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INTRODUÇÃO 

 A doação de sangue é um ato voluntário, de generosidade e que pode salvar vidas. No 

entanto, por se tratar de um produto biológico, mesmo quando corretamente preparado e 

indicado, esse processo carrega intrinsecamente vários riscos. Dentre eles, destacam-se o 

riscos de transmissão de doenças infecciosas como a doença de Chagas, Sífilis, Malária e dos 

Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), Vírus Linfotrópico da Célula T Humana (HTLV), 

Vírus da Hepatite B (VHB), Vírus da Hepatite C (VHC). Dessa forma, mostra-se 

imprescindível a rigorosa seleção do doador. 

 Identificar as características dos indivíduos que apresentam risco de transmissão de 

doenças através de transfusão sanguínea é uma tarefa difícil. Por isso, a hemovigilância 

representa uma das áreas estratégicas de atuação do Ministério da Saúde com o objetivo de 

direcionar ações para aumentar a segurança nas transfusões sanguíneas. Dentre elas, destaca-

se a triagem clínica e sorológica realizada pelos hemocentros com o objetivo de minimizar os 

riscos transfusionais.  

 Apesar de sua importância, estudos sobre o perfil dos doadores de sangue com vistas a 

subsidiar ações de captação são pouco explorados no país, onde é notável a carência de 

pesquisas sistematizadas na área. Este trabalho retrospectivo  utilizou banco de dados do 

Hemocentro de Sergipe (HEMOSE) no qual foram feitas análises do perfil epidemiológico 

dos doadores de sangue com sorologias reagentes. Objetiva-se então, contribuir para a 

avaliação da qualidade dos nossos doadores e o planejamento de ações que contribuam para a 

segurança dos pacientes que receberão a transfusão sanguínea. 

 . 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. SANGUE: Breve Abordagem Histórica 

 

 O termo “sangue”, de origem latina – sanguen -, possui forte conotação emocional na 

cultura cristã. Associado ao coração, o “sangue” está presente com muita força na literatura, 

nas artes em geral e, é claro, nas ciências (PEREIMA, 2010) “Sangue de barata”, “sangue 

frio”, “sangue azul”, “sangue bom” “o sangue subiu à cabeça” são algumas das expressões 

corriqueiras que refletem a forte carga de magia, de fascínio e até de medo ligada ao sangue, 

ideias que integram as mais diferentes culturas e religiões e perduram, em muitos casos, até os 

dias de hoje (GOTTLIEB, 1992). Na Antigüidade, era concebido como fluido vital que além 

de vida proporcionava juventude. Por isso, os povos primitivos untavam-se, banhavam-se e 

bebiam o sangue de jovens e corajosos guerreiros, esperando adquirir suas qualidades 

(PEREIMA, 2010). 

 As tentativas de se usar o sangue para curar doenças vêm desde a pré-história. Durante 

muitos séculos, no entanto, os resultados foram totalmente infrutíferos (JUNQUEIRA, 2005). 

Há relatos de que, em 1492, estando o Papa Inocêncio VIII muito doente, na tentativa de 

salvar-lhe a vida, três jovens realizaram a primeira transfusão de sangue da história, 

resultando na morte dos quatro (JUNQUEIRA, 1979). Cerca de um século depois, em 1616, 

William Harvey descreve a circulação sangüínea, o que levou muitos pesquisadores a 

estudarem a possibilidade de transfusão de sangue entre animais. 

  Em 1667, foi realizada a primeira transfusão do sangue de um carneiro para um ser 

humano, que faleceu imediatamente. Em seguida as tentativas de transfusão de sangue 

passaram para o sistema braço a braço, em que uma pessoa doava diretamente para outra. 

Essa terapia era aconselhada para socorrer pacientes com problemas de hemorragias graves. 

No entanto, o insucesso dessa prática era muito grande, de modo que, na Europa, ela ficou 

proibida por 150 anos. Até que em 1818, James Blundell, em Londres, realizou de forma bem 

sucedida a primeira transfusão de sangue de um homem para outro (PEREIMA, 2010). 

 A terapia de transfusão de sangue começou a obter êxito no início do século XX, após 

a descoberta dos grupos sanguíneos e da compatibilidade sanguínea pelo imunologista 

austríaco Karl Landsteiner que descreveu os principais tipos de células vermelhas : A, B, O e 

mais tarde AB. Como conseqüência dessa descoberta, tornou-se possível estabelecer quais 
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eram os tipos de células vermelhas compatíveis  e que não causariam reações desastrosas, 

culminando com a morte do receptor (JUNQUEIRA, 2005).  

 

 

2.2. A HEMOTERAPIA NO BRASIL 

  

Após a descoberta dos grupos sangüíneos, por Karl Landsteiner, em 1900, cirurgiões 

brasileiros como Carrel, Crille, De Bakey, foram os pioneiros na realização de transfusões 

sanguíneas para os seus pacientes. Existem relatos também de que nesta época, em Salvador, 

o professor de Clínica Médica, Garcez Fróes, transfundiu 129 mL de sangue do doador João 

Cassiano Saraiva, servente do hospital, em uma paciente operada de pólipo uterino com 

metrorragia importante. No entanto, dentre os vários serviços que existiam, o STS (Serviço de 

Transfusão de Sangue) mereceu destaque. Fundado no Rio de Janeiro em 1933, o STS aliou à 

assistência médica um enfoque científico voltado ao exercício da especialidade e às 

transfusões de sangue de forma geral. O sucesso deste modelo e a eficiência do atendimento 

resultaram na criação, em 1937, de várias filiais. Alguns anos depois, na década de 40, no Rio 

de Janeiro e em São Paulo, a Hemoterapia brasileira começou a se caracterizar-se como uma 

especialidade médica, sendo inaugurado, em 07 de dezembro de 1942, o primeiro Banco de 

Sangue no Instituto Fernandes Figueira visando obter sangue que seria enviado para os 

hospitais das frentes de batalha da segunda guerra mundial. (JUNQUEIRA, 2005). 

 Na década seguinte, houve um incentivo maior à doação sanguínea tendo em vista a 

promulgação da Lei Federal nº 1.075, de 27 de março de 1950, que estabelecia que o 

funcionário poderia deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo de salário, por um dia em 

doze meses de trabalho, em caso de doação de sangue devidamente comprovada. Também 

neste ano foi fundada a Associação de Doadores Voluntários do Brasil. 

 A hemoterapia no Brasil passou a receber mais atenção no regime militar, através da 

implantação de uma política nacional de sangue, como uma preocupação dos militares devido 

à falta de uma reserva hemoterápica no país em caso de conflito armado. A política de saúde 

do governo militar, entendida em sentido amplo, produziu efeitos danosos sobre a 

hemoterapia (LUIZ, 1991) uma vez que os órgãos da previdência unificada passaram a 

comprar sangue de bancos particulares para uso em hospitais públicos e conveniados. Iniciou-

se assim, a partir de tais condições favoráveis, a especulação com o sangue através da 

exploração de doadores "voluntários" de baixa renda por um sem-número de proprietários de 
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pequenos bancos de coleta. Essa prática era realizada sem preceitos éticos, sem padrões 

protissionais e sem fiscalização (LUIZ, 1991)   

 A criação do Pró-Sangue (Programa Nacional Sangue) em 1980, articulando órgãos 

dos Ministérios da Saúde e da Previdência e propondo a total organização da atividade 

hemoterápica no Brasil, pode ser vista como uma resposta oficial à crescente insatisfação da 

sociedade organizada com o descontrole do sistema. Os altos índices de contaminação 

sanguínea - particularmente a ocorrência de Chagas transfusional- constituíam uma das razões 

de contestação ao sistema de saúde na virada da década (LUZ,1991). 

 Por fim, a Constituição Federal de 1988 e a VIII Conferência Nacional de Saúde 

foram fundamentais para o avanço na área de Hemoterapia no Brasil, significando um grande 

avanço na área da saúde (REGINATO, 2005). O artigo 199 da Constituição, no seu parágrafo 

4, diz que a lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção dos órgãos, 

tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a 

coleta, processamento e transfusão de sangue e seus componentes, sendo vedado todo tipo de 

comercialização (BRASIL, 2013) 

 

2.3. SANGUE: UM BEM PRECIOSO 

 

 A doação de sangue no Brasil é atualmente regulamentada pela Portaria nº 1.353, de 

13 de junho de 2011, do Ministério da Saúde, que estabelece e ratifica o disposto na 

Constituição federal em vigor, enfatizando que a doação de sangue deve ser altruísta, 

voluntária e não gratificada direta ou indiretamente (BRASIL, 2013). Fundamental para o 

funcionamento dos tecidos orgânicos, o sangue desempenha diversas funções, entre elas o 

transporte de gases, proteínas de defesa e da coagulação, regulação térmica e hídrica, 

manutenção de equilíbrio aquoso e ácido-básico iônico (CARMELO, 2009). Diversas são as 

situações clínicas em que a transfusão sanguínea se faz vital, como nos pacientes vítimas de 

acidentes de trânsitos, hemorragias agudas de outra natureza, pacientes com grandes 

queimaduras, anêmicos graves e outras situações de emergência (BRASIL, 2002). 

