem sorológica do HBV nos hemocentros 

brasileiros.   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

REFERÊNCIAS 

1.Organização Mundial de Saúde. Disponível em: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/en/. Acessado em: 10 de abril de 2010. 

 

2. Coser TB, Chesky M, Paris F, Barth AL, Schmitt VM, Machado ABMP. Determinação do 

limite mínimo de detecção da técnica de PCR “nested” para o vírus da hepatite B (HBV). 

Revista do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. 2008;28:5-9. 

 

3. El-Zaatari M, Kazma H, Naboulsi-Majzoub M, et al. Hepatitis B vírus DNA in serum of 

“anti-HBc only” – positive healthy Lebanese blood donors: significance and possible 

implications. Journal of Hospital Infection. 2007; 66: 278-282. 

 

4. Behzad-Behbahani A, Mafi-Nejad A, Tabei SZ, Lankarani KB, Torab, A. Moaddeb. Anti-

HBc & HBV-DNA detection in blood donors negative for hepatitis B virus surface antigen in 

reducing risk of transfusion associated HBV infection. Indian Journal of Medicine Research. 

2006; 123: 37-42.  

 

5. Mendy M, Kaye S, Sande M, et al. Application of real-time PCR to quantify hepatitis B 

virus DNA in chronic carriers in the Gambia. Virology Journal. 2006; Disponível em: 

http://www.virologyj.com/content/3/1/23. Acesso em 20 de janeiro de 2009. 

 

6. Caetano MM, Beck ST. Importância da detecção de anticorpos anti-HBc na prevenção da 

transmissão do vírus de hepatite B (VHB) em bancos de sangue. Revista Brasileira de 

Análises Clínicas. 2006; 38: 235-237. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/en/
http://www.virologyj.com/content/3/1/23


47 

 

7. Kupski C, Trasel FR, Mazzoleni F, et al. Serologic and molecular profile of Anti -HBc-

positive blodd bank donors in area of low endemicity for HBV. Digestive Diseases and 

Sciences. 2008; 53: 1370-1374. 

 

8. Allain JP. Occult hepatitis B infection: implications in transfusion. Vox Sanguinis. 2004; 

86: 83-91. 

 

9. Kuhns CM, Busch MP. New strategies for blood donors screening for hepatitis B virus. 

Molecular Diagnostic Therapy. 2006; 10: 77-91. 

 

10. Katsoulidou A, Paraskevis D, Magiorkinis E, et al. Molecular Characterization of occult 

hepatitis B in Greek blood donors. Journal of Medical Virology. 2009; 81: 815-825. 

 

11. Allain J. Occult hepatitis B virus infection. Transfusion Clinique et Biologique. 2004; 11: 

18-25. 

 

12. Almeida RPA, Cardoso DDDP. Detection of HBV-DNA by nested-PCR in HBsAg and 

anti-HBc negative blood bank donor. Journal of Clinical Virology. 2006; 36: 231-234. 

 

13. Gerlich WH, Wagner FF, Chudy M, et al. HBsAg Non-reactive HBV infection in blood 

donors: Transmission and Pathogenicity. Journal of Medical Virology. 2007; 79: 32-36. 

 

14. Levicnik-Stezinar S, Rahne-Potokar U, Candotti D, Lelie N, Allain J. Anti-Hbs positive 

occult hepatitis B virus Carrier blood infectious in two transfusion recipients. Journal of 

Hepatology. 2008; 48: 1022-1025. 



48 

 

15. Bouchardeau F, Girault A, Razer A, Servant-Delmas A, Mercier M, Laperche S. 

Sensitivity of hepatitis B virus DNA transcription-mediated amplification testing in hepatitis 

B surface antigen-positive blood donations. Transfusion. 2006; 46: 2047-2053. 

 

16. Kleinman SH, Busch MP. HBV: amplified and back in the blood safety spotlight. 

Transfusion. 2001; 41: 1-5. 

 

17. Stramer SP. Pooled hepatitis B virus DNA testing by nucleic acid amplification: 

implementation or not. Transfusion. 2005; 45: 1242-1246. 

 

18. Loeb KR, Jerome KR, Goddard J, Huang M, Cent A, Corey L. High-throughput 

quantitative analysis of hepatitis B virus DNA in serum using the TaqMan fluorogenic 

detection system. Hepatology. 2000; 32: 626-629. 

 

19. Sato S, Ohhashi W, Ihara H, Sakaya S, Kato T, Ikeda H. Comparasion of the sensitivity of 

NAT using pooled donor samples for HBV and that of a serologic HBsAg assay. Transfusion. 

2001; 41: 110-1113. 

 

20. Kuhns MC, Kleinman SH, McNamara AL, Rawal B, Glynn S, Busch MP. Lack of 

correlation between HBsAg and anti-HBc: implications for future HBV screening policy. 

Transfusion. 2004; 44: 1332-1339. 

 

21. Sitnik R, Pinho JRR, Bertolini DA, Bernardini AP, Silva LC, Carrilho FL. Hepatitis B 

virus genotypes and precore and core mutants in brazilian patitents. Journal of Clinical 

Microbiology. 2004; 42: 2455-2460. 



49 

 

22. Wendel S, Luzzi JR, Russo C, de Cássia R, Fontão L, Ghaname J. Anti-BHc 

determination in blood donors in São Paulo: should this test be adopted in Brazil?. Revista 

Paulista de Medicina. 1991; 109: 77-83. 

