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RESUMO 

 

Introdução: A doença de Chagas ainda hoje representa um grave problema de saúde pública 

na América Latina, apesar de todas as medidas de controle. A transfusão sanguínea e o 

transplante de órgãos têm adquirido enorme relevância na epidemiologia da doença de 

Chagas, assumindo papel como a principal via de transmissão nos lugares onde a triagem para 

T. cruzi ainda não é realizada. O principal objetivo do presente estudo foi conhecer a 

positividade para T. cruzi em candidatos à doação de sangue e de órgãos no Estado do Ceará. 

Metodologia: Trata-se um de estudo retrospectivo descritivo, no período de 2010 a 2015, que 

foi realizado a partir de dados de prontuários da Central de Transplantes do Estado do Ceará e 

de dados registrados no sistema informatizado do Centro de Hematologia e Hemoterapia do 

Ceará (HEMOCE). Para a associação de variáveis categóricas e grupos, foi utilizado o teste 

exato de Fisher. Para estabelecer relação linear entre as variáveis quantitativas utilizou-se a 

regressão linear simples. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Ceará. Resultados: Quanto aos potenciais doadores de órgãos, 

foram notificados 2.822 potenciais doadores, sendo 1.038 doadores efetivos e 1.784 excluídos 

por diversos motivos. A prevalência de infecção por T. cruzi nos potencias doadores foi 

1,27% (n.29). Dos casos reagentes, 79,31% (23) era do sexo masculino, com idade entre 41-

60 anos (51,72%; n:15), com maioria procedente de cidades do interior do estado (65,5%, 

n:19). 72,4% (21) apresentaram sorologia positiva/inconclusiva para outras infecções além da 

DC como Citomegalovírus, Hepatites B e C e Toxoplasmose. Observou-se que potenciais 

doadores de órgãos com DC têm maior probabilidade de terem idade maior que 60 anos e ter 

como causa do óbito o AVC.  Quanto aos potenciais doadores de sangue, 608.353 realizaram 

a triagem sorológica, destes 1.982 (0,3%) foram sorologicamente inelegíveis devido 

reatividade para DC. Os resultados indeterminados para DC corresponderam a 5,99% (n. 

1380) do total de bolsas descartadas do período do estudo. 763 indivíduos já haviam doado 

sangue anteriormente e posteriormente se tornaram inaptos na triagem sorológica devido a 

DC. Foram inelegíveis confirmados 120 indivíduos. Destes, a maioria era do sexo masculino, 

com idade maior de 30 anos, com ensino médio completo, natural de cidades do interior do 

estado e procedente de Fortaleza. Conclusão: Embora, tenhamos observado uma diminuição 

considerável da prevalência da doença em doadores de sangue e de órgãos no estado do 

Ceará, a DC ainda representa um problema em nosso estado, logo a vigilância vetorial e a 

vigilância nos bancos de sangue devem trabalham continuamente para evitar surtos e manter a 



 
 

  
 

doença controlada. Além disso, chama a atenção a quantidade de resultados sorológicos 

indeterminados, logo, são necessários estudos que proponham novas metodologias para os testes 

sorológicos, aumentando a especificidade dos mesmos e, consequentemente, reduzindo o descarte 

desnecessário de bolsas de sangue, diminuindo assim, os custos para o Sistema Único de Saúde. 

 

Palavras-chave: Doença de Chagas, Transplante de órgãos, bancos de sangue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

ABSTRACT 

 

Introduction: Chagas’ disease still represents a serious public health problem in Latin 

America, despite all steps of control. Blood transfusion and organ transplantation have 

acquired enormous relevance in the epidemiology of Chagas’ disease, assuming the role as 

the main route of transmission in places where screening for Trypanossome cruzi has not been 

performed yet. The main objective of this study is to know the positivity for T. cruzi in 

candidates for blood and organ donation in the State of Ceara. Methodology: It is a 

retrospective descriptive study, during the period 2010-2015, which was carried out analyzing 

medical records from Transplantation Central of the State of Ceara and data recorded in the 

computerized system from the Hematology and Hemotherapy Center of the State of Ceara 

(HEMOCE). For the association of categorical variables and groups, the Fisher’s exact test 

was used. For establishing a linear relationship among quantitative variables, it has been used 

the simple linear regression. The project was approved by Research Ethical Committee of the 

Federal Univesity of Ceara. Results: Concerning potential organ donors, 2,822 potential 

donors were notified; 1,038 of them were effective donors and 1,784 were excluded for 

several reasons. The prevalence of T. cruzi infection in potential donors was 1.27% (n.29). 