 A segurança de uma transfusão de sangue depende de fatores como o perfil 

epidemiológico da população na qual se faz a captação dos candidatos à doação. Apesar de 

ser um procedimento notavelmente seguro, está associada a alguns riscos (DAVIS, 2011). Por 



13 

 

isso, a hemovigilância representa uma das áreas estratégicas de atuação do Ministério da 

Saúde com o objetivo de direcionar ações para aumentar a segurança nas transfusões 

sanguíneas, com particular ênfase nos incidentes transfusionais. Essas ações se justificam uma 

vez que o sangue, pela sua característica de produto biológico, mesmo quando corretamente 

preparado e indicado, carrega intrinsecamente vários riscos, sendo impossível, portanto, 

reduzir a zero a possibilidade de ocorrência de incidentes transfusionais (FERNANDES, 

2001). 

 Dentre os incidentes transfusionais, destacam-se, pela sua gravidade, os seguintes: 

infecção pelo vírus da hepatite B (HBV), infecção pelo vírus da hepatite C (HCV), infecção 

pelo Vírus da Imunodefici6encia Humana (HIV), doença de Chagas, sífilis, malária, infecção 

pelo Vírus Linfotrópico de Células T Humana (HTLV) (BRASIL, 2004). Portanto, os 

critérios para seleção dos doadores devem basear-se em evidências objetivas, otimizando a 

seleção de candidatos à doação e evitando que sejam interpretados como preconceito 

(ARAÚJO, 2010). Serão quatro as principais etapas percorridas pelos candidatos: Cadastro, 

Pré-Triagem, Triagem Clínica e Coleta (Figura 1). 

 

1- CADASTRO: Identificação através de documento original e oficial com foto. 

2- PRÉ-TRIAGEM: Serão verificados o peso, a pressão arterial, a temperatura e a taxa de 

hemoglobina ou hematócrito do candidato à doação. 

3– TRIAGEM CLÍNICA: Realizada por um profissional de saúde habilitado, sob supervisão 

médica, no mesmo dia da coleta. É realizada com o intuito de selecionar, dentre os candidatos 

apresentados, somente aqueles que preencherem os critérios desejáveis para um doador de 

sangue. Desse modo, a triagem clinica visa a proteger a saúde do doador e do receptor. Nesta 

etapa o candidato a doação será entrevistado pelo profissional de saúde, em local com 

privacidade, na qual se utiliza um roteiro padronizado que contém questões referentes a 

historia de doença (previa ou atual), cirurgias, maior vulnerabilidade para doenças 

sexualmente transmissíveis, e comportamento de risco.  

 O candidato que for considerado apto nessa fase será encaminhado para a fase 

seguinte 

4- COLETA : O processo de coleta do sangue pode se dar de duas formas, sendo a mais 

comum a coleta do sangue total. A outra forma, mais específica e de maior complexidade, 

realiza-se por meio de aférese. O sangue total deve ser coletado em uma bolsa descartável, 
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estéril. No momento da doação, o doador deve estar confortavelmente instalado. A punção 

venosa para coleta do sangue deve ser precedida de uma anti-sepsia adequada do local da 

venopunção, e o volume coletado deve ser aquele definido na triagem clinica (entre 405 e 495 

ml).  Concluída a coleta, a bolsa de sangue será encaminhada para o processamento e as 

amostras de sangue serão destinadas ao laboratório para a realização dos exames 

imunohematológicos e sorológicos obrigatórios. 

 

 

FIGURA 1: Etapas para a doação de sangue 

 

2.4. TRIAGEM SOROLÓGICA 

 

 A triagem sorológica de potenciais doadores de sangue é obrigatória. Isso se deve à 

grande variedade de patógenos que podem ser transmitidos durante o processo de doação. 

Atualmente é obrigatória a triagem de anticorpos para os vírus transmissores da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS), hepatites B e C, sífilis, doença de Chagas e HTLV. Em 

algumas regiões do Brasil também são realizados testes para detecção de malária (BRASIL, 

2013) e Citomegalovírus (CMV). Este último, nos componentes destinados aos pacientes 
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submetidos a transplantes de célula progenitora e de órgãos, com sorologia para CMV não 

reagente; recém-nascidos com peso inferior a 1.200g ao nascer de mães CMV negativo ou 

com resultados sorológicos desconhecidos; e em caso de transfusão intrauterina.  

 

 

2.4.1. VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA – HIV-1 E HIV-2 

  

 O vírus da imunodeficiência humana, causador da AIDS, é um retrovírus da 

subfamília Lentiviridae. Em razão de algumas modificações genéticas, existem 02 tipos de 

HIV: o HIV-1, isolado em 1983, atualmente encontrado em todos os continentes, e o HIV-2, 

isolado em 1985, com ocorrência mais restrita à África. No Brasil, predomina o HIV-1, sendo 

pouco freqüentes os registros de infecção pelo HIV-2 (BRASIL, 2005) 

 O protagonismo do HIV como agente causal de um conjunto de manifestações clínicas 

e patológicas no homem, remonta a 1981, quando surgiram, na Califórnia, uma série de 

doentes com um conjunto de patologias pouco comuns relacionadas a maior conseqüência 

desta infecção que é a destruição inexorável do sistema imunológico, na quase totalidade dos 

doentes infectados, conduzindo à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, com as suas 

múltiplas infecções oportunistas e/ou neoplasias (MOSS, 1989). 

 No Brasil, o primeiro caso de transmissão do HIV por transfusão sanguínea foi 

reconhecido no ano de 1982, mas outros casos em hemofílicos foram descritos nessa mesma 

década. No entanto, somente a partir de 1985, o Brasil teve acesso aos testes para detecção de 

anticorpos anti-HIV na triagem sorológica de doadores de sangue (ALTAFULLA, 1988). 

Atualmente o Ministério da Saúde obriga a realização combinada de dois testes distintos, que 

devem ter princípios metodológicos e/ou antígenos distintos sendo que pelo menos  um dos 

testes deve ser capaz de detectar anticorpos anti-HIV-1 e anti-HIV-2. As amostras reagentes 

nos testes 1 e 2 devem ser submetidas em seguida a teste confirmatório por 

imunofluorescência indireta, Western Blot ou PCR (PEREIRA, 2004). O teste de amplificação 

de ácido nucléico (NAT) é uma tecnologia molecular que detecta o RNA e DNA de agentes 

infecciosos virais, tais como HIV e HCV o que reduz a possibilidade de transmissão dos vírus 

durante a janela imunológica. No caso do HIV, reduz a janela imunológica de 80 para 23 dias 

e na hepatite C de 53 para 21 dias. No momento, o Ministério da Saúde está em fase de 

implantação do NAT como teste pré-transfusional obrigatório. 
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 Tem-se observado que houve uma redução nos casos de contaminação por transfusão 

notificados pelo Ministério da Saúde da década de noventa para os dias atuais (BRASIL, 

2013). A redução pode ser explicada pelos métodos utilizados na triagem do doador, que 

busca eliminar doadores com comportamento de risco e a utilização de testes mais sensíveis 

para detecção precoce do HIV (GONÇALVES, 2006).  

  

2.4.2. VÍRUS DA HEPATITE B 

   

 O vírus da hepatite B é uma partícula contendo DNA, formada de material antigênico 

em um núcleo interno (antígeno central da hepatite B: AgHBc), de material antigênico em um 

revestimento externo (antígeno superficial da hepatite B: AgHBs) e uma proteína 

independente, que circula no sangue conhecida como antígeno “e” (AgHBe) (Figura 2). Cada 

antígeno leva à produção de seu anticorpo específico (BRASIL, 2005). 

 O diagnóstico sorológico da infecção pelo vírus da hepatite B baseia-se na detecção de 

marcadores sorológicos como o antígeno de superfície do HBV; os anticorpos (IgM e IgG) 

contra o antígeno do capsídeo viral (anti-HBc); e  do anticorpo contra o AgHBs (anti-HBs). 

Este último marcador, o anti-HBs, tem importância na definição da infecção pelo HBV, cuja 

evolução resultou em cura, e para a avaliação de resposta vacinal. Nos casos de cura, o 

AgHBs é negativo e o anti-HBc e anti-HBs são positivos. Outros dois marcadores sorológicos 

da infecção pelo HBV são: o antígeno AgHBe e o anticorpo contra esse antígeno “e” (anti-

HBe). Esses marcadores têm apenas valor prognóstico nos casos de hepatite B crônica 

(BRASIL, 2004). 

 A transmissão do vírus da hepatite B se faz por via parenteral, e, sobretudo, pela via 

sexual, sendo considerada uma doença sexualmente transmissível. Dessa forma, a hepatite B 

pode ser transmitida por solução de continuidade (pele e mucosa), relações sexuais 

desprotegidas e por via parenteral (compartilhamento de agulhas e seringas, tatuagens, 

piercings, procedimentos odontológicos, cirúrgicos, etc) (BRASIL, 2008).  Em relação à 

transmissão do VHB entre doadores de sangue, as medidas de controle sorológico adotadas 

pelo ministério da saúde reduziram a incidência de hepatite B nesta população. Atualmente, 

na triagem de doadores são pesquisados, obrigatoriamente, os marcadores AgHBs e o anti-

HBc por métodos imunoenzimático ou por quimioluminescência, ou outras metodologias 

previamente validadas  o que confere maior segurança ao procedimento (BRASIL, 2004). 