 

23. Andrade Júnior DR, Andrade DR. Post-transfusion non-A, non-B hepatitis: towards risk 

zero. Arquivos de Gastroenterologia. 1992; 29: 1-4. 

 

24. Gonçales Junior FL, Boccato RSBS, Pedro RJ, et al. Prevalências do HBsAg, do anti-HBc 

e do anti-HCV na população de candidatos a doadores de sangue do hemocentro-Campinas. 

Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. 1993; 35: 45-51. 

 

25. Kleinman SH, Kuhns MC, Todd DS, et al. Frequency of HBV DNA detection in US 

blood donors ttesting positive for the presence of anti-HBc: implications for transfusion 

transmission and donor screening. Transfusion. 2003; 43: 696-704. 

 

26. Hennig H, Puchta I, Luhm J, Schlenke P, Goerg S, Kirchner H. Frequency and load of 

hepatitis B virus DNA in first-time blood donors with antibodies to hepatitis core antigen. 

Blood. 2002; 100: 2637-2641. 

 

27. Chevrier M, St-Louis M, Perreault J, et al. Detection and characterization of hepatitis B 

virus of anti-hepatitis B core antigen-reactive blood donors in Quebec with an in-house 

nucleic acid testing assay. Transfusion. 2007; 47: 1794-1802. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wendel%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Luzzi%20JR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Russo%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22de%20C%C3%A1ssia%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Font%C3%A3o%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ghaname%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1284884
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1284884


50 

 

28. O’Brien SF, Fearon MA, Yi QL, et al. Hepatitis B virus DNA-positive, hepatitis B surface 

antigen-negative blood donations intercepted by anti-hepatitis B core antigen testing: the 

Candian Blood Services experience. Transfusion. 2007; 47: 1809-1815.  

 

29. Bhatti FA, Ullah Z, Salamat N, Ayub M, Ghani E. Anti- hepatitis B core antigen testing, 

viral markers and occult hepatitis B virus infection in Pakistani blood donors: implications for 

transfusion practice. Transfusion. 2007; 47: 74-79. 

 

30. Kleinman S, Strong DM, Tegtmeier GGE, et al. Hepatitis B virus (HBV) DNA screening 

of blood donations in minipools with the COBAS AmpliScreen HBV test. Transfusion. 2005; 

45: 1247-1257. 

 

31. Roth WK, Weber M, Petersen D, et al. NAT for HBV and anti-HBc testing increase blood 

safety. Transfusion. 2002; 42: 869-875. 

 

32. Li L, Chen P, Chen M, Chak K, Lin K, Tsai SL. A pilot study for screening blood donors 

in Taiwan by nucleic acid amplification technology: detecting occult hepatitis B virus 

unfections and closing the serologic window period for hepatitis C virus. Transfusion. 2008; 

48: 1198-1206. 

 

33. Gonzáles R, Torres P, Castro E, et al. Efficacy of hepatitis B virus (VHB) DNA screening 

and characterization of acute and occult HBV infections among blood donors from Madrid, 

Spain. Transfusion. 2010; 50: 221-230. 

 

 



51 

 

Frequency of HBV- DNA in blood donors anti-HBc positive 

 

 

 

Emanuelle A. Barros 1,3; Marcílio F. Lemos 2, Maria Iraci B. Valença 1,  Humberto, J. Melo3; 

Regina C. Moreira 2, Maria Rosângela C.D. Coêlho 3,4  

 

 

 

1 Foundation of Hematology (HEMOPE)  

 2 Laboratory of Viral Hepatitis, Adolfo Lutz Institute - São Paulo / SP  

 3 Department of Virology Laboratory of Immunopathology Keizo-Asam (LIKA).  

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife / PE.  

 4 Department of Physiology and Pharmacology of the Centre for Biological Sciences (CCB) - 

UFPE, Recife / PE  

 

 

 Correspondence:  

 Emanuelle Antonino Barros  

 Av Presidente Castelo Branco, 6866/102, candeias  

 54440-050 Jaboatao dos Guararapes / PE, Brazil  

 Email: emanuellebarros@hotmail.com  

 Phone: (81) 9977-1104  

  

 

mailto:emanuellebarros@hotmail.com


52 

 

Abstract 

The major cause of rejection in blood centers is the detection of anti-HBc, which causes lack 

of blood donors, and dispose of bags. However, research shows that donors anti-HBc positive 

with or without anti-HBs, may continue replicating the virus and transmit infection, and that 

donors HBsAg / anti-HBc in chronic phase may contain amounts of HBV-DNA low and 

not be detected by molecular tests. There is a risk of transmission that occurs if the donor is in 

the early phase of infection, before detection of HBsAg and can be avoided by searching the 

HBV-DNA. Tests for detecting nucleic acid (NAT) for HIV, HCV and HBV in donors 

already occurs in some countries and is being implemented for HIV and HCV in Brazil. The 

objectives of this study were: To investigate HBV-DNA by nested-PCR in anti-HBc positive 

donors with and without anti-HBs, determine the viral load in donors HBsAg / anti-HBc 

positive by the AMPLICOR test and estimate the frequency of HBV-DNA in these 

serological profiles. Three hundred and twenty donors anti-HBc/anti-HBs positive, 39 HBsAg 

/ anti-HBc positive and 41 anti-HBc positive alone, the Foundation HEMOPE, participated in 

the study. The HBV-DNA was not detected in anti-HBc positive donors with and without 

anti-HBs and were quantified in 64% of HBsAg / anti-HBc. These results suggest that using a 

more sensitive technique would increase the chance of detecting HBV-DNA in a larger 

number of donors. Consider replacing the test by HBsAg tests for detection of HBV-DNA, 

requires caution and further studies, however, it is useful to detect infection during the  

window period. 

