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RESUMO 
 
 

Nos estudos de prevalência, as pessoas em uma população são examinadas 
para que se verifique a presença da condição de interesse. Alguns membros da 
população apresentam a condição de interesse naquele ponto do tempo, enquanto 
outros não. A fração ou proporção da população que apresenta a condição (isso é, 
os casos) constitui a prevalência da doença. A transfusão sangüínea é um processo 
que mesmo realizado dentro das normas técnicas preconizadas, envolve risco 
sanitário com ocorrência potencial de incidentes transfusionais. Dentre estes, 
destacam-se aqueles relacionados às doenças infecciosas e parasitárias. Portanto, 
em todas as doações de sangue são realizados testes sorológicos com o objetivo de 
identificar doenças infecciosas transmitidas pelo sangue. Durante a doação são 
colhidas amostras que devem ser enviadas para um laboratório específico para tal 
fim. Os testes sorológicos devem ser de alta sensibilidade a fim de minimizar a 
possibilidade de resultados falso-negativos.  Os hemocomponentes não poderão ser 
liberados para transfusão antes da obtenção de resultados finais não-reagentes.  Os 
testes sorológicos obrigatórios que são realizados na amostra do doador para 
detecção de infecções/doenças são: Doença de Chagas, Sífilis, Hepatite B, Hepatite 
C, HIV-1/2, HTLV-I/II. Esta pesquisa teve por objetivo realizar um levantamento da 
prevalência de todos os testes sorológicos positivos encontrados nos doadores de 
sangue do Hemocentro HEMONIT do município de Niterói – RJ no período de 2008 
a 2010. Trata-se de um estudo transversal, descritivo e com uma abordagem 
quantitativa. Do total de 12.124 doações realizadas entre janeiro de 2008 a 
dezembro de 2010, 572 (4.71%) amostras apresentaram sorologia positiva para 
algum teste sorológico. Destes 572 (4.71%) doadores que tiveram testes sorológicos 
reagentes na 1ª amostra, retornaram ao banco de sangue para coleta da 2ª amostra 
apenas 305 doadores. Das 305 amostras de sangue colhidas para a segunda 
análise sorológica, 169 (1,40%) apresentaram sorologia positiva para algum teste 
sorológico. O restante das amostras 136 (1,12%) tiveram resultado não-reagente. Os 
resultados obtidos neste trabalho indicam uma baixa prevalência de positividade 
nesta população. A fim, de garantir maior segurança transfusional e de diminuir 
resultados falso-negativos, devido a janela imunológica, cabe ao enfermeiro 
responsável pela triagem, informar amplamente ao candidato sobre a 
responsabilidade, honestidade e seriedade que este deve ter durante todo o 
processo, em especial na triagem pré-doação, para evitar a ocorrência de 
transfusões de sangue contaminadas nos futuros receptores. A partir da reflexão 
deste trabalho, foi possível levantar aspectos importantes da assistência de 
enfermagem ao doador de sangue. A segurança do ato transfusional começa neste 
momento, a partir da triagem clínica dos doadores. O enfermeiro tem um papel 
fundamental no início do ciclo do sangue, uma vez que os testes sorológicos não 
detectam os anticorpos durante a janela imunológica.   
 
Palavras-chave: Enfermagem. Doadores de sangue. Prevalência. Testes 
sorológicos.  
 
  
 
 
 



7 

 

ABSTRACT 
 
 

In prevalence studies, people in a population are examined to verify that the 
presence of the condition of interest. Some members of the population have the 
condition of interest at that point in time, while others do not. The fraction or 
proportion of the population has the condition (that is, cases) is the prevalence of the 
disease. Blood transfusion is a process that actually carried out within the proposed 
technical standards, health risk involved with potential occurrence of transfusion 
incidents. Among these, we highlight those related to infectious and parasitic 
diseases. Therefore, in all blood donations are performed with serological tests to 
identify blood-borne infectious diseases. During the donation samples are collected 
to be sent to a laboratory specifically for this purpose. Serologic testing should be of 
high sensitivity to minimize the possibility of false-negative results. The blood 
products can not be released for transfusion prior to obtaining final results of non-
reactive. Serological tests that are performed in the required samples from blood 
donors to detect diseases / infections are: Chagas Disease, Syphilis, Hepatitis B, 
Hepatitis C, HIV-1 / 2, HTLV-I/II. This study aimed to survey the prevalence of positive 
serological tests all found in blood donors of the Blood Center HEMONIT the city of 
Niterói - RJ in the period 2008 to 2010. It is a cross-sectional, descriptive and a 
quantitative approach. Of the total of 12,124 donations made between January 2008 
and December 2010, 572 (4.71%) samples tested positive for a serological test. Of 
these 572 (4.71%) donors who had serological reagents in a second sample, 
returned to the blood bank to collect the 2nd sample only 305 donors. Of the 305 
blood samples taken for the second serological analysis, 169 (1.40%) tested positive 
for a serological test. The remaining 136 samples (1.12%) tested nonreactive. The 
results of this study indicate a low prevalence of positivity in this population. In order, 
to ensure greater safety of blood transfusion and to reduce false-negative results, 
because the window period, it is the nurse responsible for screening, widely inform 
the candidate about responsibility, honesty and seriousness that it should have 
during the whole process, especially pre-donation screening, to prevent the 
occurrence of contaminated blood transfusions in the future receivers. From the 
reflection of this work, it was possible to raise the important aspects of nursing care 
to the blood donor. The safety of transfusion act begins at the moment, from the 
clinical screening of donors. The nurse has a key role early in the cycle of blood, 
since the serological tests do not detect antibodies during window period.  
 
Keywords: Nursing. Blood donors. Prevalence.  Serological tests. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 

   

 
 Nos estudos de prevalência, as pessoas em uma população são examinadas 

para que se verifique a presença da condição de interesse. Alguns membros da 

população apresentam a condição de interesse naquele ponto do tempo, enquanto 

outros não. A fração ou proporção da população que apresenta a condição (isso é, 

os casos) constitui a prevalência da doença (FLETCHER; FLETCHER, 2006, p. 87).  

 A transfusão sangüínea é um processo que mesmo realizado dentro das 

normas técnicas preconizadas, envolve risco sanitário com ocorrência potencial de 

incidentes transfusionais. Dentre estes, destacam-se aqueles relacionados às 

doenças infecciosas e parasitárias (MACHADO; ZURAVSKI, 2007 p. 110). Portanto, 

em todas as doações de sangue são realizados testes sorológicos com o objetivo de 

identificar doenças infecciosas transmitidas pelo sangue.  

 Durante a doação são colhidas amostras que devem ser enviadas para um 

laboratório específico para tal fim. Os testes sorológicos deverão ser de alta 

sensibilidade a fim de minimizar a possibilidade de resultados falso-negativos.  Os 

hemocomponentes não poderão ser liberados para transfusão antes da obtenção de 

resultados finais não-reagentes.  Os testes sorológicos obrigatórios que são 

realizados na amostra do doador para detecção de infecções/doenças são: doença 

de Chagas, sífilis, hepatite B, hepatite C, HIV-1, HIV-2, HTLV-I e HTLV-II (RDC 153, 

2004).  

 Além dos testes citados, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA 

(2007, p. 21) fala que em algumas situações especiais, deve ser realizada sorologia 

para citomegalovírus. E, nas regiões endêmicas com transmissão de malária, deve 

ser realizado um exame parasitológico do sangue para esse fim. Os laboratórios 

responsáveis pela realização dos testes citados deverão registrá-los e informar os 

seus resultados para o setor ou serviço responsável pela liberação dos 
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hemocomponentes processados, indicando aqueles que podem ser utilizados e 

aqueles que devem ser descartados.  

 Se o resultado for negativo, o sangue é liberado; se for inconclusivo ou 

reagente, a sorologia é repetida. Se na repetição forem observados dois resultados 

inconclusivos ou um inconclusivo e outro reagente, a amostra é considerada como 

inconclusiva. Porém, se na repetição forem observados dois resultados positivos, a 

amostra é considerada reagente. Em ambos os casos a bolsa é descartada (RDC, 

153, 2004, p. 9).   

 Segundo Pereira e Nascimento (2004, p. 12) “para fins de segurança das 

transfusões sanguíneas, apenas um teste positivo (de triagem) é suficiente para o 

descarte da bolsa de sangue”.  

 Os resultados dos exames de triagem dos doadores são absolutamente 

sigilosos. Quando os exames forem feitos em instituição diferente daquela em que 

ocorreu a doação, o envio dos resultados deve ser feito de modo a assegurar a não 

identificação do doador, sendo vedada a transmissão verbal ou por via telefônica dos 

resultados. O envio por fax ou por e-mail é permitido, sem a identificação do nome 

por extenso do doador (RDC 153, 2004, p. 17).  

 De acordo com Garcia et al  (2008, p. 219) faculta-se aos serviços de 

hemoterapia a realização de testes confirmatórios ou complementares, mas é de 

responsabilidade destes a convocação e orientação do doador com resultados de 

exames alterados e o seu encaminhamento a serviços assistenciais, para 

confirmação do diagnóstico e orientação terapêutica. No caso dos exames 

confirmatórios terem sido realizados pelo banco de sangue, é da responsabilidade 

deste encaminhar o paciente para a devida orientação clínica. Contudo, até a 

confirmação do diagnóstico, o doador convive com o estigma de uma doença muitas 

vezes inexistente, gerando grande tensão e comprometimento de suas funções 

diárias, além de perdas financeiras para o Sistema Único de Saúde (SUS) em 

decorrência do descarte de bolsas de hemocomponentes freqüentemente não 

infectados.  

 
 
1.1 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA  

 
 Este trabalho foi realizado com o propósito de levantar a prevalência de 

soropositividade de todos os testes sorológicos realizados nas amostras das 
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doações de sangue. Com o objetivo de preservar a saúde do receptor, são 

realizados testes sorológicos de alta sensibilidade nas amostras de sangue dos 

doadores com a finalidade de reduzir o risco de doenças transmissíveis pelo sangue. 

Segundo a Anvisa (2007, p. 9) a segurança e a qualidade do sangue e 

hemocomponentes devem ser asseguradas em todo o processo, desde a captação 

de doadores até a sua administração ao paciente. A hemovigilância se insere nessa 

perspectiva como um sistema de avaliação e alerta, organizado com o objetivo de 

recolher e avaliar informações sobre os efeitos indesejáveis e/ou inesperados da 

utilização de hemocomponentes, a fim de prevenir seu aparecimento ou recorrência.  

 A segurança transfusional inicia-se na triagem dos doadores, portanto cabe 

ao enfermeiro responsável pela triagem orientar o candidato sobre a veracidade de 

suas respostas na entrevista/questionário rejeitando aqueles que referem pertencer 

a atividades de risco (história prévia de doença infecciosa, utilização de drogas 

intravenosas, atividades homossexuais e outros).  

Passando pela triagem, o candidato doa o seu sangue e durante a coleta são 

retiradas amostras que serão enviadas para um laboratório que realiza as 

sorologias. Só depois da confirmação não-reagente da sorologia, o sangue é 

liberado para transfusão.    

A realização das sorologias é fundamental, pois diminui o risco de 

transmissão de doenças infecciosas pelo sangue, devendo os doadores com 

sorologia positiva ser excluídos permanentemente das doações de sangue.  

Este estudo é de suma relevância, pois através deste trabalho será possível 

conhecer a prevalência de doadores de sangue soropositivos para as doenças 

transmitidas pelo sangue de nossa região, visto que não há nenhum estudo deste 

tipo no município de Niterói.  