 

 Apesar de todos os recentes avanços em relação ao diagnóstico, ao tratamento e à 

profilaxia da hepatite B, essa se mantém como um importante problema de sa

dias atuais. Particularmente relevante é o estudo da sua distribuição em diferentes populações 

humanas, uma vez que existem variações acentuadas na presença de marcadores segundo 
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exames de triagem no Brasil se tornaram obrigatórios, houve uma redução da transmissão 

dessa forma de hepatite por transfusão de sangue e hemoderivados. Porém, não há no 

mercado mundial testes sorológicos com 100% de sensibilidade e especificidade 

(PROHASKA, 1992) sendo assim, ainda persiste uma mínima possibilidade de ocorrer 

transmissão do vírus no intervalo entre a aquisição da infecção e o aparecimento de anticorpos 

detectáveis (LEGLER, 2000). 

 O diagnóstico sorológico de pacientes infectados pelo vírus da hepatite C pode ser 

realizado utilizando-se duas categorias de testes. Testes indiretos, que detectam anticorpos 

contra o VHC, como o ensaio imunoenzimático (ELISA) e testes diretos, que detectam, 

quantificam ou caracterizam componentes da partícula viral, como a pesquisa do RNA do 

VHC, por Reação em cadeia de polimerase (PCR)  e o teste de detecção do antígeno do core 

do VHC. Em populações de baixo risco, como doadores de sangue ou em triagens 

populacionais aleatórias, que não apresentam fatores de risco para aquisição de infecção pelo 

VHC, o ELISA negativo é suficiente para excluir a presença do vírus. Entretanto, resultados 

falsos-positivos podem ocorrer nestas populações. Nestes casos, a pesquisa do RNA do VHC 

qualitativa deve ser realizada para confirmar o diagnóstico (BRASIL, 2013). Como já citado 

anteriormente, o Ministério da Saúde está em fase de implantação do NAT como teste pré-

transfusional obrigatório, reduzindo assim, a janela imunológica. 

 

 

2.4.4. HTLV I e II 

 

 O vírus linfotrópico de células T humana pertence à subfamília Oncoviridae e foi o 

primeiro retrovírus a ser isolado em seres humanos. Após a descoberta do HTLV-I, um 

segundo retrovírus foi isolado e denominado HTLV-II - vírus linfotrópico humano tipo II.  

Ambos podem ser transmitidos através de linfócitos infectados presentes no leite materno, 

durante relações sexuais, através de transfusões de sangue ou ainda através de agulhas e 

seringas compartilhadas por usuários de drogas injetáveis (BRASIL, 1998). 

 A maioria dos indivíduos infectados pelo HTLV-I permanece por um longo período 

como portadores assintomáticos, enquanto uma pequena parcela da população desenvolve 

algum tipo de doença, provavelmente dependendo de co-fatores (genéticos, demográficos, 

ambientais). Existem diversas manifestações clínicas associada, dentre elas polimiosite, 

artropatia associada ao HTLV-I, dermatite infecciosa, uveíte, Síndrome de Sjogren. No 
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entanto, as principais manifestações clínicas do HTLV--1 são a leucemia e linfomas de 

células T e a paraparesia espástica tropical. Em relação ao HTLV-II ainda não foi 

conclusivamente associado com qualquer condição patológica (BRASIL, 1998). 

 Quanto à prevalência, o HTLV-I é o mais prevalente dos dois subtipos. No ano de 

2007, estimou-se que existiam cerca de 20 milhões de pessoas infectadas pelo HTLV-I em 

todo o mundo, e cerca de 2,5 milhões de pessoas infectadas no Brasil. No entanto, um 

levantamento feito pelo ministério da saúde em 2010 demonstrou que a distribuição desse 

vírus não é homogênea, com menor prevalência na região sul e uma concentração maior de 

pessoas portadoras do vírus nas regiões norte e nordeste do país (DIAS-BASTOS, 2010). 

Estudos epidemiológicos sugerem que Salvador, a capital do Estado da Bahia, tem a maior 

prevalência de infecção pelo HTLV-I em comparação com outras grandes cidades brasileiras.  

Em um recente inquérito de base populacional observou-se em Salvador, uma soroprevalência 

global de infecção de HTLV-I de 1,76%, variando de 1,2% (homens) e 2,0% (mulheres). 

Salvador parece ter a maior prevalência de HTLV-I também entre os doadores de sangue 

(1,35%), em oposição às estimativas de entre 0,01 - 0,33% em outras cidades brasileiras como 

relatado em um estudo multicêntrico, transversal de doadores de sangue (PAVLOVA, 1998). 

 O diagnóstico sorológico do HTLV nos hemocentros nacionais tornou-se obrigatório a 

partir de 1993 (BRASIL, 2005). Atualmente a detecção do vírus está baseado na procura de 

anticorpos específico, sendo o teste ELISA o mais utilizado para triagem sorológica em 

bancos de sangue. Para eliminar casos falso-positivos e caracterizar o tipo de HTLV usa-se 

métodos mais específicos como Western-Blot ou PCR (POIESZ, 2000).  

  

2.4.5. SÍFILIS 

 A sífilis é uma doença infecciosa crônica causada por uma bactéria chamada 

Treponema pallidum, do gênero Treponema e da família dos treponemataceae . O T. pallidum 

infecta exclusivamente o homem, não sendo cultivado in vitro. Sua membrana externa é 

composta predominantemente por lipídeos e por poucos componentes protéicos, o que 

dificulta o desenvolvimento de testes sorológicos e de vacinas (SINHA, 1999). O T.pallidum 

pode ser transmitido por via transplacentária para o feto ou pela contaminação deste no canal 

de parto, na presença de lesões genitais materna. Outras formas de infecção pelo treponema 

são através de relação sexual sem preservativo, por meio de transfusões sanguíneas e 

acidentes ocupacionais. 
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 A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que ocorram cerca de 12 milhões de 

novos casos de sífilis, anualmente, no mundo (WHO, 2008). No Brasil, destaca-se a sífilis 

congênita que a despeito das campanhas e outras iniciativas do Ministério da Saúde, entre 

janeiro de 2005 e junho de 2012, foram notificados no Sinan 57.700 casos de sífilis em 

gestantes, dos quais a maioria ocorreu nas Regiões Sudeste e Nordeste, com 21.941 (38,0%) e 

14.828 (25,7%) casos, respectivamente (BRASIL, 2012) Entre os candidatos a doação 

sanguínea no Brasil alguns estudos demonstram que a prevalência de sífilis oscila entre 1 a 

4% (BRASIL, 2013). Apesar desta taxa de infectados entres os candidatos, à medida que 

houve uma melhora na qualidade nos processos de seleção do doador a partir do rastreio 

sorológico universal, a transmissão de sífilis por transfusão sanguínea vem declinando 

substancialmente (SALLES, 2003).  

 O diagnóstico da sífilis é baseado na avaliação clínica, na identificação do agente 

etiológico (pesquisa direta do T. pallidum no exsudato seroso das lesões) e nos testes 

sorológicos. O recurso diagnóstico mais freqüentemente utilizado é o teste sorológico, visto 

que, o paciente na maioria das vezes, quando procura o serviço de saúde, já não mais se 

encontra na fase inicial da doença, que se caracteriza pelo surgimento da úlcera ou cancro. As 

provas sorológicas constituem o único meio de identificação para a forma latente da sífilis 

adquirida, na qual não são observados quaisquer sinais ou sintomas clínicos que sugiram a 

presença da doença ( SANTANA, 2006). 

 Os testes sorológicos são classificados em não treponêmicos e treponêmicos. Dentre 

os testes antigênicos não treponêmicos o VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) é o 

exemplo mais exponente e dentre os testes treponêmicos se destaca o FTA-ABS (Fluorescent 

Treponema Antigen Absorvent) (SANTANA, 2006). No Brasil, é obrigatório o uso de um 

teste sorológico na triagem de doadores podendo ser treponêmico ou não treponêmico 

(BRASIL, 2004). A grande maioria dos serviços de hemoterapia utiliza um teste não 

treponêmico (VDRL) por ser de menor custo e apresentar alta sensibilidade (ALQUÉZAR, 

2007). 

 

2.4.6. DOENÇA DE CHAGAS 

 A doença de Chagas tem como agente etiológico o protozoário flagelado 

Trypanosoma cruzi e a sua transmissão para o homem ocorre, principalmente pelas fezes do 

vetor- triatoma infestans, popularmente conhecido como chupança, bicho-barbeiro, bicho-de-

frade, bicho-de-parede. Dentre as formas habitualmente conhecidas de transmissão da doença 
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de Chagas para o homem destacam-se a transfusional, a transplacentária (congênita) e, mais 

recentemente, a transmissão pela via oral, pela ingestão de alimentos contaminados pelo T. 

cruzi. Mecanismos de transmissão menos comuns envolvem acidentes de laboratório, manejo 

de animais infectados, transplante de órgãos sólidos e leite materno (BRASIL, 2005). 

  Segundo a OMS, a  prevalência de infecção pelo Trypanosoma cruzi  gira em torno de 

13 milhões de pessoas em 15 países, com incidência anual de 200.000 casos (WHO, 2000). A 

distribuição geográfica da doença de Chagas, incluindo seus reservatórios e vetores, é 

limitada primariamente ao continente sul-americano em virtude da distribuição do vetor estar 

restrita a ele (DIAS, 2009). No Brasil, com o controle das transmissões vetorial e 

transfusional, estima-se em dois a três milhões de pessoas infectadas, com prevalência atual 

da infecção inferior a 0,2% (DIAS, 2006). Os estados com prevalência mais destacada são: 

Rio Grande do Sul; parte de São Paulo; Minas Gerais; Goiás; sul de Tocantins e alguns 

estados da Região Nordestes: Bahia; Paraíba; Pernambuco; Piauí e Ceará, sendo o estado de 

Minas Gerais considerado um dos estados brasileiros com maior prevalência da endemia 

chagásica (BRASIL, 2005). 