 

 

Keywords: hepatitis B, blood donors anti-HBc, anti-HBs, HBV-DNA.  

 

.   
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INTRODUCTION  

  The World Health Organization (WHO) estimates that more than 2 billion people are 

infected by hepatitis B virus (HBV), with 350 million the number of chronic carriers 

worldwide.  Approximately 600 000 deaths occur annually as a result of chronic or acute 

infection [1].  Brazil is classified as an area of intermediate prevalence, although studies have 

detected differences between the geographical regions of the country: 8% in the Amazon 

region, 2.5% in the Midwest and Northeast, Southeast, and 2% 1% in the South [2].  

  The stage of infection can be determined by serological markers. The presence of 

HBV surface antigen (HBsAg) signifies infection, while the presence of antibody against 

HBV core antigen (anti-HBc) total alone or associated with antibody against HBsAg (anti-

HBs) indicates prior exposure to the virus [3].  

  The anti-HBc is a marker of acute, chronic or resolved infection and remains 

detectable for life.  Can is present in the absence of HBsAg and anti-HBs during the 

convalescent phase, before the appearance of anti-HBs or in patients with resolved infection 

without detectable anti-HBs.  Thus, any individual who was infected by HBV had positive 

serology for anti-HBc [4].  

  Molecular methods such as Polymerase Chain Reaction (PCR) detects the presence 

and, depending on the technique can quantify HBV-DNA circulating in the blood, which is 

usually associated with viral replication.  The detection and quantification are useful for 

prognosis, clinical management in chronic infection, assessing response to therapy and to 

determine the resistance to antiviral [5].  

  In recent years, transfusion medicine has evolved considerably, thanks to the 

improvement of screening tests performed in blood banks. Thus, the prevalence of post-

transfusion infectious diseases have declined considerably [6].  
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  Rigorous control of blood and blood products is one of those responsible for 

prevention of transmission of HBV.  For this are performed serologic tests for detection of 

HBsAg and anti-HBc.  The survey of more than one serological marker is of paramount 

importance, allowing to reduce the risk of not detecting the same during the infection, since 

each may be identified in serum at different stages of the disease [6].  However, the major 

cause of rejection in Brazilian blood banks is the detection of anti-HBc serologic screening. 

The impact of rejection is enormous, causing a great lack of donors, plus the high drop of 

blood bags by increasing the costs of blood centers [7].  

  Several countries do not include in their routine screening for anti-HBc, particularly in 

areas where HBV is highly endemic with a high percentage of the population for the antibody 

reagent [8].  In these cases several units of blood were discarded and, as the anti -HBc is a 

marker of past infection, it is considered that there would be no transmission of the virus 

through transfusion of these units of blood products [9].  However, research shows that 

individuals negative for HBsAg and positive for anti-HBc can continue replicating virus [4].  

  The occult HBV infection is characterized by the presence of HBV-DNA in blood or 

tissues without the detection of HBsAg, with or without anti-HBc and anti-HBs.  Was shown 

for the first time thirty years ago in an individual who received blood transfusions from a 

donor anti-HBc positive alone [10].  Since then, several studies have proved this as the 

transmission of HBV in these conditions [11-14].  

 Despite major advances, there remains a residual risk of transmission of HBV via 

transfusion of blood components.  This risk occurs if the donor is in the early phase of 

infection, before detection of HBsAg and anti-HBc in the blood during the window period [9]. 

Thus, searching the HBV-DNA, which is a marker of viremia this could be detected in blood 

two to four weeks before the appearance of HBsAg [15].  
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  Since the 1990s, in countries like Germany, Austria, Spain and Japan, Nucleic Acid 

Technology (NAT) for detection of RNA of human immunodeficiency virus (HIV), hepatitis 

C virus (HCV) and HBV-DNA screening of blood banks is a reality [9].  However, in Brazil, 

the NAT is being implemented for screening of HIV and HCV in blood banks.  

  Studies related to the NAT-HBV discuss the use of the technique of pooled donor 

samples or test individual compared with the techniques of serological screening.  In this case, 

some researchers consider even discontinuation of detection of HBsAg or anti -HBc or both 

[16, 17].  However, many results show that donor anti-HBc and HBsAg positive are in the 

chronic phase of infection may contain very low amounts of DNA, which would not be 

identified even in individual test [18-20].  

  Thus, the identification of HBsAg, anti-HBc and HBV-DNA in the serological 

screening of blood banks has become a point of much debate throughout the world.  

  Given the above and considering that blood centers in Brazil carried out a search for 

HBsAg and anti-HBc, this study proposed to testing qualitative nested-PCR for detection of 

HBV-DNA in donors anti-HBc positive with or without anti-HBs, determine the viral load in 

donors HBsAg/anti-HBc positive and estimate the frequency of positive HBV-DNA in 

different serologic profiles.  