 
 
1.2 QUESTÃO NORTEADORA  
 
 
• Qual a prevalência dos testes sorológicos positivos encontrados no Banco de 

Sangue HEMONIT no período de 2008 a 2010?  
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1.3 OBJETO 
 
 
 O objeto do estudo é a positividade dos testes sorológicos de doadores de 

sangue do Banco de Sangue HEMONIT no período de 2008 a 2010.  

 
 
1.4 OBJETIVO GERAL  
 
 
 Realizar um levantamento da prevalência de todos os testes sorológicos 

positivos encontrados nos doadores de sangue do Hemocentro HEMONIT no 

período de 2008 a 2010.   

 
 
1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
• Comparar os resultados obtidos com outros estudos realizados em Banco de 

Sangue; 

• Identificar o papel do enfermeiro na triagem clínica de doadores de sangue. 
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2 
 

REVISÃO DE LITERATURA  

 
2.1HEMOVIGILÂNCIA 

 
 
 Segundo a Anvisa (2007, p. 101) a segurança do ato transfusional pode ser 

definida:  

 
 

Como uma série de processos executados para eliminar ou reduzir os riscos 
das transfusões. A disponibilização segura de sangue e hemocomponentes 
requer a colaboração de doadores de sangue voluntários, de instituições 
produtoras bem organizadas e distribuídas, do controle de qualidade na 
testagem sorológica e imuno-hematológica, do uso racional do sangue e 
hemocomponentes e da vigilância de eventos adversos – hemovigilância.  

 
 

Segundo Proietti e Cioffi (2008, p. 173) a hemovigilância pode ser definida 

como um conjunto de procedimentos de verificação da cadeia transfusional, que 

objetiva colher e processar informações dos efeitos colaterais ou inesperados 

resultantes da transfusão de hemocomponentes. Visa à tomada de providências que 

possibilitem prevenir a ocorrência e/ou a recorrência desses efeitos e pode-se 

considerá-la como um sistema de controle final da qualidade e segurança 

transfusional.   

A Hemovigilância está inserida nas ações de Vigilância em Saúde 

desenvolvidas no Brasil e representa uma das áreas estratégicas de atuação da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e do Ministério da Saúde. A 

incorporação das ações de Hemovigilância no Sistema Único de Saúde (SUS) 

traduz-se como um processo importante dentro da qualificação da medicina 

transfusional. Dessa forma, o objetivo maior da Hemovigilância é o direcionamento 

de ações que ampliem e aprimorem a segurança nas transfusões sanguíneas, com 

particular ênfase nos incidentes transfusionais (ANVISA, 2007, p. 7).  
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De acordo com a Anvisa (2007, p. 11) a utilização de transfusões mediante a 

realização prévia de testes imuno-hematológicos no preparo de transfusões tem 

origem no Brasil desde o início do século passado, por iniciativa de alguns cirurgiões 

pioneiros. Desde então, vários fatores tem contribuído de forma decisiva para a 

segurança da prática transfusional no país.  

A criação do primeiro serviço de hemoterapia, em 1942 no Hospital 

Fernandes Figueira, no Rio de Janeiro, em virtude dos esforços de guerra, acabou 

sendo o ponto de partida para a inauguração de diversos serviços de hemoterapia 

no país (ANVISA, 2007, p.12).      

 Em 2001, depois de um aprofundado diagnóstico do Programa Nacional de 

Sangue, a Gerência Geral de Sangue, outros Tecidos, Células e Órgãos – 

GGSTO/ANVISA identificou a necessidade de iniciar um programa que pudesse 

avaliar a segurança das transfusões sanguíneas, a partir das notificações dos 

incidentes transfusionais imediatos ou tardios. A partir daí iniciou-se o Sistema 

Nacional de Hemovigilância (SNH) (PROIETTI; CIOFFI, 2008, p. 173).  

  O SNH é um sistema de monitoramento e alerta, organizado com o objetivo 

de coletar, avaliar e disseminar informações sobre os efeitos indesejáveis e/ou 

inesperados da utilização de sangue e hemocomponentes a fim de prevenir seu 

aparecimento ou recorrência (ANVISA, 2007, p. 102).   

Na Europa, a hemovigilância começou por volta de 1995, com, 

posteriormente, a referência do termo “hemovigilância” nos documentos da 

European Commission, com intuito do estabelecimento de uma rede de 

hemovigilância na comunidade européia (PROIETTI; CIOFFI, 2008, p. 173). 

De acordo com Proietti e Cioffi (2008, p. 173) o sistema inglês SHOT (Serious 

Hazards of Transfusion) onde os dados de eventos adversos são coletados de 

maneira voluntária, tem estatística acumulada de um período de dez anos (1996-

2006), e mostra que o número de notificações relacionadas com transfusão incorreta 

de hemocomponentes (erro de classificação ou troca de componentes) é superior a 

70% do total das reações indesejáveis. Neste sistema, através da análise das 

notificações, são elaborados relatórios dos eventos mais comuns, seguido de 

orientações e padronizações para todos os serviços e profissionais de saúde do 

Reino Unido, com o objetivo de minimizar os erros transfusionais no país.  

Desde 2000, o Brasil tem discutido o processo de hemovigilância e, a partir de 

2003, a legislação brasileira tornou obrigatória a notificação das soroconversões de 
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doadores e também a ocorrência de erros ocorridos nos procedimentos de 

classificação de pacientes e doadores, bem como nos testes de compatibilidade e 

nas transfusões em si (trocas de sangue, por exemplo), com os mesmos propósitos 

do grupo inglês. Até o momento, as notificações são mínimas, com pequena geração 

de conhecimento nacional sobre o assunto. Parece existir um receio, por parte dos 

serviços e profissionais, de que a notificação possa denegrir a boa imagem dos 

serviços de hemoterapia e hospitais existentes no país (PROIETTI; CIOFFI, 2008, p. 

174).  

 
 
2.2 VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV/AIDS)  
 
 

A AIDS pode ser definida como: 

 
 

Doença caracterizada por uma disfunção grave do sistema imunológico do 
indivíduo infectado pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). Sua 
evolução é marcada por uma considerável destruição de linfócitos T CD4+ e 
pode ser dividida em três fases: infecção aguda, que pode surgir semanas 
após a infecção inicial, com manifestações variadas que podem se 
assemelhar a um quadro gripal ou, mesmo, a uma mononucleose. Nessa 
fase, os sintomas são autolimitados e, quase sempre, a doença não é 
diagnosticada devido à semelhança com outras doenças virais. A seguir, o 
paciente entra na fase de infecção assintomática, de duração variável por 
alguns anos. A terceira fase evolutiva, a doença sintomática, da qual a Aids 
é a manifestação mais grave da imunodepressão, é definida por diversos 
sinais e sintomas, tais como: febre prolongada, diarréia crônica, perda de 
peso importante (superior a 10% do peso anterior do indivíduo), sudorese 
noturna, astenia, adenomegalia, infecções oportunistas como a tuberculose, 
pneumonia por Pneumocistis carinii, toxoplasmose cerebral, candidíase e 
meningite por criptococos, dentre outras. Tumores, como o sarcoma de 
Kaposi, e linfomas não-Hodgkin podem surgir (BRASIL, 2008, p 41).     

 
 

O agente causador da AIDS é um lentivírus, gênero pertencente à família 

Retroviridae, denominado Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), sendo 

conhecidos dois tipos o HIV-1, predominante no Brasil, e o HIV-2. 

Desde seu aparecimento a AIDS revelou-se um grave problema de saúde 

pública em todo o mundo em função do seu caráter pandêmico e de sua gravidade.  

Segundo Veronesi (2006, p. 115) aparentemente, o HIV-2 tem uma 

infectividade e uma patogenicidade menor que o HIV-1. Ele foi encontrado 

inicialmente em indivíduos na costa oeste da África. Nos Estados Unidos e na 

Europa, os casos encontrados em geral correspondem a pessoas oriundas da África.    
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 Mudanças marcantes no perfil epidemiológico da epidemia de AIDS vêm 

ocorrendo no Brasil a partir da década de 1990. Na década anterior, a doença 

acometia principalmente homossexuais e bissexuais do sexo masculino, de classe 

média ou alta, habitantes de grandes metrópoles. Atualmente, a epidemia de AIDS 

vem ocorrendo predominantemente em heterossexuais de ambos os sexos, jovens, 

de todas as classes sociais. Heterossexualização, feminilização, interiorização e 

pauperização da epidemia são condições que vêm caracterizando a epidemia no 

Brasil nos últimos anos (LOPES, 2009, p. 4195).    

Com o avanço do tratamento anti-retroviral obteve-se redução acentuada da 

morbimortalidade, aumento significativo da sobrevida e, sobretudo, melhora 

acentuada da qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV/AIDS.  

  Segundo Eustáquio et al (2009, p. 74) desde 1998 é obrigatória a realização 

de dois testes para pesquisa de anticorpos anti-HIV na triagem sorológica dos 

doadores. O teste imunoenzimático, conhecido como ELISA (Enzyme Linked 

Immunosorbent Assay), tem sido amplamente utilizado na triagem sorológica.    

 De acordo com Miller (1999, p. 359) existem dois tipos de testes destinados a 

identificar esses anticorpos. Um deles é o ELISA (Enzyme-linked immunosorbent 

assay), que evidencia anticorpos contra proteínas do HIV. Os kits mais modernos 

mostram-se altamente sensíveis e específicos na maioria das circunstâncias; 

entretanto, grande parte das provas positivas obtidas de indivíduos assintomáticos, 

não integrantes dos grupos de alto risco, representam resultados falso-positivos. 

Sempre que um ELISA for positivo em paciente de baixo risco, o exame  deve ser 

repetido na mesma amostra de sangue. Caso se repita o resultado positivo, a 

recomendação da Organização Mundial de Saúde é ratificar o resultado com um 

teste mais específico, dito confirmatório, que é o Western Blot. Este é um 

procedimento imunoeletroforético que identifica anticorpos contra proteínas 

específicas do vírus separadas segundo seu peso molecular. Todo paciente com 

resultados repetidamente positivos de ELISA e de um teste confirmatório (p. ex., 

Western Blot) deve ser considerado infectado e contagioso. O emprego do ELISA na 

seleção de doadores de sangue reduz consideravelmente o risco das transfusões.   

Para Veronesi (2006, p. 120) a contaminação pelo HIV por meio de transfusão 

sangüínea foi detectada logo no início da epidemia.  Até 1985, antes da 

disponibilidade dos testes de detecção da infecção por HIV, a transmissão 

sanguínea desse vírus foi responsável por grande número de casos de AIDS.  
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Segundo Eustáquio et al (2009, p. 75) a transmissão do HIV pelo sangue é, 

entre as vias de transmissão, a mais eficiente. Este fato, demonstrado em vários 

estudos epidemiológicos, deve-se tanto à alta concentração viral encontrada no 

sangue de infectados, maior que em quaisquer outros fluidos corporais.  

Ainda, hoje em países pobres, particularmente na África Central, verifica-se, 

com preocupante freqüência, a não realização de testes sorológicos anti-HIV, para a 

triagem de doadores em banco de sangue, ou ainda a realização de práticas 

incorretas (MILLER, 1999, p. 360).  

De acordo com Veronesi (2006, p. 121) segundo relatórios da OMS, mais de 

dois terços das nações do mundo não dispõem de políticas adequadas para garantir 

um suprimento seguro de sangue e hemoderivados. Lamentavelmente, esses países 

também apresentam alta prevalência de infecção pelo HIV.  