From the reactive cases, 79.31%(23) were male aged 41 to 60 years, most them coming from 

countryside cities of the state (65.5%, n:19). 72.4% (21) presented reactive serology for other 

infections besides CD, such as Cytomegalovirus, Hepatitis B and C and Toxoplasmosis. It 

was observed that, among potential organ donors with CD, there was higher probability to 

find people over 60 years, having the stroke (CVA) as the main cause of death. Regarding the 

potential blood donors, 608,353 were serologically screened, being that 1,982 (0.3%) were 

serologically ineligible due to reactivity to CD. The indeterminate results for CD 

corresponded to 5.99% (n.1380) of the total of blood bags discarded during the period of the 

study. 763 individuals had previously donated blood, subsequently, they were turned away 

due CD discovered by serological screening tests. There were 120 ineligible individuals 

confirmed. From them, majority were male over 30 years old, with high school education, 

from countryside cities of the state and coming from the capital Fortaleza. Conclusion: 

Although we have observed a considerable decrease in the prevalence of the disease in blood 

and organ donors in the state of Ceara, CD still represents a problem in our state, therefore the 

vector surveillance and the hemovigilance in blood banks must be encouraged continuously to 

avoid outbreaks and keep the disease under control. In addition, the number of undetermined 



 
 

  
 

serological results draws attention, then it is necessary to promote studies which propose new 

methodologies for the serological tests, increasing their specificity and, consequently, 

reducing the rate of discard of blood bags to reduce costs for the Unified Health System. 

 

Key words: Chagas’ Disease, Organ Transplantation, Blood Banks 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Doença de Chagas – Considerações gerais 

 

A doença de Chagas (DC) ainda hoje representa um grave problema de saúde. 

Dentre as doenças endêmicas, esta enfermidade ocupa lugar de destaque, seja pelo grau de 

morbidade e letalidade, seja pelo custo econômico e social que representa. Deixou de ser 

exclusiva da América Latina porque nas últimas décadas se espalhou para outros continentes, 

como Estados Unidos, Canadá, e muitos países da Europa e alguns países ocidentais do 

Pacífico (WHO, 2016). 

A distribuição desta zoonose se dá a partir do sul dos Estados Unidos à Patagônia, 

envolvendo mais de 180 espécies de mamíferos domésticos, sinantrópicos e silvestres, 

principalmente roedores e marsupiais (NOIREAU et al., 2009) e cerca de 100 espécies de 

triatomíneos, já foram descritas como participantes do ciclo de transmissão do Trypanosoma 

cruzi (SILVEIRA; REZENDE, 1994; OPAS, 2006a). A Organização Mundial de Saúde 

(OMS) classifica a doença de Chagas como negligenciada, por ter a pobreza como seu pilar 

de sustentação, onde a população sofre os estigmas desta enfermidade (WHO, 2002; 

SCHMUNIS, 2007). 

Com base nos dados de 2010, a maioria das pessoas infectadas pelo T. cruzi eram 

residentes da Argentina, Brasil e México, seguidos da Bolívia (WHO, 2010). Essa a terceira 

enfermidade tropical mais prevalente no planeta, responsável por 14 mil mortes por ano 

(DNDi, 2009).  

O número de infectados chegou a estar próximo a 20 milhões no início da década 

de 1980, com 100 mil novos casos por ano (WHO, 2010; 2002), e uma incidência anual de 

41.200 casos por via vetorial (OPAS, 2006b). A redução no surgimento de novos casos se deu 

principalmente pelo controle das duas principais modalidades de transmissão: a vetorial e a 

transfusional (WHO, 2010). 

Martins-Melo et al., (2014) publicaram o primeiro estudo com revisão sistemática 

e metanálise para estimativa da prevalência da doença de Chagas no Brasil. Incluindo 

publicações no período de 1980 a 2012, estimou-se a prevalência agrupada da doença de 

Chagas em 4,2%, variando de 4,4% na década de 1980 a 2,4% após 2000. Neste estudo, as 

maiores prevalências foram verificadas em: mulheres (4,2%), maiores de 60 anos (17,7%), 

residentes nas regiões Nordeste (5,0%) e Sudeste (5,0%) e em áreas mistas, urbana/rural 
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(6,4%), estimando-se que 4,6 milhões (IC95%: 2,9-7,2 milhões) de pessoas que estariam 

infectadas por T. cruzi no Brasil.  

A Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) estimou em 2006 o número de 

pessoas expostas ao risco em áreas endêmicas no Brasil em 21,8 milhões, sendo de 1,9 milhão 

(1,019% da população) o número de pessoas infectadas (OPAS, 2006b). Dos quais 60% 

dessas pessoas estariam em áreas urbanas, repercutindo, ainda, um elevado impacto social, 

previdenciário e assistencial no Brasil (DIAS; MACÊDO, 2005). A perda por ausência ao 

trabalho devido à morbidade ocasionada pela doença de Chagas é de no mínimo 75.000 

trabalhadores/ano, representando US$ 5.625.000/ano (CARLIER et al., 2002). 

Entre 1999 e 2007, ocorreram 53.930 óbitos no Brasil relacionados à doença de 

Chagas, sendo causa básica ou causa associada. Como causa básica foram: complicações 

diretas do envolvimento cardíaco, como os transtornos de condução/arritmias (41,4%) e a 

insuficiência cardíaca (37,7%). E como causa associada das doenças cerebrovasculares 

(13,2%), doenças isquêmicas do coração (13,2%) e as doenças hipertensivas (9,3%). Sendo 

considerada a mais grave doença crônica transmissível (MARTINS-MELO et al., 2012a), no 

período de 2000 a 2013, segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), foram 

registradas 68.206 mortes pela doença no Brasil, uma média de 4.872 por ano (MARTINS-

MELO et al., 2016). 