  

MATERIAL AND METHODS  

Study sites 

 The cross-sectional study was conducted at the Foundation of Hematology 

(HEMOPE), the Division of Virology Laboratory of Immunopathology Keizo-Asami (LIKA) 

– Federal University of Pernambuco and in the Laboratory of Viral Hepatitis, Adolfo Lutz 

Institute - São Paulo, being approved by the Ethics Committee and Research Foundation 

HEMOPE under research protocol number 018/09. 
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 Study population 

 The study population consisted of 400 blood donors of both sexes, aged 19-64 years, 

who at the time of donation were reactive for HBsAg or anti-HBc and returned to the blood 

center to repeat the tests (donor return ). Those who remained were seropositive for HBsAg or 

anti-HBc were included in the survey. We excluded donors with positive HBsAg but negative 

confirmatory test neutralization.  

 

Data collect 

 We collected data such as gender, age and serological results from the Blood Bank 

System (SBS) of HEMOPE from each donor.  

 

Samples collect 

 For each donor was collected a blood sample in a dry tube with gel separator for 

serological routine standard laboratory serology Donor Foundation HEMOPE and a sample of 

5 ml of venous blood in tubes containing EDTA anticoagulant for PCR Sector LIKA of 

Virology. The samples for tests, after processing, were stored at -20 ° C and for PCR, at - 80 ° 

C. For the quantification of HBV DNA, the samples were sent to the Laboratory of Viral 

Hepatitis, Adolfo Lutz Institute in Sao Paulo. 

 

Serological tests 

 In the standard routine of HEMOPE in donor quimioluminescêcncia test positive for 

HBsAg (Architect HBsAg, Abbott Laboratories) in the giveaway, to return to the blood 

center, we performed a repetition of this serological marker and the search for anti -HBc by 

enzyme immunoassay (Monolisa - Bio-Rad). In donor who remained HBsAg positive, 

confirmatory testing was performed by neutralization chemiluminescence (Architect HBsAg 
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Confirmatory V.1, Abbott Laboratories.) In donor reagent for anti-HBc and which have 

remained positive, the search was conducted for anti-HBs by enzyme immunoassay technique 

by microparticles (AxSYM AUSAB - Abbott Laboratories). Tests for HBsAg and anti-HBc 

were performed in duplicate for each donor was considered positive when both samples were 

positive. The test for anti-HBs and neutralization were performed in simplicata. All 

serological tests were performed according to manufacturers' instructions.  

 

Polymerase chain reaction (nested-PCR)  

DNA extraction 

 In 300ul of brazol solution were added to 150μL of serum.  The mixture was stirred 

and then 50μL of chloroform were added. After shaking proceeded centrifugation at 12,000 x 

g for 10 min at 4 ° C.  The supernatant was transferred to another tube containing 300μL of 

cold isopropanol, stirred vigorously for 1 minute and centrifuged at 12,000 x g for 15 min at 4 

° C. The supernatant was removed and 300μL of absolute ethanol were added. The tube was 

centrifuged at 12 000 x g for 10 min at 4 ° C.  The precipitate was dried in a vacuum 

centrifuge, suspended in 50μL of ultra pure water free from DNase and stored at -20 º C.  

Nested-PCR 

 Was performed in all donors anti-HBc positive donors and isolated as positive anti-

HBc/anti-HBs Sitnik et al [21]. The sensitivity of the technique is 300 copies / mL.Aliquots of 

distilled water were included as controls for possible contamination in the reactions. The 

results were visualized on agarose gel 2% (size of amplicon of 400 base pairs).  The S region 

was amplified using the following primers (LGC - Biotechnology): 

First amplification: HBS1 F: 5 `-GAG TCT AGA CTC GTG GTC GAC TTC-3 '  

                               HBS1 R: 5 `-AAA TKG CAC TAG TAA ACT GAG CCA-3 '  
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Second amplification: HBS2 F: 5 `-CGT GGT GGA CTT CTC TCA ATT TTC-3 '  

                                   HBS2 R: 5 `-GCC ARG AGA AAC GGR CTG AGG CCC-3  

 

Determination of viral load 

 Viral load was determined in samples from donors HBsAg / anti-HBc kit using the 

COBAS AMPLICOR HBV MONITOR Test (Roche Diagnostic), following the 

manufacturer's instructions. The test allows quantification of HBV DNA at a concentration of 

60-38000 IU / mL (300 to 200.000 copies / ml HBV DNA). 

 

Statistical analysis 

 Consisted of a descriptive analysis of the frequency of HBV-DNA in blood donors 

with different serologic profiles for hepatitis B and the calculation of mean and standard 

deviation for age in both sexes. 
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RESULTS 

  

 Of the 400 donors tested, 80% (320/400) were male, mean age 38 ± 20.5 years, 

minimum 19 and maximum of 64. The average age among female donors was 36 ± 15.5 

years, with minimum 19 and maximum of 57.  

 Donor anti-HBc positive, 320 (80%) were anti-HBs positive, 41 (10.25%) isolated 

positive anti-HBc and 39 (9.75%) HBsAg positive (Figure 1).  

 The HBV-DNA was not detected in samples anti-HBc/anti-HBs and positive anti-HBc 

alone tested positive by qualitative nested-PCR.  

 All donors HBsAg / anti-HBc were confirmed by neutralization test 

chemiluminescence and viral load was detected in 64% (25/39). The table 1 shows the 

distribution of results. 

 

 

 

 

                     

 

 

 

Figure 1: Prevalence of serological markers for hepatitis B in blood 

donors of the Foundation HEMOPE from June 2009 to February 

2010. 

