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RESUMO

Introdução: As legislações que subsidiam as práticas hemoterápicas regulamentam
a realização de procedimentos de triagem clínica e laboratorial para minimizar riscos
de contaminações por via transfusional. A triagem sorológica é uma das etapas pré-
transfusionais  que determinam se os  hemocomponentes  estão em condições de
serem utilizados para transfusões. O objetivo deste trabalho foi analisar os registros
de triagem sorológica em candidatos à doação de sangue do HEMOPA no ano de
2014.  Metodologia:  Estudo retrospectivo transversal realizado entre o período de
janeiro a dezembro de 2014, o qual permitiu analisar a prevalência dos candidatos
inaptos após triagem sorológica, e comparar as frequências absolutas e percentuais
dos  indivíduos  cadastrados  em toda  a  hemorrede.  Resultados  e  Discussão:  A
porcentagem  e  o  número  absoluto  de  inaptos  foram  investigados  em  toda  a
hemorrede.  Dos  95.218  candidatos  à  doação,  3,68%  foram  rejeitados  por
apresentarem soropositividade para pelo menos um agente infeccioso investigado.  A
diversidade de prevalência em localidades da Amazônia  inseridas na hemorrede
demonstrou  a  relevância  do  estudo  da  prevalência  em  relação  aos  agentes
infecciosos investigados e ao percentual de inaptidão sorológica. Conclusões: Este
estudo demonstra que a prevalência de inaptidão sorológica é variável dentro da
própria região e de acordo com os meses do ano, e a realização de campanhas e
avaliações periódicas locais são necessárias para avaliar a evolução dos resultados
ao longo do tempo.  
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ABSTRACT

Introduction: The  laws  that  subsidize  hemotherapeutic  practices  regulate  the
performance of clinical and laboratory screening procedures to minimize the risk of
contamination  by  transfusion.  Serological  screening  is  one  of  the  pre-transfusion
steps that  determine whether blood components are in  a position to be used for
transfusions. The aim of this study was to analyze the serological screening records
in  candidates  for  blood  donation  from  HEMOPA  in  2014.  Methodology:
Retrospective  cross-sectional  study  carried  out  between  January  and  December
2014, which made it  possible to analyze the prevalence of unsuitable candidates
after  serological  screening,  and  to  compare  the  absolute  frequencies  and
percentages  of  individuals  registered  throughout  the  hemorrhage.  Results  and
Discussion: The  percentage  and  the  absolute  number  of  unfit  individuals  were
investigated  throughout  the  hemorrhage.  Of  the  95,218  candidates  for  donation,
3.68% were rejected because they were seropositive for at least one investigated
infectious agent. The diversity of prevalence in localities in the Amazon inserted in
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the hemorrhage demonstrated the relevance of the study of prevalence in relation to
the  investigated  infectious  agents  and  the  percentage  of  serological  disability.
Conclusions: This study demonstrates that the prevalence of serological disability
varies within the region itself and according to the months of the year, and periodic
campaigns and local evaluations are necessary to assess the evolution of results
over time.

Keywords: Serological screening; Blood bank; Infectious agents.
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INTRODUÇÃO

A transfusão de sangue e hemoderivados, como qualquer outro tratamento, pode
ocasionar complicações trazendo riscos para o paciente,  como a transmissão de
agentes infecciosos pelo sangue (OMS, 2014). As legislações que regem as práticas
clínicas  hemoterápicas,  têm  o  objetivo  de  aperfeiçoar  a  qualidade  do  serviço
hemoterápico e diminuir o risco de contaminação do paciente por doenças transmis-
síveis no ato da transfusão. 

A  Portaria  MS  2712/2013  redefine  o  regulamento  técnico  de  procedimentos
hemoterápicos.  De acordo com esta, todos os candidatos à doação devem passar
obrigatoriamente  por  uma  triagem  clínica,  antes  da  coleta,  e  também  por  uma
triagem  laboratorial,  antes  da  liberação  do  sangue  e  hemocomponentes  para
transfusão. A triagem visa a segurança do receptor e engloba as etapas de registro
do doador, triagem clínica e triagem laboratorial.