 A região nordeste, principalmente o estado do Ceará, ainda representa grande 

preocupação em termos de risco de transmissão da doença de Chagas, mesmo após a 

realização do inquérito nacional sobre a prevalência e distribuição de vetores entre 1975 e 

1980. Essa preocupação se deve principalmente a três fatores: a região ainda permanece 

socialmente muito carente e possuí os mais altos índices de moradias pobres que são propícias 

à colonização pelo triatomíneo no País; é o epicentro de dispersão de duas espécies de difícil 

controle pelos meios rotineiros da Fundação Nacional de Saúde (FNS), o Triatoma 

brasiliensis e o Triatoma pseudomaculata (FIGURA 1); e nos últimos anos houve um baixo 

nível de cobertura operativa do Programa de Controle da Doença de Chagas (PCDCh) em 

todo o Brasil (DIAS, 1998; FREITAS; et al., 2007). 
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Figura 1 – Espécies de triatomíneos de importância na transmissão da doença de Chagas no 

Ceará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado do Livro Triatomíneos: FIOCRUZ, 2015. 

 

Das 65 espécies descritas atualmente no Brasil, 30 (46%) estão no Nordeste, com 

19 (63%) encontradas dentro de residências, demonstrando a capacidade de invasão e 

adaptação desses vetores nos domicílios. Com exceção do T. rubrofasciata, todos estão 

presentes no peridomicílio e/ou ambiente silvestre (GALVÃO, 2014). O estudo de Gurgel-

Gonçalves et al. (2012) mostra que as condições ambientais no Brasil são favoráveis ao risco 

de transmissão da doença de Chagas humana, pois pelo menos uma ou mais espécies são 

capazes de fazê-los se a vigilância for negligenciada.  

No Nordeste, quatro espécies são as mais importantes: P. megistus (nas áreas 

úmidas serranas) (GURGEL-GONÇALVES et al., 2012a); T. infestans (focos residuais na 

Bahia)  (GURGEL-GONÇALVES  et al., 2012b);  T. brasiliensis  e  T. pseudomaculata, estas 

últimas consideradas as mais importantes espécies vetoras de T. cruzi na região da caatinga 

brasileira, com ampla distribuição, potencial invasivo e ocupando lugar na cadeia doméstica, 

peridomiciliar e silvestre da doença de Chagas (FORATTINI et al., 1981; DIAS et al., 2000). 

Vários estudos realizados entre 1942-1967 em vários municípios do Ceará 

mostravam altas prevalências de infecção humana (entre 6,7 a 40,7%). Projetos realizados em 

1970 a 1977, financiados pelo Departamento Nacional de Obras Contra Secas (DNOCS), 

encontraram porcentagem de 4,6% de infecção humana pelo T. cruzi no município de 
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Limoeiro do Norte, porém nessa época ainda não haviam ocorrido medidas de controle para 

evitar a transmissão vetorial (ALENCAR, 1987). 

 Silva et al. (2009) realizaram um trabalho que tinha como objetivo avaliar o 

impacto do processo de implantação e de desenvolvimento das ações de controle da doença de 

Chagas no Estado do Ceará, no período de gestão federal da SUCAM/FUNASA, de 1975 a 

2002, foi observada uma forte tendência à redução nos índices de infestação por triatomíneos 

nas unidades domiciliares ao longo dos anos, o que sugeriu um impacto positivo do programa 

de controle da doença de Chagas na maioria das regiões analisadas.  

Vasconcelos Fidalgo (2013) em seu estudo que analisou o índice de infestação e 

infecção de triatomíneos por Trypanosoma cruzi na região sudeste do estado do Ceará, 

verificou no município de Limoeiro do Norte, no período de 2009 a 2011, o maior índice de 

infecção em triatomíneos capturados (5,0 %); dentre os municípios atendidos pelo Programa 

de Controle da Doença de Chagas do Laboratório Regional de Endemias do Limoeiro do 

Norte – CE. Nesse mesmo estudo, verificou-se que os municípios da região Sudeste do Ceará 

apresentaram altos índices de infestação por triatomíneos nos três anos do estudo, observa-se 

que nesse período pode ter ocorrido uma diminuição nas medidas de combate ao vetor da 

doença. 

Estudo realizado no município de Independência em 1997 mostrou uma 

prevalência de infecção chagásica na população geral de 5,7 % (DIOTAIUTI et al., 2000). No 

município de Jaguaruana, em 2000 a 2002, Borges-Pereira et al (2008) encontraram uma 

prevalência de 3,1% em quatro localidades desse município. No município de Redenção 

ocorreu em 2006 um surto de DC aguda, cuja transmissão se deu provavelmente por via oral 

(CAVALCANTI et al., 2009). Freitas (2014) encontrou uma soroprevalência de 4,2% na 

população do município de Limoeiro do Norte. 

Verifica-se, então, que o estado do Ceará ainda é endêmico para doença de 

Chagas, possuindo triatomíneos em toda sua extensão territorial, com predominância dos 

Triatoma brasiliensis e Triatoma pseudomaculata, duas das principais espécies vetoras da 

doença no Nordeste brasileiro, sendo a primeira delas mais presente no intradomicílio e a 

segunda no peridomicílio das habitações humanas (DIAS et al., 2000). 