1 - Donors anti-HBc/anti-HBs positive. 

2 - Donors anti-HBc positive alone.  

3 - Donors anti-HBc/HBsAg positive. 
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Table 1 - Distribution of viral load in donors HBsAg/anti-HBc positive. 

                 Donors                                                      AMPLICOR HBV MONITOR (UI/mL)  

      1                                                                                     < 60    

      2                                                                                     > 38.000             

      3                                                                                    821 

      4                                                                                    > 38.000             

      5                                                                                    < 60    

      6                                                                                    32.100      

      7                                                                                    3.200              

      8                                                                                    6.440    

      9                                                                                    1.440  

     10                                                                                   1.070 

     11                                                                                   > 38.000             

     12                                                                                   < 60       

     13                                                                                   < 60            

     14                                                                                   3.450 

     15                                                                                   3.160 

     16                                                                                   < 60           

     17                                                                                   > 38.000                 

     18                                                                                   < 60    

     19                                                                                   > 38.000             

     20                                                                                   2.230       

     21                                                                                   < 60     

     22                                                                                   2.330 

     23                                                                                   < 60    

     24                                                                                   29.900        

     25                                                                                   423   

     26                                                                                   3.240 

     27                                                                                   < 60      

     28                                                                                   1.780   

     29                                                                                   312 

     30                                                                                   < 60     

     31                                                                                   1.530 

     32                                                                                   < 60    

     33                                                                                   < 60          

     34                                                                                   < 60       

     35                                                                                   5.800 

     36                                                                                   1.050        

     37                                                                                   800 

     38                                                                                    > 38.000                  

     39                                                                                   < 60                 

HBsAg, HBV surface antigen, anti-HBc, antibody against core antigen of HBV. 
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DISCUSSION  

 In Brazil, in early 1990, studies performed in blood banks showed the relevance of the 

implementation of anti-HBc test in the serological screening of donors.  Since then, from 

1993 became mandatory screening of this marker in all blood centers in the country [22-24].  

  Individuals who are negative for HBsAg and positive for anti-HBc alone or in 

combination with anti-HBs can continue replicating the virus and were positive for HBV-

DNA.  These results indicate that the infection was not completely eliminated by the immune 

system [4].  

  Studies also show that blood donors with these profiles and serological positive for 

HBV-DNA can transmit infection to recipients of blood products [12-14].  

  However, in our study, the HBV-DNA was not detected in any blood donor anti-HBc 

positive alone anti-HBc/anti-HBs positive and agrees with the results of Kupski et al.  The 

authors analyzed 35 donor anti-HBc positive isolated and 209 anti-HBc/anti-HBs positive, 

also by nested-PCR, but with lower sensitivity (1000 copies / mL) [7].  These results suggest 

that using a more sensitive technique would increase the possibility of detection of HBV-

DNA.  

 Studies from countries where there is serological screening for anti-HBc, show 

positive for HBV-DNA in blood donors with this profile and emphasize the importance of 

research of this marker. In 2002, Germany, detected a prevalence of 1.46%. Kleinman et al. 

and Chevrier et al. found a rate of 1% in the United States and Canada respectively. Another 

study from Canada showed a prevalence of 0.5% [25-28].   

  In countries where HBV is highly endemic and there are a large percentage of the 

population reagent for anti-HBc, the search is performed only for HBsAg in blood banks.  

  Aiming to demonstrate the importance of detecting anti-HBc in blood donors, even in 

these endemic areas, researchers have done studies to show that the HBV-DNA can be found 
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on donor HBsAg negative/anti-HBc positive.  In Pakistan, found a prevalence of 2.5% for 

HBV-DNA using a nested-PCR [29].  The highest percentages of 5.4% and 12.2% were 

found in Lebanon and Iran respectively [3,4].  

  Regarding the search of HBV-DNA in donors HBsAg/anti-HBc positive, our results 

corroborate the study of Kuhns et al.  also using chemiluminescence for HBsAg and the same 

quantitative tests on blood donors in the United States, also found 64% positivity for HBV-

DNA [20].  

  According to Kuhns and Busch, during the early phase of seroconversion, there is a 

proportional relationship between the concentrations of HBsAg and HBV-DNA, unlike what 

happens at the end of the acute or chronic, where the relationship between these markers may 

not be proportional [9].  

  The non-detection of HBV-DNA in donors positive for HBsAg/anti-HBc in this study 

may have two explanations: the first is that levels of DNA may be very low (below the 

detection limit of the test used), which suggests that the donor is probably in the chronic 

phase; the second, the donor may have an intermittent viremia [20].  It is emphasized that the 

possibility of donor present a false-positive result for HBsAg in this study was discarded, 

since all donors were confirmed in the neutralization test.  

  Larger positivities have been reported by Kleinman et al.  United States, studying the 

technology of NAT for HBV-DNA.  The authors observed a positivity of 84% in HBsAg 

positive donors when performed in the test pool of 24 samples (sensitivity of 120 IU / mL) 

and 94% when performed individually (sensitivity of 5 IU / mL).  The researchers also found 

two samples negative for any serological marker, but positive for HBV-DNA, indicating that 

these donors could be in the early phase of infection [30].  
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  Study conducted in Japan using the chemiluminescence assay for HBsAg and nested-

PCR (sensitivity 100 copies / mL) showed increased frequency of positive, when the volume 

of sample used for DNA extraction was only 0.1 mL of 1 mL [19].  