A triagem laboratorial consiste na avaliação do sangue coletado através de testes
laboratoriais  para  determinar  se  ele  está  em  condições  de  ser  utilizado  em
transfusões. É obrigatória a realização de exames laboratoriais de alta sensibilidade
a cada doação. De acordo com a Portaria MS 2712/2013 são obrigatórios os testes
de detecção para: hepatite B (HBsAg e anti-HBc); hepatite C (anti-HCV, detecção de
ácido  nucleico-NAT  do  HCV);  AIDS/SIDA  (detecção  de  anticorpo  contra  o  HIV,
detecção combinada do anticorpo contra o HIV + antígeno p24 do HIV, e NAT do
HIV); doença de Chagas (detecção de anticorpo anti-T cruzi);  sífilis (detecção de
anticorpo anti-treponêmico ou  não-treponêmico); infecção por HTLV I/II (detecção
de anticorpo contra o HTLV I/II), (nas regiões endêmicas com transmissão ativa) e o
teste para citalomegalovírus (CMV) quando o receptor do sangue for submetido a
transplante  de  célula  progenitora  e  de  órgãos,  a  transfusão  intrauterina  e  para
recém-nascidos com peso inferior a 1.200g ao nascer.

Os  registros  de  inaptidão  sorológica  distinguem-se  de  acordo  com  a  localidade
estudada,  os  quais  dependem  de  fatores  como  a  endemicidade  para  algumas
infecções, o número de candidatos voluntários analisados em cada estudo, o tipo de
testes utilizados para triagem e sua confirmação e o perfil dos doadores envolvidos.
Estudos apresentam uma variação de inaptidão sorológica entre 10 a 20% (RAMOS,
2010; GONÇALVES et al., 2006). 
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O presente estudo teve como objetivo estimar a ocorrência de inaptidão sorológica
dos doadores de sangue no HEMOPA no ano de 2014, quantificando a prevalência
de  sorologias  reagentes  na  triagem  de  doadores  de  sangue  cadastrados  na
hemorrede e no hemocentro coordenador,  além de comparar  a  porcentagem de
inaptos mensalmente.

METODOLOGIA

O projeto para o desenvolvimento do presente estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética do HEMOPA/PA. 

Foi realizada revisão de literatura sobre inaptidão sorológica, pesquisando-se em
portarias,  periódicos e sites (PUBMED, PORTAL CAPES e LILACS) através das
palavras  chaves:  doadores  inaptos,  inaptidão  sorológica,  transfusão  sanguínea,
infecções hematológicas e doação de sangue. Um estudo retrospectivo transversal
foi desenvolvido com o suporte do banco de dados do Sistema de Banco de Sangue
(SBS) utilizado no HEMOPA entre o período de janeiro a dezembro de 2014. 

Foram analisadas as frequências de aptidão e inaptidão das bolsas de sangue de
acordo com os resultados obtidos dos exames de triagem sorológica.  Os testes
sorológicos  analisados  pesquisaram  infecções  por  Hepatite  B  e  C,  Doença  de
Chagas,  AIDS/SIDA,  Sífilis,  HTLV-1  e  HTLV-2,  e  os  testes  para  malária  e
citalomegalovírus quando necessários. Sendo que a sorologia para Hepatite C e HIV
1 e 2 foi realizada paralelamente ao teste de ácido nucléico (NAT). 

A análise comparativa mensal das prevalências dos candidatos inaptos foi realizada
mediante  o cálculo do índice de inaptidão sorólogica a partir  da comparação da
média  de  cada  mês  obtida  no  mês  anterior.  Para  isto,  foi  utilizada  a  fórmula
adaptada  do  Ministério  da  Saúde-Triagem  Clínica:  razão  entre  o  número  de
candidatos inaptos por mês e o número de candidatos atendidos no mesmo mês,
sendo o resultado multiplicado por 100. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Do total de 95.218 candidatos à doação de sangue entre janeiro a dezembro de
2014 foi observado que 96,32% foram aptos à triagem sorológica enquanto que 3,68
% foram inaptos na triagem. Os doadores de sangue foram distribuídos quanto a
localidade do hemocentro, sendo representado de acordo com o polo (hemocentro
coordenador e hemorrede).
 