Diante da progressiva redução das atividades de vigilância entomológica, uma vez 

que com o tempo e a esperada redução dos índices de transmissão, diminuem o interesse e a 

prioridade, e da possibilidade de transmissão ativa da doença, ainda é preocupante a realidade 

da doença de Chagas no estado do Ceará. As regiões de maior importância epidemiológica e 
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alto risco da transmissão da doença de Chagas pela via vetorial neste estado são: os sertões de 

Crateús, dos Inhamuns, Central e a região norte, representados por 64 municípios (FIGURA 

2) (DIAS et al., 2000). 

Figura 2: Estratificação dos municípios cearenses conforme risco de transmissão vetorial da 

doença de Chagas* 
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A doença de Chagas possui duas fases clínicas, a fase aguda e a fase crônica. A 

fase aguda geralmente é inaparente, porém, quando o indivíduo é infectado pelo triatomíneo, 

popularmente conhecido como barbeiro, pode apresentar sinais de porta de entrada como o 

sinal de Romaña (edema ocular bipalpebral unilateral) e o chagoma de inoculação, que podem 

permanecer por cerca de 2 a 4 meses.  As manifestações clínicas na fase aguda, quando 

presentes, se caracterizam por febre, edema, hipertrofia dos linfonodos, hepatomegalia, 

esplenomegalia e em casos mais graves a insuficiência cardíaca. O diagnóstico dessa fase, na 

maioria dos casos, é difícil porque alguns pacientes são assintomáticos e quando os sintomas 

estão presentes, estes são inespecíficos e comuns a outras doenças infecciosas (BRASIL, 

2014). 

A fase aguda pode ser letal em crianças de baixa idade e em indivíduos 

imunocomprometidos e, em casos de manifestações clínicas mais graves, com acometimento 

cardíaco (miocardite aguda) ou meningoencefálica, 5 a 10% dos pacientes podem evoluir para 

óbito. Essa fase dura em torno de 2 meses e evolui naturalmente para a fase crônica.  

A fase crônica se caracterizada pela dificuldade de detecção do parasito no sangue 

periférico, devido à baixa parasitemia, ausência de manifestações clínicas, desaparecimento 

progressivo de IgM e elevação dos anticorpos específicos da classe IgG, o que dificulta o 

diagnóstico. Esta fase se subdivide em cinco formas clínicas distintas: indeterminada, 

digestiva, cardíaca, mista e nervosa (PRATA, 2001; ASSIS, 2011; BRASIL, 2014).  

A forma indeterminada caracteriza-se por um longo período assintomático, que 

pode durar toda a vida do indivíduo, com ausência de manifestações clínicas, sendo o 

diagnóstico realizado pela confirmação da positividade sorológica. A maioria dos indivíduos 

desenvolve essa forma, mas pode acabar evoluindo para alguma das outras formas como 

cardíaca, digestiva, mista ou nervosa BRASIL, 2014). 

A forma digestiva manifesta-se pelo acometimento do esôfago ou do intestino 

grosso, levando ao aparecimento do megaesôfago ou do megacólon, respectivamente. Na 

presença de megaesôfago, o paciente apresenta sintomas como disfagia, regurgitação, 

odinofagia, soluços, entre outros. Enquanto que o paciente com megacólon apresenta 

constipação intestinal, meteorismo, distensão abdominal, torções de intestino e fecalomas que 

podem complicar o quadro (BRASIL,2014). 

A forma cardíaca é a mais preocupante, pois as doenças cardiovasculares foram 

frequentemente associadas aos óbitos relacionados à doença de Chagas (MARTINS-MELO et 

al., 2016). A presença de alterações eletrocardiográficas constitui elemento fundamental na 
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caracterização de comprometimento cardíaco significativo na doença de Chagas 

BRASIL,2014).  

Existe ainda a forma mista caracterizada por uma forma cardiodigestiva, com 

ocorrência simultânea de lesões compatíveis com as formas cardíacas e digestivas 

(megaesôfago e/ou megacólon) da doença de Chagas (BRASIL,2014). 

Cerca de 30% das pessoas cronicamente infectadas desenvolvem alterações 

cardíacas e 10% desenvolvem alterações digestivas, neurológicas ou mistas que podem exigir 

tratamento específico (WHO, 2016). 

O diagnóstico laboratorial da doença de Chagas é realizado por exames 

parasitológicos e sorológicos. Dependendo da fase da doença em que se encontra o paciente 

(aguda ou crônica) serão indicados exames específicos para o diagnóstico (LUQUETTI E 

SCHMUÑIS, 2010; BRASIL,2014). 

O diagnóstico da doença em sua fase aguda é realizado através de exames 

parasitológicos diretos como exame a fresco, gota espessa ou esfregaço corado determinando 

a presença de parasitos circulantes. Também são utilizados exames sorológicos quando 

associados a fatores clínicos e epidemiológicos compatíveis, verificando a presença de 

anticorpos IgM anti-T. cruzi no sangue (BRASIL,2014). 