Segundo Eustáquio et al (2009, p. 77) dependendo da prevalência, de 

infectados em uma população e da sensibilidade dos testes disponíveis para a 

detecção da infecção, o risco de contaminação por meio de transfusão sanguínea 

pode chegar bastante próximo de zero. A possibilidade residual de transmissão se 

deve a erros laboratoriais ou à existência de doadores na fase conhecida como 

“janela imunológica”, ou seja, pessoas recentemente infectadas pelo vírus que ainda 

não produziram anticorpos ou partículas virais detectáveis pelos testes utilizados.  

 
 
2.3 VÍRUS LINFOTRÓPICO DE CÉLULAS T HUMANAS (HTLV I/II) 
 
 

Os vírus HTLV-I e HTLV-II são retrovírus pertencentes à família Retroviridae. 

São bastante semelhantes e compartilham aspectos estruturais e biológicos entre si. 

Sua identificação antecedeu o reconhecimento do HIV. O HTLV-I e o HTLV-II foram 

isolados respectivamente em 1980 e 1982.   

O HTLV-I e o HTLV-II têm propriedades biológicas similares e tropismo para 

linfócitos T, porém o HTLV-I infecta preferencialmente linfócitos T CD4+, enquanto o 

HTLV-II tem tropismo para linfócitos T CD8+, com efeitos hematológicos diferentes  

(SANTOS; LIMA, 2005).  

De acordo com Veronesi (2006, p. 569) estima-se que existam no mundo 15 a 

20 milhões de pessoas vivendo com HTLV, sendo o Brasil provavelmente o país com 

maior número absoluto de portadores dessa retrovirose (750.000 pessoas).   
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A infecção por HTLV-1/2 pode ocorrer tanto por via vertical como horizontal. A 

transmissão da mãe infectada para seu filho ocorre principalmente pelo aleitamento, 

tendo importância a duração prolongada da amamentação e a quantidade de 

anticorpos anti-HTLV maternos, como demonstrados em estudos de investigação 

epidemiológica no Japão. A transmissão transplacentária e a contaminação no canal 

do parto raramente ocorrem. A transmissão horizontal é observada por via sexual e 

por via parenteral. Na via sexual, existe maior eficácia de transmissão do homem 

infectado para a mulher, particularmente em parceria de longa duração. Já entre os 

homossexuais do sexo masculino, os fatores de risco relacionam-se à duração do 

relacionamento e ao número de parceiros. A transmissão parenteral é observada 

através do uso comum de objetos contaminados com sangue, ou pela transfusão de 

hemocomponentes celulares (LOPES; PROIETTI, p. 232).  

Para Veit et al (2006, p. 124) “a transmissão do HTLV-I é menos freqüente 

que a do HIV devido à baixa carga viral e à infecção ser dependente do contato 

célula-célula”.  

 Embora, a maior parte dos indivíduos infectados por HTLV-I ou HTLV-II 

permaneça assintomática por toda a sua vida, sabe-se que o HTLV-I é agente causal 

de pelo menos duas síndromes clínicas humanas bem reconhecidas: a 

leucemia/linfoma de células T do adulto (ATL/L) e uma mielopatia crônica, conhecida 

como paraparesia espática tropical ou mielopatia associada ao HTLV-I (HAM/TSP). 

Desconhece-se, no entanto, as razões pelas quais apenas uma pequena parcela de 

portadores da infecção evolui para o desenvolvimento de doenças associadas 

(VERONESI, 2006, p. 570).  

 O HTLV-2, o qual compartilha 65% do genoma com o tipo 1, é bem menos 

prevalente na população geral, predominando em grupos indígenas nativos nas 

Américas e entre usuários de drogas injetáveis nos Estados Unidos e Europa. Não 

existe associação clara do HTLV-2 com patologias, embora essa infecção venha 

sendo associada a uma alteração neurológica semelhante ao HAM/TSP, além de 

favorecer maior susceptibilidade a infecções bacterianas. Co-infecção por retrovírus 

HTLV-1 ou HTLV-2 e HIV tem sido associada a maior probabilidade de 

desenvolvimento de doenças (LOPES; PROIETTI, p. 232).  

 Segundo Lopes e Proietti (2008, p. 232) no Brasil, a maioria dos dados para 

averiguação da prevalência do HTLV vem sendo obtida a partir de pesquisas 

desenvolvidas junto aos doadores de sangue através dos serviços de hemoterapia. 
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Portanto, acredita-se que os dados não representem a realidade em termos de 

população geral, estando provavelmente subestimados, uma vez que se trata de 

uma amostragem potencialmente saudável e constituída na maioria pelo gênero 

masculino. Estudos realizados com doadores de sangue de diversas capitais 

brasileiras mostraram que Salvador caracteriza-se como a região de maior 

endemicidade para o HTLV-1, com uma soroprevalência registrada em torno de 

1,35%, seguido por Recife e Rio de Janeiro com 0,33%, Belo Horizonte com 0,32%, 

São Paulo com 0,15%, e Manaus e Florianópolis com 0,08%, obtendo-se uma 

soropositividade geral de 0,46%, sendo este valor bastante superior aos 0,025% 

observados nos Estados Unidos.  

 O sul do Japão (Kyushu, Shikoku e Okinawa) é a região mais endêmica do 

mundo para o HTLV-I, onde a soroprevalência pode atingir até 20% da população 

(SANTOS; LIMA, 2005, p. 107).  

 No Brasil, a pesquisa de anticorpos anti-HTLV-I/II na triagem sorológica de 

candidatos doadores de sangue é realizada desde dezembro de 1993. Desde então, 

tem-se identificado cada vez maior número de indivíduos assintomáticos 

soropositivos para esse retrovírus (VERONESI, p. 573).   

O teste para triagem sorológica de doadores de sangue mais utilizado é o 

Ensaio Imuno Enzimático (EIA). Estes, preferencialmente, devem ser do tipo 

sanduíche com antígenos específicos do HTLV-1 e HTLV-2, uma vez que esses dois 

vírus circulam na população brasileira. Uma alternativa a este método é o teste de 

aglutinação de partículas de látex muito utilizado no Japão, onde ainda não foi 

descrita a ocorrência do HTLV-2. O resultado reativo no teste de triagem deve ser 

confirmado por Western blot (WB) ou imunoblot (LOPES; PROIETTI, p. 233).  

  O Brasil é uma região endêmica para HTLV-1/2 e as doenças associadas ao 

HTLV-1 não são de notificação compulsória. A triagem obrigatória para HTLV-1/2 em 

serviços de hemoterapia no Brasil identifica portadores assintomáticos desses vírus 

e permite exclusões permanentes destes doadores, constituindo importante medida 

de prevenção direta da disseminação da infecção (LOPES; PROIETTI, p. 237).  
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2.4 HEPATITE B (HBV)  

 
 

A hepatite B é pode ser definida como: 

 
 

Doença viral que cursa de forma assintomática ou sintomática (até formas 
fulminantes). As Hepatites Sintomáticas são caracterizadas por mal-estar, 
cefaléia, febre baixa, anorexia, astenia, fadiga, artralgia, náuseas, vômitos, 
desconforto no hipocôndrio direito e aversão a alguns alimentos e ao 
cigarro. A icterícia, geralmente, inicia-se quando a febre desaparece, 
podendo ser precedida por colúria e hipocolia fecal. Hepatomegalia ou 
hepatoesplenomegalia também podem estar presentes. Na forma aguda, os 
sintomas vão desaparecendo paulatinamente. Algumas pessoas 
desenvolvem a forma crônica mantendo um processo inflamatório hepático 
por mais de 6 meses. Isto acontece com 5% a 10% dos adultos infectados e 
90% a 95% dos recém-nascidos filhos de mãe portadora do vírus da 
Hepatite B. Portadores de imunodeficiência congênita ou adquirida evoluem 
para a cronicidade com maior freqüência (BRASIL, 2008, p. 184). 
 
 

 O risco de cronificação pelo vírus B depende da idade na qual ocorre a 

infecção. Assim, em menores de um ano chega a 90%, entre 1 e 5 anos esse risco 

varia entre 20 e 50% e em adultos, entre 5 e 10% (BRASIL, 2009, p. 25).    

 Segundo Lopes (2009, p. 3860) “a infecção crônica por HBV poderá levar a 

formas graves de doença hepática. As mais temidas complicações dessa doença 

são a cirrose e a insuficiência hepática, assim como o hepatocarcinoma”.  

“A maioria dos portadores crônicos são assintomáticos e apresentam formas 

leves de envolvimento hepático. Deve-se suspeitar de infecção crônica por esse 

vírus, quando o AgHBs e o AgHBe persistem por mais de 6 meses após a infecção 

aguda” (LOPES, 2009, p. 3858).     

 O HBV é altamente infectivo e facilmente transmitido pela via sexual, por 

transfusões de sangue, procedimentos médicos e odontológicos e hemodiálises sem 

as adequadas normas de biossegurança, pela transmissão vertical (mãe-filho), por 

contatos íntimos domiciliares (compartilhamento de escova dental e lâminas de 

barbear), acidentes perfurocortantes, compartilhamento de seringas e de material 

para a realização de tatuagens e piercings (BRASIL, 2008, p. 184).   

 De acordo com Stefani e Barros (2002, p. 123) os grupos de risco são 

homossexuais, usuários de drogas injetáveis, pacientes e funcionários de unidades 

de hemodiálise, médicos, enfermeiros, dentistas e funcionários de laboratórios e 

bancos de sangue.  
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 A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 2 bilhões de pessoas 

no mundo  já tenham  tido contato com o vírus da hepatite B (HBV), e que cerca de 

400 milhões sejam portadores crônicos dessa doença. Os estudos epidemiológicos 

sobre hepatite B no Brasil são escassos e, em geral, ocuparam-se de grupos 

populacionais específicos. Estudo de base populacional realizado no município de 

São Paulo detectou portadores crônicos em 1,02% (AgHBs+). De acordo com dados 

do Ministério da Saúde, a prevalência de antígeno de superfície da hepatite B 

(AgHBs) em nosso país varia entre 1% e 8%. Algumas áreas são consideradas de 

alto risco, como o oeste do Paraná e certas regiões da Amazônia. (LOPES, 2009, p. 

3857).   

 Segundo Aquino et al (2008, p. 334) a endemicidade da infecção pelo VHB 

pode ser avaliada pela prevalência de portadores do HBsAg, ou com evidência 

sorológica de infecção prévia, com a classificação da endemicidade mundial em  3 

padrões: baixa (<1%), intermediária (1 a 5%) e alta (>5%)5. A soropositividade para 

o HBsAg e anti-HBc variam de região para região e em grupos populacionais 

específicos.   

 Para Stefani e Barros (2002, p. 123) os marcadores virais são:  

• HBsAg: é a primeira manifestação sorológica da infecção, indicando 

infectividade e persistindo na fase aguda da doença. Quando positivo por 

mais de seis meses significa cronicidade.  

• Anti-HBs: aparece após a eliminação do HBsAg, significando imunidade que 

pode ser proveniente de infecção pelo vírus B ou vacinação (eventualmente 

ocorre um período de “janela”  entre esses dois marcadores).  

• HBcAg: é o antígeno do core do vírus que não é detectado no soro. 

• Anti-HBc: IgM aparece no soro logo após o HBsAg, indicando infecção aguda 

e estando positivo durante a janela HBsAg/anti-HBs; IgG sugere infecção 

anterior. Ambos não conferem imunidade. 