  In Germany, where the search is performed for HBsAg, anti-HBc and HBV-DNA in 

the serological screening of blood banks, Roth et al.  showed a frequency of 69% for HBV-

DNA in HBsAg positive donors.  Two donors tested negative for hepatitis B, but were 

positive for HBV-DNA, a result similar to that of Kleinman et al.  [31, 30].  

  To evaluate the performance of HBV-NAT, in France, BOUCHARDEAU et al.  

studied 203 donors HBsAg/anti-HBc positive pool of eight samples and individual (sensitivity 

of 11.7 IU / mL).  Of these 80.3% were positive in the pool, 97.5% in the individual test and 

2.5% were negative in both tests [15].  

  Moreover, Li et al.  studied 70 HBsAg positive donors to evaluate a NAT-HBV with 

greater sensitivity (5.09 IU / mL) and using pool of 6 samples, found a positive for HBV-

DNA of 57% [32].  

  In Spain, a study of 383.267 donors evaluated the use of NAT-HBV showed that of 

193 donors reactive for HBsAg, 89% had HBV-DNA.  In the total sample, the HBV-DNA 

was found in five donors HBsAg negative and those considered in the initial stage of infection 

[33].  

  In Brazil, the NAT to detect HIV- RNA and HCV-RNA is being implemented in 

blood banks and in some countries it's also for HBV. With this, one of the questions to be 

answered is that even with the deployment of NAT-HBV could possible discontinuation of 

the serological screening for HBsAg in blood donors.  As noted in this study and others 

mentioned previously, the levels of HBV-DNA may be low and not detectable in a percentage 

of HBsAg positive blood donors, even using more sensitive techniques than those used in this 
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study.  Therefore, considering the replacement of HBsAg by HBV-NAT requires caution and 

further research in parallel with the testing of anti-HBc.  

  As noted in some studies, the introduction of molecular tests to search for HBV-DNA 

can be efficient to detect the onset of infection, when it is not yet possible to detect the 

HBsAg [30, 31, 33].  Based on these data, the study highlights the importance of studies that 

may contribute to HBV serologic screening of blood centers in Brazil.  
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5.0 Conclusões 

 

 

 Não foi detectado HBV-DNA nas amostras de doadores de sangue anti-HBc/anti-HBs 

positivos e anti-HBc positivo isolado.  

 O HBV-DNA foi quantificado em 64% dos doadores de sangue HBsAg/anti-HBc 

positivo. 

 

6.0 Recomendações 

 

 

  Realização de estudos para pesquisa do HBV-DNA em doadores de sangue utilizando 

técnicas com alta sensibilidade, visando identificar o início da infecção pelo HBV, quando 

ainda não se detecta o HBsAg. Desta forma, contribuir para uma triagem sorológica que 

identifique precocemente o HBV no sangue dos doadores.  
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Apêndice A  

 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Título da Pesquisa: DETERMINAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE POSITIVIDADE PARA 

O DNA-VHB EM DOADORES DE SANGUE DA FUNDAÇÃO HEMOPE COM 

DIFERENTES PERFIS SOROLÓGICOS PARA HEPATITE B 
 
1- Você, frente à equipe médica, está sendo convidado (a) a participar de um estudo de investigação clínica. Para 
decidir se deseja ou não participar, você precisa entender os benefícios e riscos do mesmo, a fim de formar a sua 
opinião. 

 
2- Objetivo do estudo: caso seu resultado sorológico diagnosticar uma doença conhecida como Hepatite B, será 
realizado um outro tipo de exame chamado PCR. Este exame confirma a presença ou ausência do vírus no 
organismo. A Hepatite B é uma doença bastante comum em nosso país.  Ao se deixar participar do estudo, além 
de você obter um exame laboratorial a mais, você estará colaborando para que um maior conhecimento médico e 
científico em relação a doença seja obtido. 

 
3- Após você ter assinado o Consentimento Informado, serão coletadas amostras de sangue para os exames de 
laboratório. A coleta da amostra para o estudo será realizada no momento em que estiver sendo coletada a 
amostra do retorno para testes confirmatórios. Será apenas realizado um outro teste na amostra sem apresentar 
nenhum desconforto. 
 

4- Apenas os pesquisadores irão identificar você pelo nome. Os resultados desta pesquisa poderão ser 
apresentados em reuniões ou em publicações, no entanto você não será identificado nestas apresentações. Este 
material não será utilizado para outros estudos ou outros fins. 
 
5- Você está participando voluntariamente deste estudo. Você pode deixar de participar do mesmo a qualquer 
momento, sem penalidades.  

 
6- Dúvidas ou outras informações posteriores poderão ser obtidas com a pesquisadora Emanuelle Antonino 
Barros, biomédica da sorologia do doador e responsável pela pesquisa nos telefones: 3182-4647 (sorologia do 
doador do HEMOPE) ou 3469-1104 (residencial). Ou também no endereço da Fundação HEMOPE: Rua 
Joaquim Nabuco- 171- graças.  
 

 

Eu, _____________________________________________________, li o texto acima e 

estou ciente do conteúdo deste formulário de consentimento. Minhas perguntas foram 

respondidas. Dou o meu consentimento livre e esclarecido para participar como 

voluntário do projeto de pesquisa supracitado, sob a responsabilidade da pesquisadora 

Emanuelle Antonino Barros, biomédica do Laboratório de Sorologia da Fundação 

Hemope. Recebi uma cópia deste formulário de consentimento.  