O perfil da inaptidão na triagem sorológica dos doadores de sangue do HEMOPA de
acordo com as pesquisas realizadas (Tabela 1), apontaram maior prevalência em
marcadores de hepatites - hepatite B através da pesquisa dos marcadores HBsAg e
anti-HBc bem como de hepatite C a partir das pesquisas de anti-HCV e NAT HCV –
seguida pela pesquisa de sífilis, segunda infecção mais prevalente.  Estes registros
também demonstraram a ocorrência de doença de Chagas e infecções virais (HTLV
e HIV) em candidatos doadores residentes na Amazônia brasileira.
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Em relação a quantidade de agentes, a maior frequência observada foi para um e
dois agentes infecciosos. Observou-se que as localidades mais frequentes para um
agente foram: Hemocentro coordenador (1717), Marabá (365) e Redenção (251),
enquanto que para os dois agentes foram: Hemocentro coordenador (150), Marabá
(32), Santarém (30).

A diversidade de prevalência em localidades da Amazônia inseridas na hemorrede,
a relevância da prevalência em relação aos agentes infecciosos investigados e ao
percentual  de  inaptidão  sorológica,  mostrou  que  os  municípios  de  Redenção,
Altamira, Marabá e Tucuruí apresentaram as maiores porcentagens: 7,7%, 5,8%,
5,6%  e  5,5%  respectivamente,  superando  a  média  resultante  entre  hemocentro
coordenador e hemorrede (4,7%). Isto demonstra a necessidade de mais políticas
intervencionistas  nestes  locais  para  identificação  de  novos  inaptos  e
acompanhamento clínico-laboratorial dos acometidos.  

Tabela 1. Perfil da inaptidão na Triagem Sorológica dos doadores de sangue do HEMOPA.

De acordo com a Tabela 1, a triagem sorológica para as infecções pesquisadas em
hemocentros  apontou  que  no  Pará,  as  hepatites  ainda  representam  o  maior
percentual  de  infecções  relacionadas  à  inaptidão  sorológica.   Os  registros  de
hepatite B baseados na pesquisa para os marcadores HbsAg e anti-HBc entre todos
os  doadores  investigados  mostraram  3,92%  de  inaptos,  enquanto  que  a
porcentagem de inaptos por hepatite C apontaram 1,76% de prevalência.   Estes
percentuais  não  corroboram  com  Valente  et  al.  (2005)  que  apresentaram  uma
percentagem de 0,22% para a hepatite B e 0,3% para a hepatite C, através de testes
confirmatórios em um Hemocentro em São Paulo. 

A análise em percentural dos diferentes tipos de infecções classificou a inaptidão
sorológica por sífilis como a segunda mais soroprevalente na hemorrede (0,52%) e
como a terceira mais frequente no hemocentro coordenador. Contudo, uma pesquisa
realizada por Boff et al. (2011) em um hemocentro do sul brasileiro relatou baixa
prevalência para esta infecção com um valor de 0,3%, aproximado ao encontrado
em nosso  estudo.  Segundo  Santos,  Marcellini  e  Ribeiro (2008),  a  avaliação  de
registro de doadores de sangue de um hemocentro do nordeste brasileiro apontou
1,6% de soroprevalência, demonstrando a variabilidade destes registros no país. 

Ressalva-se  que  a  não  representatividade  de  inaptos  para  Malária  nas  áreas
endêmicas  (Marabá,  Altamira,  Santarém,  Redenção  e  Tucuruí)  não  exclui  a
possibilidade de ocorrência desta infecção previamente ao ato de doação de sangue
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ou  mesmo  posterior  a  esta  ação.  Além disto,  como  as  demais  localidades  não
endêmicas (Abaetetuba, Capanema, Castanhal e Belém) não realizaram o teste de
triagem para Malária, no período de férias ou recesso não podemos descartar casos
de  infecções  subnotificadas.   Deve-se  ressaltar  que  estudos  que  avaliem  e
publiquem  informações  de  triagem  sobre  grupos  de  inaptos  em  função  de
coinfecções ainda são raros na medida em que a maior parte dos estudos se detém
à análise de apenas um agente infeccioso quando obtida a quantidade de inaptos
por hemocentro.

CONCLUSÃO

Este  estudo  demonstra  que  o  Pará  apresenta  uma  prevalência  de  inaptidão
sorológica considerável entre doadores de sangue e que este resultado é variável
dentro da própria região bem como de acordo com os meses do ano. Mediante isto,
o  delineamento  e  desenvolvimento  de  campanhas  e  avaliações  periódicas
intensificadas nas diversas localidades participantes do hemocentro poderão relatar
a evolução dos resultados ao longo do tempo a partir das intervenções preventivas
realizadas.
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