• HBeAg: aparece após o HBsAg, indicando replicação e infectividade. 

• Anti-HBe: indica o fim da replicação viral.  
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2.5 HEPATITE C (HCV) 

 
 
 A hepatite C pode ser definida como: 

 
 

Doença viral com infecções assintomáticas ou sintomáticas (até formas 
fulminantes, raras). As Hepatites Sintomáticas são caracterizadas por mal-
estar, cefaléia, febre baixa, anorexia, astenia, fadiga, artralgia, náuseas, 
vômitos, desconforto no hipocôndrio direito e aversão a alguns alimentos e 
ao cigarro. A icterícia é encontrada entre 18% a 26% dos casos de Hepatite 
Aguda e inicia-se quando a febre desaparece, podendo ser precedida por 
colúria e hipocolia fecal. Pode, também, apresentar hepatomegalia ou 
hepatoesplenomegalia. Na forma aguda, os sintomas vão desaparecendo 
paulatinamente. Das pessoas infectadas, 70% a 85% desenvolvem a forma 
crônica, mantendo um processo inflamatório hepático por mais de 6 meses. 
Dessas, 20% a 30% evoluem para cirrose e, dos cirróticos, 1,0% a 5,0% 
desenvolvem hepatocarcinoma (BRASIL, 2008, p. 190). 

 
 

Após a infecção aguda por esse vírus, cerca de 85% dos pacientes evoluem 

para a infecção crônica por esse vírus. Essa infecção é responsável por cerca de 

40% de todos os transplantes hepáticos realizados no mundo. Sua evolução é 

variável e suas complicações mais graves são a cirrose hepática, insuficiência 

hepática e hepatocarcinoma. A maioria dos pacientes com hepatite crônica por esse 

vírus são assintomáticos. A fadiga constante poderá ser uma das únicas 

manifestações clínicas observadas. Já nas formas mais avançadas da doença, 

serão observados sinais e sintomas relativos às complicações da doença: ascite, 

esplenomegalia, arranhas vasculares etc. (LOPES, 2009, p. 3861). 

De acordo com Aquino et al (2008, p. 334-335) “o vírus da hepatite C é 

transmitido essencialmente por contato com sangue, hemoderivados, agulhas, 

seringas e materiais intravenosos, e, secundariamente por via sexual".    

Estimativas atuais da Organização Mundial de Saúde (OMS) avaliam que 

cerca de 125 milhões de pessoas estejam infectadas pelo vírus da hepatite C (HCV) 

em todo o mundo. Sua prevalência varia em diferentes regiões do mundo. No Brasil, 

a maioria dos estudos avalia a prevalência dessa infecção em doadores de sangue 

ou outros grupos populacionais específicos, com resultados que variam nas 

diferentes regiões do Brasil (LOPES, 2009, p. 3858).  

  O teste ELISA é recomendado para rastreamento por ser simples, barato e 

sensível na maioria dos imunocompetentes (menos sensível nos imunodeficientes e 

hemodialisados). Nas populações de baixo risco (por exemplo, bancos de sangue) 
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pode haver falso-positivos. Neste caso, recomenda-se a confirmação com exames 

mais específicos, como imunoblot (RIBA) ou HCV por PCR, este universalmente 

recomendado para confirmação diagnóstica. O PCR é especialmente necessário 

quando houver suspeita de hepatite aguda (janela imunológica) e nos pacientes 

imunodeficientes. A genotipagem só é necessária antes do início do tratamento 

(STEFANI; BARROS, 2002, p. 125).  

 “As populações mais atingidas são os pacientes que realizam múltiplas 

transfusões, hemofílicos, hemodialisados, usuários de drogas injetáveis e inaláveis, 

assim como portadores de tatuagens e de piercing” (BRASIL, 2008, p. 125). 

 
 
2.6 SÍFILIS  
 
 

Segundo Veronesi (2006, p. 1265) a sífilis, também denominada lues, é uma 

doença infectocontagiosa, sistêmica, com evolução crônica e transmissão 

predominantemente sexual. A transmissão congênita ocorre por via transplacentária 

ou hematogênica. O agente etiológico é o espiroqueta Treponema pallidum, uma 

bactéria gram-negativa. Pode simular várias doenças e processos auto-imunes, 

sendo, por esse motivo, conhecida como “a grande imitadora”. A doença apresenta 

quatro estágios: primário, secundário, latente e tardio.    

• Sífilis primária – após um período de incubação de dez a 90 dias (média de três 

semanas), surge a lesão inicial da sífilis, o cancro duro ou sífilis primária no local 

da inoculação, como resultado de reação pseudoalérgica. O cancro duro consiste 

em úlcera indolor, com base rasa e limpa, bordas elevadas e induradas.  Essa 

lesão regride espontaneamente, em média, depois de 30 dias. Em 

aproximadamente um terço dos pacientes, o cancro deixa cicatriz de bordas 

regulares, levemente atrófica e hipopigmentada.  

• Sífilis secundária – as lesões da sífilis secundária podem surgir na vigência do 

cancro ou, mais frequentemente, após sua regressão. O quadro clínico inicial 

dessa fase caracteriza-se por erupção macular, de coloração rósea (“roséola 

sifilítica”), lembrando quadro alérgico ou viral. Gradualmente, essa erupção 

macular evolui para lesões papulosas, pápulo-escamosas, placas e, às vezes, 

lesões pápulo-tuberosas. Lesões anulares, serpinginosas, concêntricas ou 



26 

 

circinadas também podem ser encontradas. Essas manifestações cutâneas 

podem simular hanseníase, psoríase, líquen plano, granuloma anular, sarcoidose 

e outras infecções dermatológicas. A superfície palmo-plantar é frequentemente 

afetada, podendo apresentar lesões pápulo-ceratóticas. As lesões de localização 

palmo-plantar são típicas da sífilis secundária. Mesmo sem tratamento, as lesões 

e as manifestações sistêmicas desaparecerão espontaneamente. O paciente 

entrará no estágio latente.      

• Sífilis latente – Aproximadamente seis meses após a fase secundária, os 

pacientes entram na fase latente. O estágio da sífilis latente é caracterizado pela 

ausência de manifestações clínicas ou alterações radiológicas e duas reações 

sorológicas positivas.  

• Sífilis terciária – Na sífilis tardia ou terciária as três principais apresentações 

clínicas são as manifestações cutâneas, cardiovasculares e neurossífilis. 

Aproximadamente um terço dos pacientes com sífilis latente não-tratada 

desenvolverá sífilis terciária. Os outros dois terços permanecerão latentes por 

toda a vida.  

  A sífilis é mais comum em adultos sexualmente ativos, principalmente na 

faixa etária de 20 a 29 anos, seguida de adolescentes e pessoas de meia-idade. A 

doença não tem predileção racial, estando diretamente associada a fatores 

socioeconômicos, condições higiênicas precárias e, principalmente, comportamento 

sexual de risco.   

 No Brasil, não há notificação compulsória das doenças sexualmente 

transmissíveis; portanto, o número de casos registrados é consideravelmente menor 

do que as estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS). Anualmente, o 

número notificado é, em média, 200.000 casos.  

 A transmissão da sífilis adquirida ocorre pelo contato direto com lesões 

infectadas, geralmente através da relação sexual. Pode, também, ocorrer 

transmissão por via transplacentária, geralmente a partir do quarto mês de gestação 

e, menos freqüentemente, através de transfusões sanguíneas ou inoculação 

acidental. O homem é o único reservatório conhecido.  

Para Ferreira et al (2006, p. 15) no Brasil, há poucos relatos sobre a 

prevalência de doenças transmissíveis por transfusão de sangue e os publicados, 

demonstram que a prevalência de sífilis em doadores de sangue oscila entre 1% a 

4%.     
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De acordo com Oliveira, Verdasca e Monteiro (2008, p. 428) atualmente, a 

pesquisa para sífilis é realizada combinando testes específicos e não específicos, e 

a maioria dos laboratórios têm optado pelo Veneral Disease Research Laboratory 

(VDRL) e o ensaio imunoenzimático (ELISA) por serem de fácil execução.  

Segundo Ferreira et al (2006, p. 15) “o VDRL é um teste não-treponêmico de 

alta sensibilidade utilizado rotineiramente como teste de triagem em banco de 

sangue”.   

 
 
2.7 DOENÇA DE CHAGAS 

 
 

Segundo o Ministério da Saúde (2008, p. 106-107) a doença de Chagas é 

uma doença parasitária com curso clínico bifásico (fases aguda e crônica), podendo 

se manifestar sob várias formas:  

• Fase aguda (Doença de Chagas Aguda - DCA) – Caracterizada por miocardite 

difusa, com vários graus de severidade, às vezes só identificada por 

eletrocardiograma ou eco-cardiograma. Pode ocorrer pericardite, derrame 

pericárdico, tamponamento cardíaco, cardiomegalia, insuficiência cardíaca 

congestiva, derrame pleural. As manifestações clínicas mais comuns são: febre 

prolongada e recorrente, cefaléia, mialgias, astenia, edema de face ou membros 

inferiores, rash cutâneo, hipertrofia de linfonodos, hepatomegalia, 

esplenomegalia, ascite. Manifestações digestivas (diarréia, vômito e epigastralgia 

intensa) são comuns em casos por transmissão oral; há relatos de icterícia e 

manifestações digestivas hemorrágicas. Em casos de transmissão vetorial, 

podem ocorrer sinais de porta de entrada: sinal de Romaña (edema bipalpebral 

unilateral) ou chagoma de inoculação (lesão a furúnculo que não supura). A 

meningoencefalite, que é rara, tende a ser letal, e ocorre geralmente em casos 

de reativação (imunodeprimidos) ou em lactentes. Alterações laboratoriais 

incluem anemia, leucocitose, linfocitose, elevação de enzimas hepáticas, 

alteração nos marcadores de atividade inflamatória (velocidade de 

hemossedimentação, proteína C-reativa, etc.). Relatos em surtos de transmissão 

por via oral demonstraram a ocorrência de icterícia, lesões em mucosa gástrica, 

alterações nas provas de coagulação e plaquetopenia.  
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• Fase crônica - Passada a fase aguda, aparente ou inaparente, se não for 

realizado tratamento específico, ocorre redução espontânea da parasitemia com 

tendência à evolução para as formas: 

- Indeterminada: forma crônica mais freqüente. O indivíduo apresenta exame 

sorológico positivo sem nenhuma outra alteração identificável por exames 

específicos (cardiológicos, digestivos, etc). Esta fase pode durar toda a vida ou, após 

cerca de 10 anos, pode evoluir para outras formas (ex: cardíaca, digestiva). 

- Cardíaca: importante causa de limitação do chagásico crônico e a principal causa 

de morte. Pode apresentar-se sem sintomatologia, apenas com alterações 

eletrocardiográficas, ou com insuficiência cardíaca de diversos graus, progressiva ou 

fulminante, arritmias graves, acidentes tromboembólicos, aneurisma de ponta do 

coração e morte súbita. As principais manifestações são palpitações, edemas, dor 

precordial, dispnéia, dispnéia paroxística noturna, 

tosse, tonturas, desmaios, desdobramento ou hipofonese de segunda bulha, sopro 

sistólico. Alterações eletrocardiográficas mais comuns: bloqueio completo do ramo 

direito (BCRD), hemibloqueio anterior esquerdo (HBAE), bloqueio atrioventricular 

(BAV) de 1º, 2º e 3º graus, extrassístoles ventriculares, sobrecarga de cavidades 

cardíacas, alterações da repolarização ventricular. A radiografia de tórax pode 

revelar cardiomegalia. 