Na fase crônica (assintomática ou sintomática) em que a parasitemia é baixa, o 

parasito é dificilmente detectável. Assim, o diagnóstico parasitológico torna-se 

comprometido, apresentando assim uma baixa sensibilidade (20-50%). Dessa forma, na fase 

crônica da doença de Chagas o diagnóstico é essencialmente sorológico, em virtude da 

existência de elevada produção de anticorpos IgG específicos que são facilmente detectáveis 

por métodos sorológicos, entre os quais podemos destacar a Hemaglutinação Indireta (HAI), 

Imunofluorescência Indireta (IFI) e Enzyme-Linked Immunosorbent Aassay (ELISA) 

(LUQUETTI E SCHMUÑIS, 2010; BRASIL,2014). 

Com relação ao tratamento, os medicamentos existentes para o tratamento da 

Doença de Chagas são o Nifurtimox e o Benzonidazol (Bz), porém, no Brasil o único fármaco 

disponível para o tratamento é o Benzonidazol. A dose utilizada é 5mg/kg/dia e o tratamento 

dura em média dois meses, porém quando a dose é muito alta, ou seja, ultrapassa a dose 

máxima diária de 300 mg, estende-se o tratamento até três meses para garantir a segurança do 

paciente (LUQUETTI E SCHMUÑIS, 2010; BRASIL, 2014). 

O tratamento tem como objetivo a eliminação do T. cruzi, diminuir a progressão 

da doença e interromper a cadeia de transmissão do parasito. O tratamento é indicado para 
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todas as pessoas diagnosticadas com a infecção aguda, casos de infecção congênita, crianças 

na fase crônica, contaminação acidental e em casos de pacientes imunodeprimidos. O 

tratamento também pode ser instituído na fase crônica recente, período de cinco a doze anos 

da infecção inicial, na fase crônica tardia, acima de doze anos da infecção inicial, na forma 

indeterminada e nas formas cardíacas e digestivas leves (BRASIL, 2014; WHO, 2016). 

Com relação às formas de transmissão da DC, a transmissão mais comum é a 

vetorial, na qual o triatomíneo (popularmente, conhecido como barbeiro) ao realizar seu 

repasto sanguíneo deposita juntamente com seus excrementos (fezes e urina) o protozoário 

Trypanosoma cruzi, que penetra na pele lesionada ou mucosa íntegra do indivíduo alcançando 

a corrente sanguínea (NEVES et al., 2016). Além desta, existem outras formas de transmissão 

da doença como a transmissão oral, pela ingestão de alimentos contaminados; transmissão 

transplacentária (da mãe para o feto); acidentes de laboratório; por transplante de órgãos e 

transfusão sanguínea (BERN et al., 2007; TORPY; BURKE; GLASS, 2007). 

 

1.2 Doença de Chagas e transmissão transfusional 

A transfusão sanguínea tem adquirido enorme relevância na epidemiologia da 

doença de Chagas, assumindo papel como a principal via de transmissão nos países não-

endêmicos onde a triagem para T. cruzi ainda não é realizada (BRASIL, 2004). 

O risco de infecção via transfusão de sangue contaminado é de 12%-25%, sendo 

um desafio dos bancos de sangue identificar e excluir os portadores assintomáticos da 

infecção pelo T. cruzi.  É imprescindível um controle sorológico de elevada sensibilidade e 

especificidade nos bancos de sangue e nas centrais de transplantes de órgãos para evitar essa 

forma de transmissão da doença. A transmissão transfusional somente poderá ser definida 

caso a pessoa tenha recebido sangue ou algum outro hemocomponente dentro de 120 dias 

antes do início dos sintomas (BRASIL, 2004). 

Na fase aguda da doença de Chagas por transmissão transfusional, a síndrome 

clínica é praticamente idêntica ao verificado na transmissão por triatomíneos, exceto pela não 

existência de chagoma de inoculação. O período de incubação pode variar de 30 a 112 dias, 

sendo um pouco mais prolongado do que o verificado na transmissão vetorial (WENDELL, 

1997). 

O sintoma mais frequente é a febre (80 a 100% dos casos) e, muitas vezes, é a 

única sintomatologia encontrada. Por sua vez, também são observadas a linfadenopatia e a 
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esplenomegalia, enquanto anemia/palidez cutânea, edema periorbital e perimaleolar, 

exantemas ou hepatomegalia aparecem em menos de 50% dos casos (WENDELL, 1997). 

Essa forma de transmissão foi realmente estudada a partir de 1944 e tecnicamente 

avaliada em 1951. Até a década de 80, muitos países endêmicos sequer discutiram esse tipo 

de transmissão ou suspeitavam de sua ocorrência. Uma efetiva decisão ao nível de programas 

nacionais só veio a implantar-se nos anos 80 com o surgimento da AIDS (DIAS, 1987). 