 
 
Recife, _______ de ____________________ de 20_____ 
 
 
________________________________________________________    RG: __________________        

Voluntário 
 
____________________________________________________________ 
Pesquisador 
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ANEXO A 

 

 
Instructions for Authors 

Digestive Diseases and Sciences 

 
CATEGORIES OF MANUSCRIPTS 

 

Digestive Diseases and Sciences publishes peer-reviewed basic and clinical studies and 

special articles on all aspects of gastroenterology and hepatology and related fields. The 

editors will consider and publish the following categories of manuscripts:  

 

• Original Articles: basic or clinic research.  

• Reviews (including systematic reviews and meta-analyses): basic or clinical topics.  

• Special Category Articles: such as meeting reports (per approval of the editor-in-chief), 

comments on medical policy, or opinion pieces.  

• Case Reports: the editors will limit the number of case reports per issue and will only 

consider particularly novel and important clinical observations.  

• Editorials: comment on papers published elsewhere in the issue and solicited by the editor -

in-chief, and occasional special topics or announcements from the editors.  

• Correspondence: concise opinions on papers recently published in Digestive Diseases and 

Sciences. In special circumstances, free-standing concise correspondence related to a unique 

clinical experience or social/political comment regarding medical practice will be considered.  

• Stanford Multidisciplinary Seminars: specifically allocated for the Stanford 

Multidisciplinary Seminars submitted by authors from Stanford and coordinated by the editor 

for this series.  

• Industry Sponsored Articles and Reviews: provided that the relationship is clearly stated in 

the manuscript, editors will consider industry sponsored articles and reviews.  

 

ETHICS AND DISCLOSURE POLICIES 

 

Material submitted to Digestive Diseases and Sciences (DDS) must be original and not 

published or submitted for publication elsewhere. Authors who have related material under 

consideration or in press elsewhere should upload a clearly marked copy at the time of their 

submission to DDS. If part of a contribution has appeared or will appear elsewhere in press, 

the author must specify the details in the covering letter accompanying the DDS submission. 

Duplicate publication (by the same author) and plagiarism (by a different author) must be 

avoided in accordance with “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical 

Journals” developed by the International Committee of Medical Journal Editors 

(http://www.icmje.org). Each author must have participated substantially in the work and 

approve the final version of the manuscript. Where applicable, the following must be 

disclosed: all financial arrangements (research support, stock ownerships, equity interest, 

consultancies, or major honoraria) with a company whose product figures prominently in the 

manuscript; a statement of specific funding support; and identification of third party 

individuals who provided writing assistance. Reports of clinical trials with a control or 

comparison group should be presented according to the CONSORT guidelines 

(http://www.consort-statement.org or JAMA. 2001;285:1987-1991). The clinical trial registry 

URL (e.g., http://www.clinicaltrials.gov in the United States) and clinical trial number should 

be included in the body of the manuscript in the methods section.  
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http://dds.edmgr.com  

 

SUBMISSION 

 

Manuscripts should be submitted online using Springer’s manuscript submission and review 

system, Editorial Manager, at http://dds.edmgr.com. Editorial Manager supports a wide range 

of submission file formats:  

• Manuscripts: Word, WordPerfect, RTF, TXT, and LaTeX  

• Figures: TIFF, GIF, JPEG, EPS, PPT, and Postscript  

(Please note that PDF is not an acceptable file format for manuscripts or figures.)  

Manuscript submission requires the uploading of at least one manuscript file (including 

references), but a cover letter, figures, figure legends, and tables may also be uploaded as 

separate files. Files should ideally be posted in the following order (order can be changed 

after uploading):  

1. Cover letter  

2. Manuscript  

3. Tables  

4. Figure legends (if separate)  

5. Figures  

6. Other  

For all article types except correspondence and editorials, submission also requires the 

suggestion of four to six peer reviewers (experts in the topic area of the manuscript and not 

recent collaborators or from the same institution as the author[s]), including name, 

department, institution, and email address.  

Should any difficulties arise while submitting manuscripts online, please contact the 

responsible editorial assistant by clicking “Contact Us” in the Editorial Manager toolbar at the 

top of each page. Once submitted, a manuscript’s progress through the review process may be 

tracked in real time.  

 

MANUSCRIPT STYLE 

 

• Text should conform to accepted standards of American English style and usage. Before 

submitting an article to DDS, authors for whom English is a second language are encouraged 

to have their manuscripts reviewed and professionally edited by an individual whose native 

language is English.  

 

• All manuscripts should be typed in 12-point font size and double-spaced with 1-inch 

margins. Authors should retain a copy of all materials.  

 

• The manuscript, if an original article, should be arranged as follows: Title Page, Abstract,  

Keywords, Introduction, Methods, Results, Discussion, References, Tables, Figure Legends, 

and Figures.  

 

• The title page should include the title of the article (title should be concise and informative; 

do not use abbreviations), name(s) of author(s) and highest academic degree(s), department 

and institution from which the work originated, email and postal addresses of all authors, 

name of the corresponding author, acknowledgment of grant support, and disclosure of 

financial arrangements related to the research or assistance with manuscript preparation. 