- Digestiva: alterações ao longo do trato digestivo, ocasionadas por lesões dos 

plexos nervosos (destruição neuronal simpática), com conseqüentes alterações da 

motilidade e morfologia, sendo o megaesôfago e o megacólon as formas mais 

comuns. Manifestações que sugerem megaesôfago: disfagia (sintoma mais 

freqüente), regurgitação, epigastralgia, dor retroesternal à passagem do alimento, 

odinofagia (dor à deglutição), soluços, ptialismo (excesso de salivação), hipertrofia 

de parótidas; em casos mais graves pode ocorrer esofagite, fístulas esofágicas, 

alterações pulmonares decorrentes de refluxo gastroesofágico. No megacólon, 

geralmente ocorre constipação intestinal de instalação insidiosa, meteorismo, 

distensão abdominal; volvos e torções de intestino e fecalomas podem complicar o 

quadro. Exames radiológicos contrastados são importantes no diagnóstico da forma 

digestiva. 

- Forma mista: quando no mesmo paciente são identificadas pelo menos duas 

formas da doença (geralmente cardíaca e digestiva). 
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- Outras formas: formas nervosas, outros megas e comprometimento de outros 

órgãos raramente ocorrem, em geral acometendo áreas de musculatura.  

 De acordo com Lunardelli et al  (2007, p. 139) a doença de Chagas é 

endêmica somente no continente Americano e conta com 16-18 milhões de pessoas 

infectadas, com aproximadamente 300.000 novos casos por ano, sendo importante 

causa de mortalidade de adultos jovens, reduzindo em 13 anos a expectativa de 

vida.   

Segundo Souza et al (2006) no Brasil, como resultado do combate sistemático 

ao vetor, da obrigatoriedade da realização dos testes sorológicos nos serviços de 

hemoterapia e dos programas de fidelização dos doadores de sangue, a ocorrência 

atual de reações sorológicas não negativas para Trypanosoma cruzi é de 0,6%, 

queda significativa se contrastada com o índice de 7,0% dos anos 70.  

Para Lunardelli et al (2007, p. 139) o contato com as fezes ou urina 

contaminadas do vetor infectado é a causa mais comum de infecção, contudo, T. 

cruzi pode ser transmitido ao homem por vias alternativas, como a contaminação 

laboratorial acidental, a via oral, o transplante de órgãos, a transmissão congênita, a 

transfusão sangüínea, a atividade sexual, o uso de drogas intravenosas e o leite 

materno. Um grande desafio que o atual estágio de controle da doença de Chagas 

determina é, sem dúvida, a instituição de um sistema de vigilância operante que 

revele de forma rápida casos esporádicos de transmissão.  

Lunardelli et al (2007, p. 140) afirmam que a transfusão sangüínea é o 

segundo modo mais importante de transmissão da doença de Chagas na América 

Latina depois da vetorial. O risco de infecção via transfusão de sangue contaminado 

é de 12-25%, sendo o desafio dos bancos de sangue a identificação e a exclusão de 

portadores assintomáticos e crônicos do parasita. Deve se considerar que todos os 

produtos sangüíneos de um doador soropositivo para T. cruzi podem ser infectantes, 

com exceção dos derivados sanguíneos em cujo preparo são submetidos a 

processos físico-químicos de esterilização (tais como a albumina e a imunoglobulina 

humana normal ou gamaglobulina).   
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3 
 

METODOLOGIA 

 
3.1 TIPO DE ESTUDO   
 
 
 Trata-se de um estudo transversal, descritivo, e com abordagem quantitativa, 

objetivando identificar a prevalência de soropositividade dos testes realizados nos 

doadores de sangue.   

 De acordo com Pereira (1995, p. 298) o estudo transversal também é 

designado como seccional, corte, corte-transversal, vertical, pontual ou prevalência e 

representa a forma mais simples de pesquisa populacional. Uma investigação 

transversal gera informações sobre a prevalência da exposição, da doença e de 

outras características da população. Os resultados informam, portanto, sobre a 

situação existente em um particular momento, o que á muito útil em planejamento de 

saúde.  

 Para Gil (2007, p. 42) as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis. 

 Figueiredo e Souza (2005, p. 73) caracterizam a abordagem quantitativa pelo 

processo de quantificação, tanto no processo de coleta de informações, como no 

tratamento destas por meio de técnicas estatísticas e procedimentos matemáticos.  

Representa, em princípio, a intenção de garantir a precisão dos resultados, visto que 

aumenta a margem de segurança na comprovação das hipóteses ou do problema 

formulado.  
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3.2 O CAMPO E AMOSTRA DA PESQUISA 
 
 
 O cenário da pesquisa é o banco de sangue HEMONIT do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP) localizado no município de Niterói/Rio de 

Janeiro. O Hemocentro funciona de segunda a sexta-feira das 08h00min as 

12h00min horas, exceto feriados.  

 A pesquisa foi realizada no banco de dados HEMOVIDA e no livro de registro 

das sorologias positivas dos doadores de sangue do período de 2008 a 2010. O 

candidato à doação de sangue passa por uma seleção antes de doar seu sangue. 

Essa seleção chamada de triagem clínica é realizada com o intuito de selecionar, 

dentre os candidatos apresentados, somente aqueles que preencherem os critérios 

desejáveis para um doador de sangue com a finalidade de proteger a saúde do 

doador e a saúde do receptor. 

Para doar sangue, os candidatos devem estar bem de saúde, peso acima de 

50 kg, idade entre 18 e 65 anos, não estar em jejum, não estar grávida ou 

amamentando e que não tenham antecedentes e/ou maior vulnerabilidade para a 

transmissão de doenças veiculadas pelo sangue.     

 Ao chegar ao Banco de Sangue, o candidato passa pelas seguintes etapas 

para poder doar sangue: 

Cadastro - Recepção inicial ao doador, com atualização e conferência dos dados 

pessoais – nome correto, endereço e email atualizados. O doador é orientado a 

lanchar  brevemente antes da doação. 

Pré-Triagem - Nessa etapa são avaliados alguns parâmetros clínicos e laboratoriais 

do doador: Pressão Arterial, Temperatura, Pulso, Peso e Dosagem de hematócrito 

(teste de anemia). 

Triagem clínica - Uma entrevista é realizada com o doador, a fim de verificar se 

existe alguma contra-indicação à doação de sangue.  Essa etapa visa proteger tanto 

o doador, evitando coletas em situações que possam colocar em risco sua saúde, 

bem como proteger o paciente que receberá o sangue. 

Coleta - Etapa na qual ocorre a doação propriamente dita. Realizada dentro de 

estritas normas técnicas por profissionais especializados, para a máxima segurança 

do doador. O tempo para a coleta do sangue é de aproximadamente 10 minutos. 
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Lanche - Visa iniciar a reposição do volume sanguíneo retirado, bem como permitir 

a observação do doador após a coleta, diminuindo as chances de reações à doação. 

É também uma etapa obrigatória da doação.  

 
 
3.3 COLETA DE DADOS 

 
 
 O número total de doadores do período de 2008 a 2010 foi informado a partir 

do sistema informatizado da unidade. Esta informação foi obtida no setor de 

recepção e cadastro dos doadores. A definição da data do estudo foi condicionada 

ao começo do sistema de cadastramento informatizado. O banco de dados utilizado 

pelo banco de sangue HEMONIT é o HEMOVIDA, um programa gratuito fornecido 

pelo Sistema Único de Saúde para cadastrar os doadores de sangue. Todos os 

candidatos que doaram sangue no período de 2008 a 2010 foram incluídos na 

pesquisa. Os candidatos inaptos por motivo clínico deste período foram excluídos da 

pesquisa.  

Todas as sorologias positivas são anotadas em um livro específico de registro. 

Este livro é destinado somente para este fim. Neste livro são anotadas as sorologias 

positivas da primeira e segunda amostra do doador. Durante a doação de sangue 

são colhidas amostras de sangue que posteriormente são enviadas para o 

Hemocentro do Rio de Janeiro (HEMORIO), onde são realizados os testes 

sorológicos. Se o resultado for reagente será realizado um segundo teste na mesma 

amostra e se o resultado permanecer reagente o doador é convocado pelo 

Hemocentro e uma segunda amostra é colhida para realizar um novo teste 

sorológico.  Os testes sorológicos realizados na 2ª amostra também são de triagem. 

O resultado é considerado positivo, quando a amostra de soro reconhece, 

pelo menos, dois antígenos; resultado indeterminado quando ocorre reconhecimento 

de somente um antígeno; e resultado negativo quando não há reconhecimento de 

nenhum antígeno.  

Nesta pesquisa, trabalhamos com as sorologias positivas da primeira amostra 

e da segunda amostra.  
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3.4 LIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 
 
 A grande limitação para não trabalharmos inicialmente com os resultados da 

2ª amostra foi devido ao fato de grande parte dos doadores não retornarem ao 

banco de sangue depois de serem convocados para a coleta da 2ª amostra.    

Em relação às variáveis, utilizamos apenas a variável sexo. Não foi possível 

trabalhar com outras variáveis como idade, nível de instrução e outros, pois estes 

dados não constam no livro de registro das sorologias positivas. Também não foi 

possível consultar estas variáveis no sistema, pois este é muito lento e seria 

necessário consultar o cadastro de cada doador com sorologia positiva, um de cada 

vez, o que levaria mais tempo de pesquisa.  

 
 
3.5 ANÁLISE DOS DADOS  

 
 
 A partir da análise e interpretação dos dados são identificadas as 

problemáticas existentes. Constitui o verdadeiro significado do estudo, pois é a partir 

das informações obtidas que serão revelados novos saberes e contribuição do 

estudo para a área específica de conhecimento. (FIGUEIREDO; SOUZA, 2005, 

p.158).  

 A estimativa da prevalência de infecção atual ou pregressa foi determinada 

através da relação entre o número de doadores de sangue com resultados positivos 

e o número total de doadores no período estudado.  

  Os dados numéricos coletados no mês de novembro de 2011 através da 

contagem simples no livro de registro das sorologias positivas são apresentados em 

tabelas e gráficos.   

 
 
3.6 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS  
 
 

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro de acordo com a Resolução 196/96 

do Conselho Nacional de Saúde que trata de pesquisas envolvendo seres humanos.  
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O projeto de pesquisa / CEP – CMM/HUAP 118/11 CAAE: 0124.0.258.000-11 

foi aprovado em junho de 2011 (ANEXO 11.1).   

 Não houve necessidade de utilizar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, pois trabalhamos com o banco de dados e o livro de registro das 

sorologias positivas do Banco de Sangue HEMONIT e não com os doadores de 

sangue diretamente. No APÊNDICE 10.1 segue a declaração sobre a ausência do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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4 RESULTADOS
 

  

 
 Conforme mostra a figura 1, do total de 12.124 doações realizadas entre 

janeiro de 2008 a dezembro de 2010, foram obtidas 11.552 (95,29%) sorologias não-

reagentes e 572 (4.71%) bolsas apresentaram sorologia positiva para algum teste 

sorológico.  

 

Figura 1 – Descrição das doações de sangue do HEMONIT no período de 2008 a 

2010 (1° amostra de sangue) 
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Todas as 12.124 amostras foram submetidas aos seguintes testes de triagem, 

conforme a rotina do banco de sangue HEMONIT:  

• ELISA e quimiluminescência para o HIV 1 e 2; 

• Quimiluminescência para o HTLV I e II; 

•  Os marcadores HBsAg e anti-HBc para a hepatite B;       

• Anti-HCV para detecção da hepatite C; 
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• ELISA para a doença de Chagas;  

• VDRL para a detecção de sífilis. 