Os primeiros doadores infectados foram descritos no Brasil por Pellegrino 

(OPAS, 1992). Freitas et al. (1952) não só descreveram os primeiros casos de doença de 

Chagas transfusional no Brasil como também experimentaram e formularam a estratégia 

básica para a quimioprofilaxia através da adição de violeta de genciana ao sangue estocado, 

tendo sido uma alternativa complementar ou substitutiva à seleção de doadores por sorologia 

pré-transfusional (DIAS; BRENER, 1984; SOUZA; RAMIREZ; BORDIN, 1997).  

A partir de 1940, a prática da transfusão de sangue se generalizou por toda a 

América Latina (DIAS; BRENER, 1984; OPAS, 1994; WENDEL, 1997) como também 

houve um aumento na migração dos indivíduos chagásicos das zonas rurais para os centros 

urbanos dos países, fruto de alterações socioeconômicas importantes (SCHMUNIS, 1997; 

WENDEL, 1997). Tudo isto contribuiu para aumentar significativamente o risco de doença de 

Chagas transfusional. 

Começou a crescer, nos anos 50, o número de inquéritos sorológicos entre 

doadores e candidatos à doação de sangue em toda a América.  Inicialmente com muitas 

dificuldades operacionais, pelos problemas de padronização da sorologia empregada, a 

fixação de complemento. Posteriormente, estes inquéritos foram facilitados pela incorporação 

de técnicas sorológicas mais adequadas e reprodutíveis, como a imunofluorescência (IF), a 

hemaglutinação indireta (HAI) e, mais recentemente, Enzyme-Linked Immunosorbent Aassay 

(ELISA) (DIAS, 1979; OMS, 2006). 

Em 1969, foi instituída a obrigatoriedade da triagem sorológica para doença de 

Chagas nos bancos de sangue do Brasil. Esta ação foi estabelecida pelo Ministério da Saúde 

com o fim de controlar e aumentar a segurança das doações realizadas (BRASIL, 2011). Uma 

pesquisa realizada no Brasil em 850 municípios no período de 1988 a 1990 revelou que, para 

1.525 serviços de hemoterapia analisados, 68,8% realizavam rastreamento sorológico para 

doença de Chagas, variando esta proporção conforme as regiões: Nordeste 51,1% e no Sul 

89,8%. A positividade sorológica para doença de Chagas era de 0,97%.  Nos anos seguintes, 

ocorreu uma grande mudança neste panorama, aumentando a cobertura e a qualidade dos 



26 
 

  
 

bancos de sangue no Brasil, com vários estados alcançando o controle sorológico de mais de 

90% das transfusões realizadas (WENDEL, 1997). Assim, devido às ações de controle 

instituídas no Brasil (vetorial e sanguínea), observou-se uma redução do número de casos 

novos ao longo do tempo (SILVEIRA, 2011). 

Todos os componentes sanguíneos podem transmitir o T. cruzi, com exceção dos 

hemoderivados, em cujo preparo são submetidos a processos físico-químicos de esterilização 

(tais como a albumina e a gamaglobulina). A realização dos testes sorológicos em unidades 

hemoterápicas tem contribuído para a redução do número de casos pós-transfusionais da 

infecção pelo T. cruzi. O primeiro teste utilizado para a detecção da infecção pelo T. cruzi foi 

a Fixação de Complemento, desenvolvida por Guerreiro e Machado em 1913. Hoje, esse teste 

apresenta apenas valor histórico dada a existência de testes mais simples e precisos como as 

técnicas sorológicas, dentre elas, ELISA, IFI, HAI e quimioluminescência (QLM)(BRASIL, 

2011). 

A regulamentação de doações de sangue e de procedimentos hemoterápicos no 

Brasil é um fator determinante na garantia da segurança ao doador e paciente, e fator 

determinante na minimização de riscos de transmissão de doenças por transfusão sanguínea 

(BRASIL, 2011). 

A Portaria nº 158, de 04 de fevereiro de 2016 do Ministério da Saúde, que é 

adotada pela rede de Hemocentros do Estado do Ceará, redefine o regulamento técnico de 

procedimentos hemoterápicos e tem como objetivo de regulamentar a atividade hemoterápica 

no país, de acordo com os princípios e diretrizes da Política Nacional de Sangue, 

Componentes e Hemoderivados. Segundo essa portaria, é considerado doador inapto aquele 

que teve contato domiciliar com triatomíneos em área endêmica, assim como, também, os que 

possuírem diagnóstico clínico ou laboratorial para doença de Chagas. Além disso, segundo o 

Art. 130 da mesma portaria, considera-se obrigatória a realização de teste sorológico de alta 

sensibilidade para doença de Chagas, em cada doação realizada (BRASIL, 2016). 

No Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), para a triagem 

sorológica da doença de Chagas, é realizado o teste ELISA ou Quimioluminescência. Se o 

resultado for positivo ou inconclusivo, o teste é repetido em duplicata na mesma amostra. 