 A doença de Chagas pode ser assintomática nos primeiros anos pós a infecção. 

Inicialmente, cerca de 4 a 10 dias após a picada do inseto o paciente poderá apresentar um 

quadro de febre, mal-estar, falta de apetite e uma leve inflamação no local da picada, além de 

aumento de gânglios, baço e fígado. De uma forma geral, a infecção inicial é acompanhada 

por sinais e sintomas locais, decorrentes da invasão do parasita, e representados pelo sinal de 

Romaña ou pelo chagoma de inoculação (BLEJER, 2001). Em sua forma crônica a doença de 

chagas pode se apresentar com manifestações cardíacas, geralmente com alterações 

eletrocardiográficas, principalmente bloqueio completo de ramo direito, como uma síndrome 

de insuficiência cardíaca progressiva, insuficiência cardíaca fulminante ou com arritmias 

graves e morte súbita. Outras apresentações clínicas da fase crônica constituem as alterações 

do trato digestivo ocasionadas por lesões dos plexos nervosos (destruição neuronal simpática), 

com conseqüentes alterações da motilidade e de morfologia, ao nível do trato digestivo, sendo 

o megaesôfago e o megacólon as manifestações mais comuns ( BRASIL, 2005). 

 A transfusão sangüínea é o segundo modo mais importante de transmissão da doença 

de Chagas na América Latina depois da vetorial (BLEJER, 2001), desta forma, a triagem 

clínica e epidemiológica, tem um papel de destaque na prevenção da doença transfusional. 

Atento aos riscos, o Ministério da Saúde, por meio da Resolução RDC 343, de dezembro de 

2002, preconiza o uso de um teste imunoenzimático de alta sensibilidade. Os testes de triagem 
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sorológica de doadores mais usados são a hemaglutinação indireta, a imunofluorescência 

indireta e o método ELISA (GALVÃO-CASTRO, 1997). Então, o Brasil, que nos anos 80 

apresentava prevalência média de 7,03% em candidatos à doação de sangue, teve esse 

coeficiente diminuído para 3,18%, na década de 90, e atualmente para 0,6%, na hemorrede 

pública, e de 0,7%, na rede privada (BRASIL, 2005). Estes índices refletem a efetividade dos 

programas de combate ao vetor e maior controle do sangue e hemocomponentes, através de 

uma rigorosa triagem clínica e da doação voluntária de sangue. Também a atuação mais 

efetiva da vigilância sanitária sobre os serviços de hemoterapia públicos e privados tem 

contribuído para o aumento da segurança transfusional e, consequentemente, para eliminação 

da transmissão sanguínea dessa doença (BRASIL, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

3.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALTAFULLA, M. Desarrollo de positividad al vírus de la imunodeficiência humana (VIH) 

em pacientes receptores de derivados de sangue. Rev. Med. Panamá, 13(2): 76-78, 1988. 

ALTER MJ. Epidemiology of hepatitis C. Hepatology 26(suppl 1): 62S-65S, 1997. 

ALTER MJ. Epidemiology of hepatitis C virus infection. World J Gastroenterol 

2007;13(17):2436-41. 

ALQUÉZAR A.S. Desempenho de testes sorológicos para sífilis, treponêmicos (elisa) e não 

treponêmicos (vdrl e rpr), na triagem sorológica para doadores de sangue – confirmação dos 

resultados por meio de três testes treponêmicos (fta abs, wb e tpha). Revista de patologia 

tropical. Vol. 36 (3): 215-228. set.-dez. 2007 

AVELLEIRA JCR; BOTTINO G. Sífilis: diagnóstico, tratamento e controle. An Bras 

Dermatol. 2006;81(2):111-26.  

ARAÚJO FMR, Feliciano KVO, Mendes MFM, Figueiro, JN. Doadores de sangue de 

primeira vez e comportamento de retorno no hemocentro público de Recife. Revista Brasileira 

de Hematologia e Hemoterapia. 2010; 32 (5): 384-90. 

BARRÉ-SINOUSSI F, Chermann JC, Rey F, et al. Isolation of a T-lymphotropic retrovirus 

from a patient at risk for acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Science 1983; 220: 

868-71. 

BLEJER JL, Saguier MC, Salamone HJ. Antibodies to Trypanosoma cruzi among blood 

donors in Buenos Aires, Argentina. Int J Infect Dis 2001;5:89-93 

BRASIL, Ministério da Saúde:  HTLV-I/II - Triagem e diagnóstico sorológico em unidades 

hemoterápicas e laboratórios de saúde pública. - Brasília: Ministério da Saúde, Coordenação 

Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids. 1998. 

BRASIL, Ministério da Saúde.Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução – RDC nº 

343, de 13 de dezembro de 2002. Brasília, 2002 



24 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Manual técnico 

para investigação da transmissão de doenças pelo sangue / Ministério da Saúde, Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília: Ministério da Saúde, 2004 

BRASIL. Resolução RDC nº 153, de 14 de junho de 2004. Determina o Regulamento Técnico 

para os procedimentos hemoterápicos. ANVISA. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 

jun. 2004 

BRASIL. ANVISA. Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 153 de 14 de junho de 2004. 

Entra em vigor a partir da data de publicação, ficando revogada a RDC nº 343 de 13 de 

dezembro de 2002. Diário Oficial de União. Brasília, 14 de junho de 2004. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. Manual técnico 

para investigação da transmissão de doenças pelo sangue. Brasília: Editora MS; 2005. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 

Vigilância Epidemiológica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2005. 24 p. – (Série F. 

Comunicação e Educação em Saúde). 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 

Vigilância Epidemiológica. Guia de Vigilância Epidemiológica. Brasília: Ministério da 

Saude, 2005 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde.Guia de vigilância 

epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. – 6. ed. – Brasília : 

Ministério da Saúde, 2005 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 

Vigilância Epidemiológica. Hepatites virais : o Brasil está atento / Ministério da Saúde, 

Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 3. ed. – 

Brasília : Ministério da Saúde, 2008 

BRASIL, Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância em Saúde - Departamento de DST, 

Aids e Hepatites Virais. Brasília, 2012. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico janeiro a junho de 2004. Disponível 

em :<http://www.aids.gov.br/final/dados/BOLETIM2.pdf>. Acesso em: 20 de abr. 2013. 



25 

 

BRASIL, Constituição da república federativa do brasil de 1988. Disponível em : <http: 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 20 mar. 2013 

CARMELO, et al. Conhecimentos, atitudes e práticas em relação à doação sanguínea entre 

acadêmicos de Medicina. Revista Brasileira de Medicina, São Paulo, v.66, n.1/2, p.14-

19,2009. 

DAVIS R.E, Vincent CA, Murphy MF. Blood transfusion safety: the potential role of the 

patient. Transfus Med Reviews. 2011; 25(1): 12-23 

DIAS-BASTOS, Maria Regina et al - Decline in prevalence and asymmetric distribution of 

human T cell lymphotropic virus 1 and 2 in blood donors, State of Minas Gerais, Brazil, 1993 

to 2007. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 43(6):615-619, dez, 2010. 

DIAS, J. C. Elimination of Chagas disease transmission: perspectives. Mem Inst Oswaldo 

Cruz 104 Suppl 1: 41-45, 2009 

Dias J.C.P. Chagas disease: success and challenges. Cad Saúde Pública 2006; 22: 2020-2021. 

FERNANDES M.F.A. Hemovigilância: Análise da informação disponível para a sua 

execução de acordo com uma investigação (re) dos casos de AIDS relacionados com a 

história de transfusão de sangue]. São Paulo (BR), de 2001 

FERREIRA CT, Silveira TR. Hepatites virais: aspectos da epidemiologia e da prevenção. 

Revista Brasileira de Epidemiologia 7: 473-487, 2004 

FERREIRA CT, Silveira TR. Hepatites virais: aspectos da epidemiologia e da prevenção. Rev 

Bras Epidemiol .2004; 7:473-87.  

GALLO RC, Sarin PS, Gelmann, et al. Isolation of huamn T-cell leukemia virus in acquired 

immune deficiency syndrome (AIDS). Science 1983; 220: 865-7. 

GALVÃO-CASTRO B, Lourdes L, LG Rodrigues, et al.  Distribuição do vírus T-linfotrópico 

humano tipo I entre doadores de sangue: um estudo brasileiro em todo o país.  Transfusion 

1997; 37: 242]  

GONÇALVES.K.I. Soroprevalência de HIV – 1/ 2 entre doadores de sangue de Goiânia-

Goiás. RBAC, vol. 38(4): 263-266, 2006 



26 

 

GOTTLIEB, A.M. Pictorial history of blood Transfusion. Arizona: Arcane Publications, 

1992. 

JUNQUEIRA, PEDRO C. O essencial da transfusão de sangue. São Paulo: Andrei Editoras; 

1979. 

JUNQUEIRA, PEDRO C. História da hemoterapia no Brasil. Bras.Hematol.Hemoter.Pg 201-

207. São José do Rio Preto, 2005. 

LEAVELL, B. S.; TROUPH, O. A. Hemologia Clínica. Intramericana, 1979. 