 

A prevalência das sorologias positivas no período de janeiro de 2008 a 

dezembro de 2010 foi acima da média nacional, considerando que se trata da 1ª 

amostra de sangue, no qual estão incluídos os resultados falso-positivos (Tabela 1

   

).  

Tabela 1 – Distribuição da positividade dos testes sorológicos no período de 2008 a 

2010 (1ª amostra de sangue)  

 
 
Sorologia                      Teste sorológico/marcador                          Positividade  
                    n°            %  

HIV 1 e 2        Quimiluminescência e ELISA           64           0,52 

HTLV I - II                     Quimiluminescência     30           0,24 

Hepatite B                    Anti-HBc      351         2,89 

Hepatite B                    HBsAg      29           0,23 

Hepatite C                    Anti-HCV e Quimiluminescência  44           0,36   

Sífilis                            VDRL      100         0,82 

Doença de Chagas     ELISA       18           0,14 

Total           572         100,0 

Fonte: Organização da autora 
 

A tabela 2

Segundo Colin et al (2003) no Brasil, os candidatos à doação de sangue e 

doadores de sangue são predominantemente do sexo masculino. Essa 

desproporção entre os dois gêneros é uma marcante limitação em estudos 

epidemiológicos que utilizam este tipo de população-alvo. Porque, o sexo não é só 

uma variável biológica, mas também cultural, social e econômica, e, por isto mesmo, 

exposta a múltiplos efeitos, associações ou até a viézes de confundimento. Portanto, 

resultados reagentes são mais comuns de serem encontrados neste sexo, pois é o 

grupo que predomina nas doações de sangue.  

 mostra em relação ao sexo, a predominância de soropositividade 

do sexo masculino (69,93%) sobre o sexo feminino (30,06%) em todos os testes 

sorológicos realizados.  
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Tabela 2 – Distribuição do sexo segundo a positividade dos testes sorológicos no 

período de 2008 a 2010 (1ª amostra de sangue)  

 
 
Sorologia                      Teste sorológico/marcador                             Sexo  
                M (%)                    F (%) 

HIV 1 e 2        Quimiluminescência e ELISA        42 (7,34)           22 (3,84) 

HTLV I - II                     Quimiluminescência          18 (3,14)            12 (2,09) 

Hepatite B                    Anti-HBc           237(41,43)   114(19,93)        

Hepatite B                    HBsAg           26 (4,54)            3 (0,52) 

Hepatite C                    Anti-HCV e Quimiluminescência  35 (6,11)              9 (1,57) 

Sífilis                            VDRL           72 (12,58)           28 (4,89) 
Doença de Chagas     ELISA                               12 (2,09)              6 (1,04)  

Total         400        172 

Fonte: Organização da autora 

   

O significativo predomínio de doadores do sexo masculino é um achado 

consistente com o descrito em outras regiões do Brasil, com valores iguais a 81,5% 

no Norte, 82,7% no Nordeste, 76,6% no Centro-Oeste e 71,7% no Sul (VALENTE; 

COVAS; PASSOS, 2005, p. 490).  

Sempre que o resultado da 1ª amostra for reagente para algum teste 

sorológico, o banco de sangue convoca os doadores através de um aerograma para 

retornarem ao hemocentro para coletar uma segunda amostra.  Mesmo com esta 

convocação, muitos doadores simplesmente não voltam. O teste deve ser repetido 

para confirmar o resultado ou descartar um possível resultado falso-positivo.  

De acordo com Garcia et al (2008) resultados falso-positivos nas técnicas 

imunoenzimáticas são moderadamente freqüentes e podem ser devido ao clearance 

do vírus nos casos de cura espontânea (cicatriz sorológica), à presença de 

anticorpos contra proteínas residuais do vetor empregado na produção do antígeno 

recombinante que compõe o kit sorológico, às doenças auto-imunes e, ainda, à 

degradação protéica de soros estocados por longos períodos e/ou 

inadequadamente. 

O mesmo autor ainda fala que selecionar um teste de triagem com o máximo 

de especificidade (sem comprometer a sensibilidade) e inserir na triagem sorológica 
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testes de detecção de ácidos nucléicos diminuiria o número de doadores com 

reações falso-positivas, evitando assim conseqüências indesejáveis aos serviços de 

hemoterapia e aos próprios doadores de sangue, além de reduzir o tempo de 

detecção, minimizando o problema de janela imunológica.  

Na primeira etapa desta pesquisa, trabalhamos com os resultados positivos 

da 1° amostra de sangue da doação. Resultados falso-positivos influenciam no 

resultado final, resultando em uma prevalência maior do que o esperado nesta 

população, como visto na tabela 1. Por esta razão, em uma segunda etapa, 

trabalhamos com os resultados reagentes da 2° amostra.  

Como mostra a figura 2, dos 572 (4,71%) doadores que tiveram testes 

sorológicos reagentes na 1ª amostra, retornaram ao banco de sangue para coleta da 

2ª amostra apenas 305 doadores. Das 305 amostras de sangue colhidas para a 

segunda análise sorológica, 169 (1,40%) apresentaram sorologia positiva para 

algum teste sorológico. O restante das amostras 136 (1,12%) tiveram resultado não-

reagente.  

 

Figura 2 – Distribuição da positividade dos testes sorológicos no período de 2008 a 

2010 (2 ª amostra de sangue)  
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Desse modo, o Banco de Sangue Hemonit descartou 4,71% (572/11.124) das 

bolsas de sangue, devido aos resultados reagentes fornecidos pelos testes 

sorológicos. Com apenas um teste positivo (de triagem) é realizado o descarte da 

bolsa de sangue para uma maior segurança transfusional.  

 

A tabela 3

  

 apresenta a distribuição da positividade dos testes sorológicos no 

período de 2008 a 2010 realizados na  2 ª amostra de sangue.  

Tabela 3 – Descrição das sorologias positivas do HEMONIT no período de 2008 a 

2010 (2° amostra de sangue) 

 
 
Sorologia                      Teste sorológico/marcador                          Positividade  
                    n°            %  

HIV 1 e 2        Quimiluminescência e ELISA           8             0,06 

HTLV I - II                     Quimiluminescência     5             0,04 

Hepatite B                    Anti-HBc      112         0,92 

Hepatite B                    HBsAg      12           0,09 

Hepatite C                    Anti-HCV e Quimiluminescência  16           0,13   

Sífilis                            VDRL      13           0,10 

Doença de Chagas     ELISA       3             0,02 

Total           169        100,0 

Fonte: Organização da autora 
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Tabela 4 – Distribuição do sexo segundo a positividade dos testes sorológicos no 

período de 2008 a 2010 (2ª amostra de sangue) 

 
 
Sorologia                      Teste sorológico/marcador                             Sexo  
                      M (%)             F (%) 

HIV 1 e 2       Quimiluminescência e ELISA         5 (1,63%)       3 (0,85%)   

HTLV I - II                    Quimiluminescência              2 (0,57%)       3 (0,85%) 

Hepatite B                    Anti-HBc                71(20,28%) 41(11,71%)                                 

Hepatite B                    HBsAg               10 (2,85%)     2 (0,57%) 

Hepatite C                    Anti-HCV e Quimiluminescência        14 (4%)          2 (0,57%) 

Sífilis                            VDRL                 9 (2,57%)     4 (1,14%)  

Doença de Chagas     ELISA                                     2 (0,57%)     1 (0,28%)     

Total              113        56 

Fonte: Organização da autora 

 

O sexo masculino 113 (32,28%) também predomina sobre o sexo feminino 56 

(16%) na positividade da 2ª amostra (Tabela 4

 

). Somente em relação ao HTLV, 

observamos uma maior prevalência deste nas mulheres.   
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DISCUSSÃO 

 
Para a discussão dos resultados foi usado como valor de referência a 

prevalência da 2ª amostra, pois nesta não estão incluídos os resultados falso-

positivos.  

 
 
5.1 PREVALÊNCIA DO HIV-1/2  

 
 

Dados sobre a prevalência de sorologia positiva para HIV entre os doadores 

de sangue no Brasil ainda são escassos. No presente, estudo a prevalência foi de 

0,06 %.  

Em um estudo realizado no Hemocentro de Goiânia-Goiás por Gonçalves et 

al (2006, p. 263) mostra que a prevalência de doadores com triagem positiva para 

HIV, na população analisada, foi de 0,33%. Em investigações realizadas em outras 

regiões do Brasil e do mundo a prevalência tem se mostrado em torno de 0,20%.  

Já em um estudo realizado no Hemocentro do Maranhão por Pereira e 

Nascimento (2004, p. 12) indica que a prevalência do HIV entre os doadores é de 

1,25%, o que indica uma alta prevalência.  

Diante desta comparação, vemos que a prevalência de HIV entre os doadores 

do HEMONIT é baixa. Pode-se dizer que provavelmente, um dos fatores que 

contribua para este resultado baixo está relacionado na conquista cada vez maior de 

doadores de repetição.  

Neste trabalho não houve diferença significativa entre os homens (1,63%) e 

mulheres (0,85%) soropositivos, confirmando as estimativas do Ministério da Saúde 

para o aumento do número de mulheres infectadas pelo vírus.  

É importante ressaltar que o aumento da prevalência da infecção pelo HIV 

entre as mulheres caracteriza uma tendência em que a doença, inicialmente 
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predominante na população masculina (principalmente homossexuais e bissexuais), 

passa a se alastrar na população heterossexual e feminina. Com crescente 

incidência da doença em mulheres, há um aumento de novas transmissões verticais, 

ou de mãe para filho, tornando-se necessária a realização de testes sorológicos para 

diagnosticar o status de infecção pelo HIV durante o pré-natal (PEREIRA; 

NASCIMENTO, 2004). 

 De acordo com Gonçalves et al (2006, p.265) recentemente, a técnica de 

amplificação do ácido nucléico (NAT) para triagem de HIV e HCV em bancos de 

sangue tem sido obrigatória em alguns países como Alemanha e Estados Unidos da 

América. Isto porque o NAT possui sensibilidade muito alta e reduz o período de 

janela imunológica para seis a sete dias. Além disso, tem sido considerado um 

método independente, por confirmar sorologias indeterminadas e diminuir o risco de 

infecções transfusionais.  

O mesmo autor ainda afirma que o Ministério da Saúde determinou a 

implantação do NAT para HIV e para HCV nas amostras de sangue de doadores no 

âmbito da Hemorrede Nacional, nos Serviços de Hemoterapia públicos, filantrópicos, 

privados contratados pelo SUS, e exclusivamente privados, mas dois anos após esta 

determinação, a implantação do NAT ainda não ocorreu de forma sistemática em 

todo o Brasil. Apesar das discussões em relação ao custo/benefício do NAT, os 

resultados são indicativos da grande importância na redução dos riscos da infecção 

transfusional. 

 
 
5.2 PREVALÊNCIA DO HTLV-I/II 

 
 
 No período estudado, a taxa de inaptidão sorológica para o HTLV-I/II, pelo 

teste de quimiluminescência, foi 5 ( 0,04%) doadores de sangue. 