Personal acknowledgments, if any, should be given in a separate section at the end of the 

article.  

http://dds.edmgr.com/
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• Authors of original articles should submit a structured abstract of no more than 250 words 

organized as applicable into the following categories: Background, Aims, Methods, Results, 

and Conclusions. Review articles should include a general abstract (i.e., the above categories 

are not required) also of no more than 250 words. Abbreviations, footnotes, and references 

should not be used in the abstract, with the exception of standard, repetitive abbreviations 

such as HCV, GERD, etc. Case reports should not include an abstract, though a short 

introduction as well as a brief discussion highlighting the key lessons from the case are both 

welcome.  

 

• A list of four to six keywords should be provided directly below the abstract and for case 

reports, on the title page. Keywords should express the precise content of the manuscript, as 

they are used for indexing purposes and should preferably be terms from the Index Medicus 

Medical Subject Headings (MeSH) list.  

 

• Case reports should not exceed 600 words and should not include an abstract or more than 

ten references. Case reports should ideally include a short introduction and brief discussion, 

the latter highlighting key lessons from the case. There is no maximum word count or number 

of references  

(or figures) for case series including several cases or for all other manuscript types. (Case 

series can be submitted as article type Case Report or Original Article, depending in part on 

the number of cases being reported.)  

 

• In the body of the manuscript, the ethical guidelines followed should be identified and the 

statistical methods employed should be outlined. When describing results, report P values 

and/or confidence intervals. Only standard abbreviations should be used and identified with 

first usage. Generic names of drugs should be used, although the brand name may be inserted 

in parentheses.  

 

• References should be cited in the text by numerals enclosed in square brackets. The 

references section should be typed double-spaced on pages separate from the text and 

numbered consecutively in the order in which references are cited in text. Included are last 

names and initials of authors, title of article, name of publication, year published, volume, and 

inclusive pages. For references with more than six authors, the fourth and subsequent authors 

should be replaced with “et al.”; for references with between one and six authors all the 

authors should be listed. Abbreviations should conform to those used in Index Medicus. 

References must be verified by the authors against original documents. We recommend the 

use of tools such as EndNote or Reference Manager for reference management and 

formatting. The style and punctuation of the references conform to the following examples 

(text enclosed in [I] symbols below, should be italicized in the manuscript):  

 

• Article:  

Sandborn WJ, Tremaine WJ, Batts KP, et al. Fecal bile acids, short-chain fatty acids, and 

bacteria after ileal pouch–anal anastomosis do not differ in patients with pouchitis. [I]Dig Dis 

Sci[I]. 1995;40:1471–1483.  

 

• Book:  

Banks PA. [I]Pancreatitis[I]. New York, NY: Plenum Medical; 1979.  

 

 

• Contribution to a Book:  
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Creutzfeldt W. Endocrine tumors of the pancreas. In: Volk BW, Wellmann KF, eds. [I]The 

Diabetic Pancreas[I]. New York, NY: Plenum Medical; 1977:551–590.  

 

• Electronic:  

ISI Web of Knowledge. Journal Citation Reports, 2007 JCR Science Edition. Available at: 

http://isiwebofknowledge.com. Accessed June 20, 2008.  

 

• Tables should be double-spaced on separate pages, with the table number and table title 

centered above the table and explanatory notes below the table.  

 

• The figure title and caption material should appear in the legend and not on the figure. 

Legends should be typed double-spaced on pages separate from the text. Figures should be 

numbered in one consecutive series in the order in which they are cited in the text. Please 

include sufficient information in the legends to interpret the figures without reference to the 

text.  

 

• Illustrations should be clear, with sharp contrast, especially where fine lines such as those of 

grids or traces are to be retained. Illustrations should be no larger than 8½ × 11 inch, but 

preferably of a size not needing enlargement or reduction. If color illustrations are submitted, 

the cover letter should state that the author will bear the cost of color reproduction in print. 

(Reproduction of color illustrations in the electronic version is complimentary.) The cover 

letter may request color reproduction in the electronic version only; black-and-white 

reproduction will occur in the print version at no charge.  

 

INVESTIGATIONS INVOLVING HUMAN SUBJECTS 

 

The journal requires that investigations performed on human subjects have the prior approval 

of the appropriate institutional or other independent ethics committee on human 

experimentation. This attestation should appear in the methods section of the manuscript. In 

countries where such mechanisms for approval do not exist, authors are required to indicate 

that the research was carried out in accordance with the Helsinki Declaration. A similar 

assurance is required to document that animal experimentation was performed under 

appropriate circumstances. 

 

COPYRIGHT 

 

Submission of a manuscript to Digestive Diseases and Sciences is a representation that the 

manuscript has not been published previously in any form, including symposia and 

proceedings of meeting, except in brief abstract form, and is not currently under consideration 

for publication elsewhere. Once a manuscript is accepted by the editorial office, authors (or 

their employers, if they hold the copyright) must sign a statement transferring copyright to 

Springer Science+Business Media, Inc., before the manuscript can be officially accepted for 

publication. Authors will receive the statement via email from the production editor; they 

need not provide a copyright transfer at manuscript submission. Such a written transfer, which 

previously was assumed to be implicit in the act of submitting a manuscript, is necessary 

under the U.S. Copyright Law in order for the publisher to carry through the dissemination of 

research results and reviews as widely and effectively as possible. 
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now provides an alternative publishing option: Springer Open Choice. A Springer Open 
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the required payment information. Payment must be received in full before publication or 

articles will publish as regular subscription-model articles. We regret that Springer Open 
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