Caso o resultado permaneça positivo ou inconclusivo o paciente é recrutado ao serviço para 

uma segunda coleta. Após a coleta é realizado novamente o teste de triagem (ELISA ou 

Quimioluminescência), caso o resultado seja positivo ou inconclusivo essa amostra é 

encaminhada para o laboratório de repetição, localizado no Hemoce, onde será realizado o 
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teste confirmatório que pode ser Imunofluorescência Indireta ou Western blot. Caso o 

resultado seja positivo ou indeterminado o paciente é encaminhado para a clínica médica do 

Hospital Universitário Walter Cantídio ou Hospital de Messejana, que são unidades de 

referência para o acompanhamento clínico dos indivíduos com doença de Chagas crônica. Nas 

duas situações (positivo ou indeterminado) a bolsa de sangue do doador é descartada (Figura 

4). Apesar dos avanços, a doença de Chagas ainda se encontra entre as principais causas de 

inaptidão definitiva para doação de sangue em triagens clínicas realizadas pelos hemocentros. 

 

Figura 3 – Algoritmo para teste e liberação de bolsas de sangue (anti-HTLVI/II, sífilis e 

doença de Chagas). 

* Portaria nº 158, 04 fevereiros de 2016. 

** Reagente: Positivo ou Inconclusivo. 

Fonte: Oficina de atualização para a implementação da vigilância epidemiológica da doença de chagas – 

Hemovigilância da Doença de Chagas, HEMOCE, 2016. 
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1.3 – Doença de Chagas e transplante de órgãos 

 

A taxa dos transplantes de órgãos somados, no Brasil, foi de 39 doadores por 

milhão de população (pmp), enquanto que nos países com melhores resultados está próxima a 

100 pmp. A meta para o Brasil é atingir 50 transplantes pmp a partir dos próximos três anos, e 

para os estados, com melhor desempenho, realizar 75 transplantes pmp. No ano de 2015, 

ultrapassaram os 60 transplantes pmp: o Rio Grande do Sul (67,0 pmp), São Paulo (64,9 pmp) 

e Distrito Federal (61,7 pmp) são os estados com melhor desempenho em transplante (ABTO, 

2015). 

O Brasil tem se destacado como o maior sistema público de transplantes do 

mundo, no qual cerca de 95% dos procedimentos e cirurgias são realizados com recursos 

públicos. O Estado do Ceará é um dos estados que mais realizam transplantes de órgãos no 

país anualmente com recordes sucessivos (DIÁRIO DO NORDESTE, 2015). 

O Ceará superou, no primeiro semestre de 2016, o número de transplantes 

realizados no mesmo período do ano de 2015, com salto de 646 transplantes de janeiro a 

junho de 2015 para 729 em 2016 no mesmo período. O primeiro semestre de 2016 teve mais 

transplantes de coração, rim, fígado, pulmão, medula óssea e córnea que o mesmo período do 

ano anterior. Em todo o ano de 2015, o Ceará realizou 1.433 transplantes, melhor marca 

obtida até o presente momento. Até junho de 2016 foram realizados 123 transplantes de rim, 

14 de coração, 90 de fígado, 3 de pulmão, 39 de medula óssea (25 autólogos e 14 alogênicos), 

454 de córnea e seis de esclera (CEARÁ, 2016). 

O transplante de órgãos também funciona como um importante mecanismo de 

transmissão da doença de Chagas. Com o aumento do número de transplantes, essa via de 

transmissão tem adquirido relevância. A transmissão por transplante de órgãos pode ocorrer 

através da veiculação do parasito de doador infectado para um receptor sadio, casos já foram 

documentados em transplantes de coração, fígado, medula óssea, pâncreas ou rim (CHOCAIR 

et al.,1981; CHIEFFI E AMATO NETO; 2000). 

O receptor de órgãos é menos resistente à infecção devido ao uso de drogas 

imunossupressoras, trazendo consequências graves como o surgimento da fase aguda grave da 

DC (CHIEFFI E AMATO NETO; 2000; DIAS E MACÊDO, 2005).  

Diante da necessidade crescente de órgãos sólidos, o perfil sorológico dos 

potenciais doadores continua sendo um importante elemento no processo de notificação destes 

candidatos à doação, podendo inclusive determinar a sua exclusão. No Brasil, de acordo com 
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as diretrizes da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), todos os possíveis 

doadores e receptores de órgãos passam por uma triagem minuciosa, para a segurança do 

doador e receptor (BAUMEL, et al.; 2011). 

A triagem sorológica para a doação de órgãos sólidos difere da triagem em bancos 

de sangue porque não se faz o teste confirmatório. Os testes utilizados são muito sensíveis, o 

que acaba acarretando muitos resultados falso-positivos e consequentemente, descartes 

desnecessários na doação de órgãos (BAUMEL, et al.; 2011). 

A avaliação sorológica básica consiste na pesquisa dos marcadores anti-HBc, 

HBsAg; anti-HCV, HIV I /II, HTLV I /II, Citomegalovírus (CMV IgG e CMV IgM), sífilis, 

toxoplasmose (toxo IgG e toxo IgM) e pesquisa de Trypanosoma cruzi que é realizada 

rotineiramente, pelo fato de existirem áreas endêmicas da doença no país (SCHWARTZ, 

MAWHORTER, 2013). 

No Brasil, a Portaria no 2.600 de 2009, que aprovou o Regulamento Técnico do 

Sistema Nacional de Transplantes, estabelece que é obrigatória a realização de sorologia para 

infecção por T. cruzi. Segundo esta portaria, “a equipe informará se aceita ou não” os órgãos: 

rins, pâncreas, fígado e pulmão. E deixa claro, a não aceitação de coração (BRASIL, 2009). 