 De acordo com Lima et al (2010, p 423) estudos de soroprevalência de HTLV 

em doadores de sangue de grandes áreas urbanas no Brasil, pelo teste ELISA, entre 

os anos de 1995 e 2000, encontrou taxas que variaram de 0,04% em Florianópolis-

SC e 1% em São Luis-MA, demonstrando maior prevalência nas cidades da região 

nordeste. Em Belo Horizonte-MG, a prevalência em doadores de sangue, entre 1993 

e 2004, foi de 0,05%.  
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Salles et al (2003) encontrou uma prevalência de 0,06 % para o vírus  T-

linfotrópico humano (HTLV) em um estudo realizado na Fundação Pró-

Sangue/Hemocentro de São Paulo onde foram analisadas 9 942 amostras de 

sangue.  

Portanto, o achado nesta pesquisa está totalmente de acordo com a literatura 

pesquisada. É provavelmente baixa a circulação deste retrovírus no Rio de Janeiro e 

em especial no Hemocentro de Niterói.  

Em relação ao sexo, encontramos nesta pesquisa, unicamente para o HTLV-

I/II, uma maior proporção de mulheres soropositivas 3 (0,85%) para 2 (0,57%) 

homens. Lima et al (2010, p. 423) também encontrou uma maior incidência de HTLV 

em mulheres. O mesmo autor ressalta que uma possível explicação seria a maior 

chance de transmissão sexual homem-mulher. Trabalhos realizados mostram 

chances de transmissão de 60% de homem para mulher e menos de 1% de mulher 

para homem, em casais em que um dos parceiros é soropositivo.  

 
 
5.3 PREVALÊNCIA DA HEPATITE B e C 

 
 
 A prevalência média, no Brasil, do VHB é em torno de 8%. Nos estados do 

Sul é da ordem de 0,3 % a 1,7 %, em São Paulo e Rio de Janeiro 1,0 a 2,1 % e no 

nordeste e na região amazônica 2,8 a 10,3 %. Isto demonstra a variação da 

prevalência entre os estados do Brasil para esta infecção (CAETANO; BECK, 2006, 

p. 236).  

Segundo o Ministério da Saúde (2006) no Brasil, com base em doadores de 

sangue, a prevalência de anti-VHC nas diversas regiões foi de 0,62% no Norte; 

0,55% no Nordeste; 0,43% no Sudeste; 0,28% no Centro-Oeste e 0,46% no Sul.  

Após a comercialização de testes para detecção de anticorpos anti-VHC, 

muitos estudos foram realizados para determinar a prevalência da infecção pelo 

VHC na população em geral, sendo a maioria deles realizada em doadores de 

sangue voluntários. Muitos desses estudos epidemiológicos da infecção pelo VHC 

vêm de países desenvolvidos onde se registra prevalência de anticorpos anti-HCV 

variando de 0,5% a 1,4%, o que não reflete a prevalência na população em geral, 

uma vez que doadores de sangue pertencem a um grupo seleto de indivíduos que 
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são avaliados clinicamente e triados para fatores de riscos associados a várias 

doenças infecciosas (PALTANIN; REICHE, 2002, p 397).  

 Nesta pesquisa, para a determinação da hepatite B foram detectados os 

marcadores sorológicos HBsAg e anti-HBc utilizando-se o teste imunoenzimático 

(ELISA). Para a detecção da hepatite C – anti-HCV também foi utilizado os teste 

imunoenzimático (ELISA). 

 No presente estudo, o anti-HBc foi o marcador mais freqüente encontrado nos 

testes de triagem, estando presente em 112 (0,92%) doadores enquanto o marcador 

HBsAg apresentou reatividade para 12 (0,09%) doadores. Já para a Hepatite C, 

tivemos 16 (0,13%) resultados anti-HCV reativos nas amostras de sangue.  

 Esse achado está em conformidade com o encontrado na literatura. No 

estudo realizado por Valente et al (2005, p.490) no Hemocentro de Ribeirão Preto, 

mostra que as prevalências do HBsAg e do anti-HCV foram (0,6% e 1,2%, 

respectivamente) nos testes de triagem, sendo estes semelhantes aos  encontrados 

entre os doadores do Serviço de Hemoterapia do Rio de Janeiro (Hemolad) no ano 

de 2000, os quais atingiram valores de 0,5% e 1,2%, respectivamente. 

 Com esta comparação, é possível afirmar que o resultado encontrado nesta 

pesquisa indica uma baixa circulação do vírus B e C na população de doadores de 

sangue do Hemocentro de Niterói.  

 De acordo com Valente et al (2005, p. 490) comparações de valores de 

prevalência de marcadores encontrados em diferentes serviços e regiões devem ser 

feitas com cautela, uma vez que podem ser alteradas pelo uso de técnicas 

sorológicas diversas e pela realização ou não de testes confirmatórios.  

 O anti-HBc é um anticorpo dirigido contra as proteínas do núcleo ou 

nucleocapsídeo do vírus da hepatite B (HBV), sendo um marcador de longa duração, 

detectável durante todas as fases da infecção, exceto na fase inicial de exposição 

viral. Já o HBsAg é o primeiro marcador que aparece no curso da infecção pelo 

HBV. Na hepatite aguda, ele declina a níveis indetectáveis rapidamente. Sua 

presença por mais de seis meses é indicativo de hepatite crônica (BRASIL, 2006). 

 A realização de mais de um marcador é de grande importância, pois permite 

diminuir o risco de resultados falso-negativos durante a infecção, ou seja, janela 

imunológica, uma vez que cada um deles poderá ser detectado no soro em 

diferentes fases da doença (SBEGHEN, PARABONI, 2010, p. 168-169). 
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 Apesar da evidência de que a imunização ativa com o anti-HBc possa originar 

resposta imune, esse marcador não é tido como anticorpo neutralizante, e sua 

presença não assinala a recuperação da infecção pelo vírus da hepatite B. Mesmo 

assim, a exclusão de doadores anti-HBc positivos é assunto muito controverso que 

gera discussões, devido à evidência de resultados falso-positivos e ao elevado 

número de doadores que são recusados. Vale mencionar que os doadores positivos 

apenas para esse marcador são considerados como definitivamente inaptos à 

doação, embora não sejam encaminhados para acompanhamento em serviços 

especializados. Este fato impossibilita a determinação do percentual de falso-

positivos nesta população (SBEGHEN; PARABONI, 2010, p.169).  

 Em relação ao sexo observamos uma maior predominância de 

soropositividade para o sexo masculino no que se refere aos dois marcadores. Para 

o marcador anti-HBc tivemos 71 (20,28%) homens com resultado reagente para 41 

(11,71%) mulheres. Já para o marcador HBsAg tivemos 10 (2,85%) homens 

soropositivos para 2 (0,57%) mulheres. Este resultado observado não foi diferente 

para a soropositividade para a Hepatite C, onde 14 (4%) dos doadores eram do sexo 

masculino e 2 (0,57%) do sexo feminino.  

 A Hepatite B por se tratar de uma doença grave, comum e passível de 

imunização preventiva, é necessário repensar as estratégias de vacinação. A 

vacinação contra o VHB é a maneira mais eficaz na prevenção de infecção aguda ou 

crônica, e também na eliminação da transmissão do vírus em todas as faixas etárias. 

As principais finalidades da vacinação são prevenir a doença aguda, impedir a 

cronificação da hepatopatia e sua evolução para cirrose e/ou hepatocarcinoma e, 

ainda, contribuir para minimizar a transmissão viral. As características da 

transmissão do VHB tornam necessário implantar estratégias complexas de 

vacinação, para que sejam protegidos tanto recém-nascidos quanto adolescentes e 

adultos (SBEGHEN; PARABONI, 2010, p.170).  

 Para Garcia et al (2008) em relação à Hepatite C, já está em vigor na 

legislação brasileira a lei que obriga todos os bancos de sangue de nosso país a 

incorporarem a técnica de biologia molecular (nucleic acid test – NAT) na triagem 

laboratorial dos doadores de sangue para diminuir o tempo da janela imunológica e 

aumentar a segurança transfusional. A reação em cadeia da polimerase (PCR), 

técnica pioneira do NAT, é considerada padrão ouro para o diagnóstico de infecção 

pelo HCV. 
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5.4 PREVALÊNCIA DA SIFILIS 

 
 

No estudo realizado por Salles et al (2003) na Fundação Pró-

Sangue/Hemocentro de São Paulo onde foram analisadas 9.942 amostras de 

sangue a prevalência encontrada para a sífilis foi de 1,10% .  

 Em outro estudo realizado por Oliveira et al (2008) com 5.752 doadores de 

sangue no Hemonúcleo de Guarapuava, Estado do Paraná foi encontrado uma 

prevalência de 2,1% pelo teste de ensaio imunoenzimático e  de 0,2% pelo teste 

Veneral Disease Research Laboratory (VDRL).  

 Dos 12.124 doadores de sangue, 13 (0,10%) apresentavam sorologia positiva 

para anticorpos não treponêmicos por VDRL. Das 305 amostras coletadas para nova 

análise sorológica, 9 (2,57%) pertenciam a indivíduos do sexo masculino e 4 (1,14%) 

pertenciam ao sexo feminino.  

 Vemos que a prevalência encontrada neste estudo está próxima da 

encontrada em outras pesquisas. Portanto, é baixa a prevalência de sífilis na 

população doadora de sangue do Banco de Sangue Hemonit.  

 Atualmente, a pesquisa para sífilis é realizada combinando testes específicos 

e não específicos, e a maioria dos laboratórios têm optado pelo Veneral Disease 

Research Laboratory (VDRL) e o ensaio imunoenzimático (ELISA) por serem de fácil 

execução. 

 O diagnóstico laboratorial da sífilis depende da sua fase de infecção, nesse 

sentido, as dosagens quantitativas do VDRL expressas em títulos, em geral se 

elevam até o estágio secundário da sífilis. Portanto, títulos baixos podem significar 

doença muito recente ou muito antiga, tratada ou não. Com isso, os doadores que 

apresentaram positividade nesse estudo podem enquadrar-se em um desses grupos 

de pacientes com VDRL positivo.  

 
 
5.5 PREVALÊNCIA DA DOENÇA DE CHAGAS 

 
 
 Segundo Sobreira et al (2001) apesar das medidas sanitárias de erradicação 

do inseto transmissor (barbeiro) e da ampliação do sistema de hemocentros 

regionais terem apresentado impacto positivo na diminuição da incidência da doença 

de Chagas, o número de pessoas infectadas ainda é preocupante.  
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 Embora, a doença de Chagas venha deixando de ter a relevância que 

historicamente teve no quadro sanitário brasileiro, ainda é um desafio sob muitos 

aspectos. Particularmente do ponto de vista dos bancos de sangue, a doença 

permanece com objeto de vigilância contínua, haja vista que a população de 

doadores engloba número considerável de indivíduos que já viveram sob condições 

sanitárias e ambientais que favoreciam a transmissão da doença. Assim, a 

realização de estudos epidemiológicos em serviços de hemoterapia é mais que 

justificada, não apenas pela óbvia relevância transfusional, mas também como 

opção para avaliar a transmissão da doença na comunidade (SOUSSUMI, 2004).  

A ocorrência de sorologia positiva para doença de Chagas entre os doadores 

do Hemocentro de Niterói no período de 2008 a 2010 foi extremamente baixa 

(0,02%) quando comparada com o índice de outras regiões do país.  

Em um estudo realizado na Fundação Pró-Sangue/Hemocentro de São Paulo 

por Salles et al (2003) com 9 942 amostras de sangue, revelou que 0,14% dos 

doadores apresentaram amostra reagente para doença de Chagas.  