LEGLER, T.J. Simson, G et al. (2000). Testing of individual blood donations for HCB RNA 

reduces the residual risk of transfusion-transmitted HCV infection. Transfusion 40, Pag. 

1192-1197. 

LUIZ, C.S, C. Moraes e V. S. Pereira Coelho, "A Hemoterapia no Brasil de 64 a 80", Physis 

1991: 161-181  

LUZ, M.T. Notas sobre as políticas de saúde no Brasil de "transição democrática" - anos 80. 

Physis - Revista de Saúde Coletiva Vol. I, Número I, 1991. 

MAZZUR S, Nath N, Fang C, Bastiaans MJ, Molinaris JL, Balcaser M et al. Distribucion de 

marcadores de vírus de hepatitis B (VHB) en la sangre de donadores de 13 países del 

hemisferio occidental: actas del taller latinoamericano de la Cruz Roja sobre hepatitis B. Bol 

Oficina Sanit Panam 1980;89:239-48. 

MOSS AR, Bacchetti P. Natural history of HIV infection [published erratum appears in AIDS 

1989 Jul;3(7):following A100]. AIDS 1989; 3: 55-61. 

PAVLOVA - ANA et al. Infecção pelo HTLV-I/II no Estado da Bahia. Rev. Soc. Bras. Med. 

Trop. vol.31 n.1 Uberaba Jan./Feb. 1998.  

PEREIMA, R.S.M.R, Doação de sangue: solidariedade mecânica versus solidariedade 

orgânica. Rev Bras Enferm; 63(2): 322-327, mar.-abr. 2010. 

PEREIRA, A.M.B. Prevalência de HIV entre doadores de sangue no Banci de sangue do 

Maranhão. J.bras Doenças Sex Transm 16(4):11-13, 2004 



27 

 

POIESZ, B. J. et al. Comparative performances of an HTLV-I/II EIA and other serologic and 

PCR assays on samples from persons at risk for HTLV-I/II infection. Transfusion, 

Philadelphia, v. 40, n. 8, p. 924-30, 2000 

PROHASKA. W, Schroeter E, Kaars-Wiele P et al. Enzyme immunoassays for anti-hepatitis 

C virus antibodies improved specificity and analytical sensitivity by combination of three 

different recombinant viral proteins in second generation tests. Eur J Clin Chem Clin 

Biochem. 1992;30(7):397-404. 

REGINATO, M.A.R.M. O perfil do doador de sangue fidelizado: Um estudo sobre o 

Hemonúcleo de Guarapuava-PR. Guarapuava- PR: UNICENTRO, 2005. 

SANTANA LR et al. Teste VDRL para o diagnóstico de Sífilis. Avaliação dos resultados em 

uma unidade de atenção primária de saúde. RBAC, vol. 38(2): 71- 73, 2006. 

SALLES NA, Sabino EC, Barreto CCC, Barreto AME, Otani MM,Chamone DF. Descarte de 

Bolsas de Sangue e Prevalência de Doenças Infecciosas em Doadores de Sangue da Fundação 

Pró-Sangue/Hemocentro de São Paulo. Rev Panamericana Salud Publica 2003 

SÃO PAULO, Decreto n 12.342, 27 de setembro de 1978 Disponível em : 

<http://www.cvs.saude.sp.gov.br/ciclosangue.asp>.  Acesso em: 30 mar 2013 

SHAPIRO CN, Margolis HS. Hepatitis B epidemiology and prevention. Epidemiologic 

Reviews 12: 221-227, 1990. 

SINHA. E., Romanowski B. 1999. Syphilis: review with emphasis on clinical, epidemiologic, 

and some biologic features. Clin Microbiol Rev 12: 187-209 

STRAUSS E. História Natural. Fatores de Progressão. Avaliação Prognóstica da HCV 

crônica. Em: Focaccia R. Tratado de Hepatires Virais. São Paulo: Atheneu; 2007. 213-31. 

WKLY, M.M. Kaposi's sarcoma and Pneumocystis pneumonia among homosexual men.Rep. 

1981 Jul 3;30(25):305-8. 

WHO 2008. Eliminação mundial da sífilis congênita: fundamento lógico e estratégia para 

ação, 2008. 

 

 



28 

 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DO ARTIGO: 

Cadernos de Saúde Pública/Reports in Public Health (CSP) publica artigos originais com 

elevado mérito científico que contribuam ao estudo da saúde pública em geral e disciplinas 

afins. 

1. CSP aceita trabalhos para as seguintes seções: 

1.1 - Revisão: revisão crítica da literatura sobre temas pertinentes à Saúde Coletiva (máximo 

de 8.000 palavras e 5 ilustrações); 

1.2 - Artigos: resultado de pesquisa de natureza empírica, experimental ou conceitual 

(máximo de 6.000 palavras e 5 ilustrações); 

1.3 - Comunicação Breve: relatando resultados preliminares de pesquisa, ou ainda resultados 

de estudos originais que possam ser apresentados de forma sucinta (máximo de 1.700 palavras 

e 3 ilustrações); 

1.4 - Debate: artigo teórico que se faz acompanhar de cartas críticas assinadas por autores de 

diferentes instituições, convidados pelas Editoras, seguidas de resposta do autor do artigo 

principal (máximo de 6.000 palavras e 5 ilustrações);  

1.5 - Fórum: seção destinada à publicação de 2 a 3 artigos coordenados entre si, de diferentes 

autores, e versando sobre tema de interesse atual (máximo de 12.000 palavras no total). Os 

interessados em submeter trabalhos para essa seção devem consultar o Conselho 

Editorial; 

1.6 - Perspectivas: análises de temas conjunturais, de interesse imediato, de importância para 

a Saúde Coletiva, em geral a convite das Editoras (máximo de 1.200 palavras); 

1.7 - Questões Metodológicas: artigo completo, cujo foco é a discussão, comparação e 

avaliação de aspectos metodológicos importantes para o campo, seja na área de desenho de 

estudos, análise de dados ou métodos qualitativos (máximo de 6.000 palavras e 5 ilustrações); 

1.8 - Resenhas: resenha crítica de livro relacionado ao campo temático de CSP, 

publicado nos últimos dois anos (máximo de 1.200 palavras); 



29 

 

1.9 - Cartas: crítica a artigo publicado em fascículo anterior de CSP (máximo de 1.200 

palavras e 1 ilustração); 

2. Normas para envio de artigos 

2.1 - CSP publica somente artigos inéditos e originais, e que não estejam em avaliação em 

nenhum outro periódico simultaneamente. Os autores devem declarar essas condições no 

processo de submissão. Caso seja identificada a publicação ou submissão simultânea em outro 

periódico o artigo será desconsiderado. A submissão simultânea de um artigo científico a mais 

de um periódico constitui grave falta de ética do autor. 

2.2 - Serão aceitas contribuições em Português, Inglês ou Espanhol. 

2.3 - Notas de rodapé e anexos não serão aceitos. 

2.4 - A contagem de palavras inclui somente o corpo do texto e as referências bibliográficas, 

conforme item 12.13. 

3. Publicação de ensaios clínicos 

3.1 - Artigos que apresentem resultados parciais ou integrais de ensaios clínicos devem 

obrigatoriamente ser acompanhados do número e entidade de registro do ensaio clínico. 

3.2 - Essa exigência está de acordo com a recomendação do Centro Latino-Americano e do 

Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME)/Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS)/Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o Registro de Ensaios Clínicos a 

serem publicados a partir de orientações da OMS, do International Committee of Medical 

Journal Editors (ICMJE) e do Workshop ICTPR. 

3.3- As entidades que registram ensaios clínicos segundo os critérios do ICMJE são: 

- Australian New Zealand Clinical Trials Registry (ANZCTR) 

- ClinicalTrials.gov 

- International Standard Randomised Controlled Trial Number (ISRCTN) 

- Nederlands Trial Register (NTR) 

- UMIN Clinical Trials Registry (UMIN-CTR) 



30 

 

- WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) 

- Fontes de financiamento 

4.1 - Os autores devem declarar todas as fontes de financiamento ou suporte, institucional ou 

privado, para a realização do estudo. 

4.2 - Fornecedores de materiais ou equipamentos, gratuitos ou com descontos, também devem 

ser descritos como fontes de financiamento, incluindo a origem (cidade, estado e país). 

4.3 - No caso de estudos realizados sem recursos financeiros institucionais e/ou privados, os 

autores devem declarar que a pesquisa não recebeu financiamento para a sua realização. 

- Conflito de interesses 

5.1 - Os autores devem informar qualquer potencial conflito de interesse, incluindo interesses 

políticos e/ou financeiros associados a patentes ou propriedade, provisão de materiais e/ou 

insumos e equipamentos utilizados no estudo pelos fabricantes. 

- Colaboradores 

6.1 - Devem ser especificadas quais foram as contribuições individuais de cada autor na 

elaboração do artigo. 

6.2 - Lembramos que os critérios de autoria devem basear-se nas deliberações do ICMJE, que 

determina o seguinte: o reconhecimento da autoria deve estar baseado em contribuição 

substancial relacionada aos seguintes aspectos: 1. Concepção e projeto ou análise e 

interpretação dos dados; 2. Redação do artigo ou revisão crítica relevante do conteúdo 

intelectual; 3. Aprovação final da versão a ser publicada. Essas três condições devem ser 

integralmente atendidas. 

- Agradecimentos 

7.1 - Possíveis menções em agradecimentos incluem instituições que de alguma forma 

possibilitaram a realização da pesquisa e/ou pessoas que colaboraram com o estudo, mas que 

não preencheram os critérios para serem coautores. 

- Referências 



31 

 

8.1 - As referências devem ser numeradas de forma consecutiva de acordo com a ordem em 

que forem sendo citadas no texto. Devem ser identificadas por números arábicos sobrescritos 

(p. ex.: Silva1). As referências citadas somente em tabelas e figuras devem ser numeradas a 

partir do número da última referência citada no texto. As referências citadas deverão ser 

listadas ao final do artigo, em ordem numérica, seguindo as normas gerais dos ( Requisitos 

Uniformes para Manuscritos Apresentados a Periódicos Biomédicos ). 

8.2 - Todas as referências devem ser apresentadas de modo correto e completo. A veracidade 

das informações contidas na lista de referências é de responsabilidade do(s) autor(es). 

8.3 - No caso de usar algum software de gerenciamento de referências bibliográficas (p. ex.: 

EndNote), o(s) autor(es) deverá(ão) converter as referências para texto.  

- Nomenclatura 

9.1 - Devem ser observadas as regras de nomenclatura zoológica e botânica, assim como 

abreviaturas e convenções adotadas em disciplinas especializadas. - Ética em pesquisas 

envolvendo seres humanos 

10.1 - A publicação de artigos que trazem resultados de pesquisas envolvendo seres humanos 

está condicionada ao cumprimento dos princípios éticos contidos na Declar ação de Helsinki 

(1964, reformulada em 1975, 1983, 1989, 1996, 2000 e 2008), da Associação Médica 

Mundial. 

10.2 - Além disso, deve ser observado o atendimento a legislações específicas (quando 

houver) do país no qual a pesquisa foi realizada. 

10.3 - Artigos que apresentem resultados de pesquisas envolvendo seres humanos deverão 

conter uma clara afirmação deste cumprimento (tal afirmação deverá constituir o último 

parágrafo da seção Métodos do artigo). 

10.4 - Após a aceitação do trabalho para publicação, todos os autores deverão assinar um 

formulário, a ser fornecido pela Secretaria Editorial de CSP, indicando o cumprimento 

integral de princípios éticos e legislações específicas. 

10.5 - O Conselho Editorial de CSP se reserva o direito de solicitar informações adicionais 

sobre os procedimentos éticos executados na pesquisa. 



32 

 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE DOADORES DE SANGUE COM SOROLOGIAS 

REAGENTES NO HEMOCENTRO DE SERGIPE 

Titulo resumido: Percentual de infecções transmissíveis e caracterização dos doadores 

sororeagentes 

 

Sylvia Daniella Freitas de SouzaI; Danilo Aguiar de MeloII; Maria Aurélia da Fonseca 

PortoIII; Wellington Barros da SilvaIV 

IFarmacêutica do Centro de Hematologia e hemoterapia de Sergipe, mestranda do Programa 

de Pós graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Sergipe, UFS 

IIEstudante do curso de graduação em Medicina, Universidade Federal de Sergipe 

IIIMédica hematologista do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Sergipe, professora do 

curso de medicina da Universidade Federal de Sergipe 

IVProfessor do Departamento de Farmácia, Núcleo de Pós graduação em Ciências 

Farmacêuticas da Universidade Federal de Sergipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Resumo 

 A crescente utilização do sangue como importante recurso terapêutico exige 

progressivo aumento do número de doadores de sangue aptos. Dentre os motivos de inaptidão 

dos doadores, estão as sorologias positivas. Esta população de doadores com sorologia 

positiva de certa forma representa a nossa população geral e conhecê-la não só nos dá uma 

idéia do perfil epidemiológico da população como nos orienta quanto às características 

específicas de cada grupo de infectados isoladamente. O objetivo deste trabalho foi 

determinar a prevalência de testes reagentes de uma forma geral nos últimos anos e de cada 

teste positivo dentre todos os doadores com sorologias reagentes e caracterizar estas 

populações. Trata-se de estudo observacional, retrospectivo, em um hemocentro de caráter 

público. Foram incluídos doadores de sangue com sorologia positiva, cuja doação ocorreu 

entre junho de 2001 e dezembro de 2011. A amostra estudada consistiu de 20.558 doadores, 

com idade média de 40,3 ± 10,8 anos. Dentre os testes sorológicos reagentes prevaleceram os 

marcadores para hepatite B (67,2%), seguidos daqueles para sífilis (24,2%) e HIV (16,8%). 

Apesar dos programas de prevenção instituídos nos últimos anos no Brasil para as infecções 

virais, não foi observada a redução da prevalência de nenhum teste sorológico ao longo dos 

anos. Estes dados demonstram a importância de utilização de testes sorológicos cada vez mais 

sensíveis e específicos nos bancos de sangue. Por este grupo ser composto por indivíduos 

clinicamente assintomáticos e com sorologias positivas torna-se importante conhecer o perfil 

desta população contribuindo assim para o planejamento de ações que permitam a segurança 

dos pacientes que receberão transfusão. 

Palavras-chave: Estudos de prevalência, doadores de sangue, sorologia positiva 
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Abstract 

The increasing use of blood as an important therapeutic resource requires progressive 

increase in the number of blood donors fit. Among the reasons for inability of donors, are of 

positive serology. This population of donors with positive serology somehow represents our 

general population and know it not only gives us an idea of the epidemiological profile of the 

population and provides guidance to the specific characteristics of each group of infected 

alone. The aim of this study was to determine the prevalence of testing reagents in general in 

recent years and each positive test among all donors with serology and characterize these 

populations. This is an observational, retrospective, in a blood center of a public character. 

Were included blood donors with positive serology, whose donation occurred between June 

2001 and December 2011. The sample consisted of 20,558 donors, with a mean age of 40.3 ± 

10.8 years. Among the serological reagents prevailed markers for hepatitis B (67.2%), 

followed by those for syphilis (24.2%) and HIV (16.8%). Despite prevention programs 

instituted in recent years in Brazil for viral infections, there was no reduction in the 

prevalence of serological test results over the years. These data demonstrate the importance of 

using serological tests increasingly sensitive and specific blood banks. For this group to be 

composed of individuals clinically asymptomatic seropositives becomes important to know 

the profile of this population thus contributing to the planning of actions that ensure the safety 

of patients who receive transfusions 

Keywords:. Prevalence studies, blood donors, positive serology 
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Resumen 

El uso creciente de la sangre como un importante recurso terapéutico requiere aumento 

progresivo en el número de donantes de sangre en forma. Entre las razones de la incapacidad 

de los donantes, son resultado serológico positivo. Esta población de donantes con serología 

positiva de alguna manera representa a la población general, y sé que no sólo nos da una idea 

del perfil epidemiológico de la población y proporciona orientación a las características 

específicas de cada grupo de infectados solo. El objetivo de este estudio fue determinar la 

prevalencia de las pruebas de reactivos en general en los últimos años y cada prueba positiva 

entre todos los donantes con serología y caracterizar estas poblaciones. Se trata de un estudio 

observacional, retrospectivo, en un banco de sangre de un personaje público. Se incluyeron 

los donantes de sangre con serología positiva, cuya donación se produjo entre junio de 2001 y 

diciembre de 2011. La muestra estuvo conformada por 20.558 donantes, con una edad media 

de 40,3 ± 10,8 años. Entre los reactivos serológicos prevalecieron los marcadores de la 

hepatitis B (67,2%), seguidos de los de la sífilis (24,2%) y el VIH (16,8%). A pesar de los 

programas de prevención instituidos en los últimos años en Brasil para las infecciones virales, 

no hubo una reducción en la prevalencia de los resultados de las pruebas serológicas en los 

últimos años. Estos datos demuestran la importancia del uso de pruebas serológicas cada vez 

más sensibles y de los bancos de sangre específicos. Para este grupo que se compone de 

individuos seropositivos clínicamente asintomáticos se convierte en importante para conocer 

el perfil de la población que contribuye a la planificación de acciones que garanticen la 

seguridad de los pacientes que reciben transfusiones. 

Palabras clave: Los estudios de prevalencia, donantes de sangre, la serología positiva 
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INTRODUÇÃO 

 A transfusão de sangue e seus derivados é uma medida que salva e beneficia a vida de 

inúmeros pacientes em todo o mundo. Trata-se de um procedimento notavelmente seguro; 

entretanto, como a maioria dos procedimentos clínicos, está associada a alguns riscos1. Dentre 

eles, as infecções transmitidas pelo sangue ocupam um lugar de grande importância. Tanto os 

avanços tecnológicos, que possibilitam a realização de procedimentos terapêuticos de alta 

complexidade, quanto as mudanças no perfil epidemiológico da população, em especial no 

que tange ao crescimento da violência, aumentam a demanda por sangue e produtos 

hemoterápicos2. Dessa forma, mostra-se imprescindível a rigorosa seleção do doador. 

Entretanto, identificar as características dos indivíduos que apresentam risco de transmissão 

de doenças através de transfusão sanguínea é uma tarefa difícil. Portanto, os critérios devem 

basear-se em evidências objetivas, otimizando a seleção de candidatos à doação e evitando 

que sejam interpretados como preconceito ou mesmo evitando a dispensa de doadores que 

não apresentariam risco ao receptor de seu sangue3. 