Lunardelli et al (2007, p. 139) encontraram uma prevalência de 0,4% em um 

estudo realizado com 8228 doadores de sangue do Hospital São Lucas da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul de Porto Alegre (RS).  

Já a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (2002) registrou uma 

prevalência de 0,63% em toda a hemorrede pública brasileira.   

O baixo índice para doença de Chagas encontrado no Hemocentro de Niterói, 

provavelmente está relacionado ao fato de nossa região não ser uma área endêmica 

para o protozoário T. cruzi. Prevalências altas nesta população podem ser 

encontradas em estudos de áreas endêmicas no Brasil.  

    Em relação ao sexo não houve diferença significativa entre homens 

(0,57%) e mulheres (0,28%), o que demonstra que a doença de Chagas afeta 

indistintamente homens e mulheres. 

Para Lunardelli et al (2007, p. 141) a transmissão da doença de Chagas 

declinou significativamente nos últimos trinta anos no Brasil e em grande parte da 

América Latina. A correta identificação dos portadores desta enfermidade é de 

grande importância no que tange à saúde pública e, sobretudo à triagem de 

doadores em bancos de sangue.  
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PAPEL DO ENFERMEIRO NA TRIAGEM CLÍNICA DE DOADORES DE SANGUE 

 
No Brasil, as competências e atribuições do enfermeiro em hemoterapia são 

regulamentadas pela Resolução 306/2006 do Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN), a qual estabelece a sua responsabilidade pelo planejamento, execução, 

coordenação, supervisão e avaliação de procedimentos de hemoterapia nas 

unidades de saúde. Acrescenta-se a estas atividades a participação do enfermeiro 

em programas de avaliação do doador e do receptor junto à equipe multiprofissional 

e de captação de doadores, além de pesquisas relacionadas à hemoterapia e à 

hematologia. (SCHÖNINGER; DURO, 2010, p. 318).  

A Triagem Clínica é uma fase do ciclo do sangue, na qual o candidato à 

doação será avaliado criteriosamente quanto ao seu comportamento e estado de 

saúde. Isso inclui a realização de uma entrevista, com perguntas sobre patologias 

atuais e pregressas, fatores de risco para doenças infecciosas, história sexual, entre 

outras. Além disso, também é realizada uma anamnese dirigida para a avaliação de 

peso, altura, pressão arterial, pulso, temperatura e a determinação do hematócrito, 

com o objetivo de detectar algum fator que aponte para uma possível inaptidão. 

Essa triagem é passo fundamental na determinação de um ciclo do sangue de 

qualidade para o receptor e também, preserva a integridade física do doador em 

potencial, bem como, orienta o doador que não está apto para a busca de um 

cuidado de saúde específico (VALADARES; VIANA, 2003, p. 335).    

 Segundo a Anvisa (2007, p. 18) os candidatos à doação devem passar por 

uma “seleção” antes de doarem sangue. Essa seleção, de responsabilidade do 

serviço de hemoterapia que realiza a coleta do sangue, é chamada de triagem 

clínica e deve ser realizada por profissional de saúde habilitado, sob supervisão 

médica, no mesmo dia da doação/coleta. É realizada com o intuito de selecionar, 
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dentre os candidatos apresentados, somente aqueles que preencherem os critérios 

desejáveis para um doador de sangue.  

Para Eustáquio et al (2009, p. 74) a seleção dos doadores de sangue inicia-se 

pela triagem clínico-epidemiológica, sendo fundamental afastar pessoas sujeitas à 

maior exposição ao vírus, como os indivíduos confinados em regime carcerário, 

usuários de drogas e em situação de promiscuidade sexual, entre outros. Além 

disso, o doador deve ser informado da importância da veracidade de suas respostas 

e de sua responsabilidade sobre cada uma delas.   

De acordo com Barbosa et al (2009, p. 1541) a triagem clínica realizada pelo 

enfermeiro tem uma grande importância no início da cadeia do ciclo de sangue, pois 

é nesta fase que se identificam possíveis riscos à saúde dos doadores e receptores 

e a vulnerabilidade dos mesmos à infecção de DST/HIV.  

Portanto, para proteger tanto o doador quanto o receptor, todos são 

examinados e entrevistados antes de doarem sangue. A triagem clínica é realizada 

por um enfermeiro capacitado para esse serviço, visando à identificação de sinais e 

sintomas de enfermidades nos candidatos à doação que possam causar riscos para 

si próprios ou para o receptor.  

De acordo com Padilha e Witt (2011) o enfermeiro responsável pela triagem 

precisa ter habilidade e sensibilidade para analisar as informações e as expressões 

do candidato à doação, mas, também precisa manter uma postura ética, sigilo de 

todas as informações, comunicação adequada e passar segurança para o doador.  

Portanto, durante a entrevista, o enfermeiro frente ao candidato tem a 

oportunidade de avaliar situações e fatos que nem todos os testes laboratoriais 

preconizados na legislação são capazes de detectar, pois, durante a janela 

imunológica, tais testes podem resultar em falso-negativos, o que poderia resultar 

em transfusões de sangue contaminadas.  Janela imunológica é o intervalo entre o 

início da infecção e a possibilidade de detecção de anticorpos, por meio de técnicas 

laboratoriais.  

Durante esse encontro são analisados o comportamento e o estado de saúde 

do doador e muitas situações confidenciais são abordadas. A enfermeira procura 

realizar uma atenta anamnese e um exame físico direcionado. Ao final da triagem 

clínica, ela delibera sobre a aptidão ou não do candidato à doação de sangue. 

Destacam-se nesta atividade, o processo decisório e o poder de atuação da 

enfermeira (VALADARES; VIANA, 2003, p. 340). 
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Com isso é de extrema importância que a triagem clínica seja feita de forma 

rigorosa, chamando a atenção para todas as informações que os doadores passarão 

durante a entrevista, evitando posteriormente uma possível infecção,  sendo 

necessárias para a enfermeira competências específicas para a realização desta 

atividade (PADILHA; WITT, 2011).  

Como a triagem dos doadores também visa a proteção da saúde do próprio 

doador, cabe a enfermeira responsável pela triagem orientar ou então encaminhar o 

candidato de acordo com a sua problemática aos serviços de saúde de que 

necessitam.   

Segundo Barbosa et al (2009, p. 1541-1542) existem candidatos à doação de 

sangue que vão ao hemocentro com o intuito dos exames sorológicos fornecidos, ou 

seja, exclusivamente para o diagnóstico laboratorial de alguma infecção. Portanto, 

ações de educação em saúde com o objetivo de orientar os candidatos à doação 

sanguínea quanto à responsabilidade das informações fornecidas na triagem clínica 

e na tomada da decisão de doar sangue são de grande importância para segurança 

do ato transfusional.    

Segundo Borges et al (2004) outro aspecto que merece atenção especial do 

enfermeiro em nossa realidade é a falta de conhecimento de muitos candidatos 

sobre situações de risco para doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Através 

de uma abordagem ética, despida de preconceitos e de uma relação de confiança, o 

enfermeiro auxilia o candidato a refletir e identificar situações de risco vivenciadas no 

passado ou presente, para as quais encaminha aos serviços de aconselhamento e 

testagem laboratorial de forma sigilosa e personalizada. Salienta-se a importância do 

triador ser conhecedor da rede de referência e contra-referência dos serviços de 

saúde públicos e estar sintonizado com as equipes de saúde destes locais, 

permitindo que o candidato possa ter acesso ao serviço de forma segura e rápida a 

partir de informações objetivas que são disponibilizadas através de encaminhamento 

por escrito. 

Portanto, a fim, de garantir maior segurança transfusional e de diminuir 

resultados falso-negativos, devido a janela imunológica, cabe ao enfermeiro 

responsável pela triagem, informar amplamente ao candidato sobre a 

responsabilidade, honestidade e seriedade que este deve ter durante todo o 

processo, em especial na triagem pré-doação, para evitar a ocorrência de 

transfusões de sangue contaminadas nos futuros receptores.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Atualmente, existem poucos estudos na literatura mundial sobre a prevalência 

de doenças transmissíveis pelo sangue na população brasileira de doadores. 

Provavelmente, isso se deve ao fato de que a realização de testes confirmatórios em 

amostras reativas pelos métodos de triagem sorológica não é obrigatória em nosso 

país. Não foi encontrado nenhum artigo científico publicado em revistas de 

referência com este tema no Rio de Janeiro. 

A grande maioria dos artigos encontrados na literatura                                

enfoca apenas um ou alguns marcadores específicos. Já nesta pesquisa 

evidenciamos todas as sorologias realizadas no banco de sangue HEMONIT.  

 Com este estudo ficou evidente a baixa prevalência de todas as doenças 

infecciosas entre os indivíduos que procuram, atualmente, o banco de sangue. Tais 

fatos refletem o sucesso de um trabalho amplo, que abrange diversas áreas do ciclo 

do sangue, cujo resultado final é a conquista de um número significativamente mais 

elevado de doadores de repetição e, por conseguinte, o aumento da qualidade do 

sangue. 

Nesta pesquisa merece um comentário interessante o achado do elevado 

percentual de não retorno dos doadores para confirmação sorológica, cujos testes 

de triagem sorológica mostraram resultados reagentes. Sobre estes doadores nada 

se sabe em termos de serem ou não infectados. Por sua evidente relevância, seria 

interessante fazer uma análise mais detalhada acerca dos seus determinantes e de 

possíveis soluções, para a solução deste importante problema social, o que renderia 

outro trabalho acadêmico.  

A problemática da situação descrita acima está no fato destes possíveis 

doadores soropositivos circularem em nossa sociedade sem as devidas orientações 

necessárias, encaminhamentos aos serviços de saúde e tratamento caso seja 
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necessário, e por outro lado, destes indivíduos serem uma potencial fonte de 

infecção para outras pessoas.  

Os resultados encontrados nesta pesquisa reforçam a necessidade da 

realização de testes confirmatórios, fato que vai diminuir os resultados falso-positivos 

e aumentar a segurança transfusional. 

Quanto ao trabalho desenvolvido pela enfermeira na triagem clínica de 

doadores de sangue, pode se dizer que é uma prática especializada, onde podemos 

enfocar o papel educativo da enfermeira, tendo em vista que ela deverá esclarecer 

possíveis dúvidas do doador e, em caso de inaptidão, deverá também orientá-lo 

sobre o seu estado, assim como, os motivos que o impedem de doar o sangue. 

A partir da reflexão deste trabalho, foi possível levantar aspectos importantes 

da assistência de enfermagem ao doador de sangue. A segurança do ato 

transfusional começa neste momento, a partir da triagem clínica dos doadores. O 

enfermeiro tem um papel fundamental no início do ciclo do sangue, uma vez que os 

testes sorológicos não detectam os anticorpos durante a janela imunológica. 

Deixo como sugestão para o Hemocentro de Niterói, incluir a variável idade 

no livro de registro das sorologias positivas. Assim, em outras futuras pesquisas será 

de fácil acesso consultar esta variável, uma vez que a sua discussão nos estudos é 

de grande importância. Se possível, também seria interessante incluir outras 

variáveis como profissão, procedência e cor.  
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Autora: Neusa Baron Kroth 
 
 

Declaro para os devidos fins que na pesquisa A prevalência de positividade 
nos testes sorológicos de doadores de sangue do banco de sangue do 
Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) no período de 2008 a 2010 não foi 

utilizado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, pois a pesquisa foi 

realizada a partir do Banco de Dados e através do Livro de Registro das sorologias 

positivas do Banco de Sangue HEMONIT.   
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11.1 PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  
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