 No Brasil, a transfusão sanguínea faz parte do sistema de saúde nacional, o Sistema 

Único de Saúde (SUS). A doação de sangue é um ato voluntário e não remunerado, e o 

sangue e seus componentes não podem ser uma fonte de renda. A resolução do Ministério da 

Saúde n° 1353, de 13 de junho de 20114, determina que, para cada doação efetivada, sejam 

realizados testes sorológicos para os seguintes patógenos: hepatite B, hepatite C, Vírus da 

Imunodeficiência Humana 1 e 2 (HIV-1 e HIV-2), doença de Chagas, sífilis, Vírus 

Linfotrópico de Células T Humana  (HTLV-1 e HTLV-2), malária – em regiões endêmicas – 

e citomegalovírus (CMV); este último nos componentes destinados aos pacientes submetidos 

a transplantes de célula progenitora e de órgãos, com sorologia para CMV não reagente; 

recém-nascidos com peso inferior a 1.200g ao nascer de mães CMV negativo ou com 

resultados sorológicos desconhecidos; e em caso de transfusão intrauterina.  

 Apesar de sua importância, estudos sobre o perfil dos doadores de sangue 

sororeagentes com vistas a subsidiar ações de captação são pouco explorados no país, onde é 

notável a carência de pesquisas sistematizadas na área5. Em Sergipe ainda não tinha sido 

realizado um estudo de delineamento do perfil de doadores com testes reagentes. Diante do 

exposto, o objetivo deste trabalho foi determinar a prevalência de sorologias reagentes para 

infecções transmissíveis por transfusão sanguínea entre os doadores de sangue e analisar 

separadamente estes grupos tornando possível um melhor conhecimento da frequência de 
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soropositividade na nossa população e traçar metas de otimização na captação de possíveis 

doadores. 

 

MÉTODO 

Tipo de estudo e sujeitos do estudo 

 Trata-se de um estudo observacional, retrospectivo, unicêntrico realizado em um 

Centro de Hematologia e Hemoterapia de caráter público, localizado em Aracaju, Sergipe, na 

região nordeste do Brasil. Aracaju é a capital do estado de Sergipe, e, segundo dados do IBGE 

(2010), conta com uma população de 571.149 habitantes. Esse hemocentro executa todas as 

etapas do ciclo do sangue, que correspondem: a captação de doadores, a triagem clínica, a 

coleta de sangue, o processamento de sangue em hemocomponentes, as análises sorológicas e 

imunohematológicas o armazenamento e a distribuição destes produtos e a transfusão em si. 

 Foram incluídos doadores de sangue com sorologia positiva para hepatites virais dos 

tipos B e C, HIV, sífilis, HTLV e/ou Chagas, cuja doação de sangue ocorreu entre 20 de 

junho de 2001 e 31 de dezembro de 2011. Os testes realizados foram os testes padrões de 

bancos de sangue. Foram excluídos doadores apenas com diagnóstico de alteração nas 

enzimas hepáticas aspartato aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT). 

 

Variáveis analisadas 

 Todas as variáveis analisadas foram extraídas do Sistema de Gerenciamento em 

Serviços de Hemoterapia, o Hemovida, coordenado e implantado pelo Ministério da Saúde – 

DATASUS. Os pacientes foram avaliados de acordo com a data das doações e as sorologias 

positivas. 

 As variáveis clínicas e epidemiológicas avaliadas incluíram: idade (em anos); sexo; 

tipo de doação (reposição; voluntário; autólogo; campanha; dirigido; convocado); tipo 

sanguíneo (ABO/Rh). Todas as variáveis clínicas foram classificadas de acordo com o que 

estava disposto no referido Sistema.  

Análises estatísticas 

 As variáveis numéricas foram descritas como média e desvio padrão. Quanto às 

variáveis categóricas, utilizou-se para sumarizá-las frequências simples e percentagens e 
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intervalo de confiança para 95% quando pertinente. Para os testes de hipóteses relativas às 

variáveis categóricas, utilizou-se o teste  qui-quadrado. 

 A estimativa do IC 95% da prevalência de infecções foi realizada mediante a técnica 

de “bootstrap” conforme preconizado em Chernick (2008), considerando-se 1000 re-

amostragens. O nível de confiança foi 0,05 para erro α e poder de 0,80 e os testes assumidos 

como bicaudais.  

 Para os cálculos estatísticos foi utilizado o programa SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences) versão 19.0 para teste. 

 

Considerações éticas 

 O protocolo deste estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com Humanos da Universidade Federal de Sergipe, sob Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética (CAAE) número 0363.0.107.000-11. 

 

RESULTADOS 

 A amostra estudada, referente ao período de 20 de junho de 2001 a 31 de dezembro de 

2011, consistiu de 20.558 doadores sororeagentes, com idade média de 40,3 ± 10,8 anos. 

Nesse período, 271.461 doadores considerados clinicamente aptos tiveram suas amostras 

sanguíneas testadas para as infecções sanguíneas descritas, e a prevalência de 

soropositividade para uma ou mais infecções durante a triagem foi de 7,6%, com IC 95% 7,5 

a 7,7. O maior índice de doadores bloqueados por testes sorológicos ocorreu no ano 2002, 

enquanto os anos 2007 e 2009 apresentaram os menores índices. Estes dados estão descritos 

na tabela 1. 
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Tabela 1. Frequência de sorologias reagentes em doadores de sangue distribuídos  por ano em 

Hemocentro de Sergipe, 2001-2011. 

ANO Total de doadores 

Doadores 

com sorologias 

positivas 

n (%) 

IC 95%1 

2001 12353        1157 (9,37) 8,9 – 9,8 

2002 24988        2651 (10,6) 10,2 – 10,9 

2003 25449        2285 (8,98) 8,7 – 9,3 

2004 24643        1892 (7,68) 7,4 – 7,9 

2005 25904        2054 (7,93) 7,6 – 8,2 

2006 25890        2267 (8,76) 8,4 – 9,1 

2007 26409       1434 (5,43) 5,2 – 5,6 

2008 28941       1823 (6,30) 6,0 – 6,5 

2009 26047       1409 (5,41) 5,2 – 5,7 

2010 24949       1820 (7,29) 7,0 – 7,6 

2011 25888       1766 (6,82) 6,5 – 7,1 

Total 271461       20558 (7,57) 7,5 – 7,7 

Fonte: Hemovida, 2012. 

 1 IC 95% estimado por “bootstrap”. 

 Quando fomos caracterizar os doadores com alguma sorologia positiva quanto à faixa 

etária, os grupos etários mais representativos foram o de 30 a 39 anos e o de 40 a 49 anos, 

apresentando frequências semelhantes, e o grupo de idosos, ou seja, acima de 60 anos de 

idade, representou a minoria da população estudada. O gênero masculino constituiu a maioria, 

com uma relação de aproximadamente 5:1 em relação ao feminino. Esses dados estão 
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descritos na tabela 2. Também foram observadas frequências análogas em relação aos estados 

civis já que os solteiros representaram 50,1% do grupo e os casados, 45,8%. 

Tabela 2. Distribuição de sorologias reagentes de acordo com faixa etária e gênero dentro do 

Hemocentro de Sergipe, 2001-2011. 

Característica N % 

Faixa etária   

17 a 29 anos 3641 17,7 

30 a 39 anos 6671 32,4 

40 a 49 anos 5976 29,1 

50 a 59 anos 3241 15,8 

60 anos ou     mais 1029 5,0 

Gênero   

Feminino 3461 16,8 

Masculino 17097 83,2 

   

                        Fonte: Hemovida, 2012.     

Quanto ao tipo de doador dentre os que apresentaram sorologia positiva o doador de 

reposição representou a maioria dos doadores analisados (75,5%, n=15.521), um valor 

aproximadamente quatro vezes maior que o segundo tipo mais comum, o voluntário (21,7%, 

n=4.452), seguido do doador de campanha (2,3%, n=467). O doador autólogo representou a 

minoria da amostra (0,1%, n=25), seguido do tipo convocado (0,2%, n=36). O tipo sanguíneo 

mais prevalente nesta população foi o O (51,1%, n=10.506). A presença do traço falciforme, 

representada pela hemoglobina S, estava ausente em 97,4% (n=6.895) dos doadores com 

sorologias reagentes. 

 Ao analisarmos os testes reagentes separadamente foi observado que prevaleceram os 

marcadores para hepatite B (anti-HBc total e/ou AgHBs), presentes em 67,2% dos testes (IC 

95% 66,6 a 67,8), seguidos daqueles para sífilis (35%, IC 95% de 32 a 38) e HIV (16,8%, IC 
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95% de 16,3 a 17,4). Com o objetivo de avaliarmos co-infecção por hepatite B e C, 

comparamos a frequência da hepatite C entre os portadores e não portadores de sorologias 

positivas para hepatite B, e foi observado que apenas 4,6% dos doadores com marcadores 

para hepatite C apresentaram concomitantemente sorologia reagente para hepatite B. 

 Quando as frequências relativas de testes positivos para cada infecção foram 

analisadas ano a ano, foi observado a manutenção da maior prevalência relativa de hepatite B, 

sífilis e HIV e apesar de terem sido observadas variações significativas (p<0,0001), estas não 

apontam para nenhuma tendência, seja de aumento ou de diminuição destas frequências 

relativas. Adicionalmente, observamos um aumento significativo na frequência relativa dos 

marcadores para hepatite C (p<0,0001) em relação aos outros marcadores com o decorrer dos 

anos. Esses dados estão expostos na Figura 1. 

 

Figura 1. Percentual relativo das sorologias reagentes por ano, no Hemocentro de Sergipe, 

2001-2011. 

 

 

Ao compararmos as frequências relativas dos testes positivos por grupo de idade 

conforme ilustra a tabela 3, no caso da hepatite B, todas as faixas etárias mantiveram a maior 

prevalência, sendo que as faixas etárias que a hepatite B predominou em relação às outras 

infecções foram as de 17 a 29 anos (71,5%, n=2.605) e os maiores de 60 anos (71,2%, 

n=733), ambas significativamente diferentes (p<0,0001) em relação às demais. No entanto, 

para hepatite C e HIV, ocorreu maior frequência relativa nas faixas etárias mais jovens, sendo 

observada uma diminuição significativa (p<0,0001) das frequências relativas com o aumento 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

HEPATITE B

HEPATITE C

HIV

HTLV

CHAGAS

SÍFILIS



42 

 

da idade. Quanto à sífilis, ocorreu uma tendência inversa à observada para hepatite C e HIV, 

percebendo-se um aumento significativo nas proporções, da faixa etária mais jovem até a 

mais velha. No caso do HTLV e da doença de chagas, não houve diferença estatisticamente 

significativa (p=0,60 e p=0,45, respectivamente) entre as proporções de acordo com as faixas 

etárias. 

 

Tabela 3. Distribuição dos testes positivos de acordo com a faixa etária faixa no Hemocentro 

de Sergipe, 2001-2011. 

 

 A comparação do percentual de sorologias reagentes por gênero, mostrou que as 

mulheres apresentaram um percentual significativamente maior em relação aos homens no 

caso da hepatite B (71,3%, n=2.468 e 66,4%, n=11.349, respectivamente, p<0,0001), e do 

HTLV (7,3%, n=252 e 5,6%, n=953, respectivamente, p<0,0001). Para a sífilis, foi observado 

o contrário, isto é, os homens apresentaram maior percentual de soropositividade, em relação 

às demais sorologias, do que as mulheres (24,9%, n=4.252, e 21%, n=728, respectivamente, 

p<0,0001). Quanto aos testes realizados para hepatite C (p=0,06), HIV (p=0,30) e doença de 

Chagas (p=0,83), não houve diferença estatisticamente significativa nos percentuais entre os 

gêneros. 

 

 DISCUSSÃO 

 O presente estudo mostrou que a percentagem dos doadores de sangue com sorologias 

reagentes não apresentou tendência de crescimento ou diminuição, apresentando algumas 

variações ao longo dos anos. Apesar das triagens clínicas serem cada vez mais criteriosas a 
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manutenção da prevalência pode ser justificada pelo aumento das sensibilidades dos testes 

pegando um maior número de positividade e pelo fato de que as campanhas preventivas ainda 

não refletiram  de uma forma direta na população. Quando fomos distribuir o grupo de 

infectados de acordo com a faixa etária observou-se que a maioria dos testes positivos foi 

predominante na faixa dos 30 aos 49 anos, sendo este resultado equivalente ao encontrado no 

Boletim Anual de Produção Hemoterápica6, e ao encontrado em outro estudo realizado no 

nosso Estado onde os doadores com idade superior a 29 anos representaram aproximadamente 

58% da população estudada7. Adicionalmente, um estudo realizado pela Anvisa8 mostra que a 

faixa etária dos 30 aos 39 anos de idade foi encontrada, em todas as regiões do Brasil, como a 

mais prevalente dentre as outras. Estes dados explicam a maior prevalência desta faixa etária 

também entre os doadores de sangue com sorologias reagentes, não sendo uma questão 

específica da população de doadores com testes positivos. 

 A relação encontrada entre doadores dos gêneros masculino e feminino mostrou-se 

acima da média encontrada em doadores de sangue em estudos anteriores na região nordeste 

do Brasil7,8 mostrando que um maior percentual masculino na população de doadores com 

testes positivos pode se dever ao fato de que é um grupo com maior comportamento de risco. 

No entanto, o estudo de Caetano e Beck (2006)9 relatou proporções semelhantes nas 

distribuições dos gêneros nos marcadores para hepatite B.  

 De acordo com o observado no estudo de Cunha e colaboradores (2007)10, este estudo 

revelou que a população dos doadores de reposição também foi a mais representativa, porém 

em uma proporção maior do que a de doadores de uma forma geral7. Os doadores de 

reposição geralmente doam seu sangue apenas uma vez, para auxiliar um amigo ou familiar 

enfermo. Já o doador voluntário na maioria das vezes se torna um doador de repetição tendo 

um maior esclarecimento e apresentam um menor risco de infecções transmissíveis pelo 

sangue11;12. 

 Quanto às infecções mais prevalentes ao longo do período estudado, foi 

observada a predominância de sorologias reagentes para hepatite B, seguido de sífilis e HIV. 

Foram encontrados resultados semelhantes em outros estudos em relação à inaptidão 

sorológica para os marcadores de doenças transmissíveis, tendo sido documentado que no 

perfil nacional predominou a inaptidão pelo marcador Anti-HBc seguindo-se por Sífilis e 

HIV7,8;13. Esse fato pode estar associado a riscos comportamentais exercidos pela população, 

em especial o sexo sem proteção, que é a principal forma de transmissão destas infecções 

mais prevalentes, além de outros tipos de exposição14. Estes dados permanecem quando 

avaliados ao longo dos anos onde se observou uma manutenção do predomínio de Hepatite B, 
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sífilis e HIV nos anos de 2001-2011 apesar dos programas de prevenção instituídos nos 

últimos anos no Brasil para as infecções virais, em especial as hepatites e o HIV, com o 

objetivo de conscientizar o público e os riscos de transmissão destas infecções.  

O alto índice de doadores detectados na triagem sorológica como reagentes para o 

vírus da hepatite B pode estar relacionado ao fato de um dos marcadores utilizados ser o anti-

HBc total, ou seja, a associação entre anti-HBc IgM e anti-HBc IgG. Como este último 

marcador usualmente persiste mesmo após a eliminação do vírus15, a triagem sorológica pode 

apontar o doador como parte de um grupo de risco. Depois de realizada a triagem sorológica 

convencional (AgHBs/ anti-HBc), ao ser realizada a pesquisa de anti-HBsAg nos indivíduos 

não reagentes para AgHBs, mas reagentes para anti-HBc, 10 a 34% serão não reagentes 

também para anti-AgHBs, sendo classificados como anti-HBc isolado. A presença desse 

perfil sorológico pode estar relacionada a infecção antiga, com baixos níveis de anti-AgHBs; 

período de janela imunológica; falsa reação positiva e portador crônico com AgHBs não 

detectável10. 

Alguns estudos têm demonstrado uma redução gradual e significativa no número de 

doadores excluídos em virtude de reação anti-HCV positiva ou indeterminada16,17, porém 

quando fizemos a frequência relativa de marcadores para Hepatite C em relação aos outros 

marcadores ao longo dos anos houve um aumento do percentual relativo. Este dado por ser 

relativo pode nos informar de que a infecção por Hepatite C vem tomando um espaço maior 

ao longo dos anos e deve ser observada com cuidado nos nossos doadores. Esta constatação 

representa um dado preocupante uma vez que a característica mais marcante da hepatite C é 

de que a infecção se torna crônica na maioria dos casos (50 a 85%). 

 A tendência mostrada neste estudo, de redução das frequências relativas entre os testes 

positivos de hepatite C e HIV com o aumento das faixas etárias dos doadores, pode estar 

relacionada à forma de contágio dessas infecções. O vírus da hepatite C é transmitido 

essencialmente por contato com sangue, hemoderivados, agulhas, seringas e materiais 

intravenosos, e, secundariamente por via sexual18. Tem-se demonstrado que apesar da 

suscetibilidade ser geral, o vírus da hepatite C predomina em adultos jovens19. A transmissão 

do HIV se dá das mesmas formas; no entanto, a sexual é uma das principais vias de contágio 

desse vírus20 sendo a população mais jovem mais propícia além de expressar maior 

prevalência de positividade para HIV na população geral21. Estes dados demonstram a 

importância do acompanhamento do doador, no sentido da realização dos testes 

confirmatórios e aconselhamento médico e diante do exposto fica notável que é de extrema 

relevância a caracterização da população de doadores com sorologias reagentes, saber quais 
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aspectos representam a população geral de doadores e quais aspectos podem ser específicos 

dos doadores com testes positivos, como no caso de doadores de reposição.  

 

Pontos Fortes e Limitações 

 A principal vantagem deste estudo, por ser retrospectivo, foi a possibilidade de 

obtenção de uma amostra grande, o que aumenta a exatidão e reduz significativamente o erro 

da análise16. No entanto, é conhecido que as fontes de informação utilizadas na análise 

retrospectiva, mesmo quando oficiais, são incompletas. Outra limitação é que as frequências 

das infecções mencionadas no presente estudo estão superestimadas, já que foram utilizados 

para análise os resultados obtidos após a triagem sorológica dos pacientes, o que difere de um 

exame para diagnóstico de doenças. O resultado da segunda amostra, ou seja, o resultado 

confirmatório, não consta no sistema de onde as informações foram obtidas para a realização 

deste trabalho, por isso este dado não foi analisado. Além disso, o objetivo dos exames 

realizados na triagem sanguínea é detectar marcadores de infecções para resguardar o paciente 

do uso clínico do sangue ou seus componentes infectados, sendo utilizados testes de alta 

sensibilidade.  
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