Em pacientes infectados pelo T. cruzi após transplante renal, o tempo médio para 

o surgimento dos sinais clínicos varia de 35-170 dias, e consiste em manifestações da doença 

aguda: febre, nódulos cutâneos eritematosos, hepatoesplenomegalia, linfadenomegalia, 

mialgias, cefaleia. A confirmação do diagnóstico da infecção é baseada no isolamento do 

parasito, no sangue ou em biópsias de pele, e/ou soroconversão (GONTIJO; SANTOS, 2009). 

A resposta terapêutica é variável, sendo muito boa nos casos de transplantes 

renais, mas insatisfatória nos casos de transplante de células tronco, seja por transplante de 

medula óssea ou de cordão. Nestes últimos casos, o estado de imunossupressão do paciente é 

mais intenso, o que pode justificar a gravidade da situação (DIAS, 1979; GONTIJO; 

SANTOS, 2009; DIAS; AMATO NETO, 2011). 

No caso de receptores que receberem órgãos de doadores com DC, o ideal é 

realizar o tratamento profilático. O Brasil já relatou seis casos de transplante hepático com 

doadores sabidamente infectados, o uso profilático de benzonidazol, por 60 dias como 

recomendado pelo II Consenso Brasileiro de Doença de Chagas, foi capaz de prevenir a 

infecção, sugerindo que transplante de órgãos de doadores infectados, acompanhado por 

tratamento tripanocida do receptor, pode ser uma boa alternativa para casos urgentes 

(GONTIJO; SANTOS, 2009; DIAS et al., 2016 ). 
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Vários trabalhos da literatura têm discutido a ocorrência de doença de Chagas em 

indivíduos que realizaram transplantes de diferentes órgãos. A maioria dos casos relatados 

ocorreu em transplantes de rim, em que a infecção foi adquirida através do órgão proveniente 

de doador chagásico (CHOCAIR, 1981, 1985; WALLACE et al., 2013; SOUZA, 2014).  

Nos Estados Unidos, três casos de transmissão de T. cruzi por transplante foram 

relatados ao Centers for Disease Control and Prevention (CDC) em 2001. Três receptores, um 

de fígado e dois renais, que receberam os órgãos do mesmo doador desenvolveram DC. 

Outros dois casos foram relatados em 2006, ambos em receptores de transplante de coração. 

A investigação da fonte de infecção em ambos os casos mostrou que todos os doadores de 

sangue disponíveis eram soronegativos para T. cruzi, mas os doadores de órgãos testados 

eram positivos para a infecção (CDC,2006). 

Espera-se que maiores taxas de reativação ocorram após o transplante cardíaco. 

Um estudo avaliou os fatores de risco para a reativação da DC, que ocorreram em 26,5% dos 

receptores de transplante cardíaco previamente infectados. A análise multivariada mostrou 

que o número de episódios de rejeição, neoplasias e uso de micofenolato mofetil foram fatores 

de risco independentemente associados à reativação. Na Argentina, onde a monitorização do 

sangue é rotineiramente realizada em receptores de transplantes de órgãos com infecção 

prévia por T. cruzi, foram observadas taxas de reativação de 9% a 16% no transplante renal, 

50% a 100% no transplante cardíaco (CHOCAIR, 1981, 1985; CHIEFFI, 2000; WALLACE 

et al., 2013). 

A problemática do transplante renal e a doença de Chagas tem sido discutida por 

muitos autores. Manifestações clínicas de doença aguda podem ocorrer quando da 

transmissão do T.cruzi para receptores de rim de doador vivo ou cadáver através do próprio 

órgão transplantado. O fato dos pacientes receberem tratamento imunossupressor para evitar a 

rejeição do enxerto certamente deve contribuir para o surgimento de manifestações clínicas 

(MACHADO et al., 2009; HUPRIKAR et al., 2013; WALLACE et al., 2013). 

Cantarovich et al. (1992) analisaram 26 pacientes, coletados em vários centros sul 

americanos e em revisão da literatura, que receberam o rim de doadores soropositivos, dos 

quais 3 adquiriram a infecção pelo órgão transplantado, sendo que 2 desenvolveram 

parasitemia sem manifestação clínica, e o outro, acompanhada por febre e 

hepatoesplenomegalia. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiKo_GY2tnUAhUIIpAKHf-sCOIQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fparasites%2Fchagas%2Findex.html&usg=AFQjCNGihyjLjJwR4nNlHj5j5ifxbJouLQ
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Em alguns dos casos da literatura não se consegue definir com certeza se ocorreu 

reativação ou primo-infecção pelo T.cruzi pela ausência da realização de testes sorológicos 

nos doadores e/ou receptores (MOCELIN et al, 1977; PIZZI et al, 1982). 

 A possível transmissão desta parasitose por transfusão sanguínea ou pelo órgão 

transplantado em pacientes não chagásicos que estejam recebendo tratamento 

imunossupressor deve ser sempre levada em consideração, para que se possa fazer diagnóstico 

precoce e, consequentemente, obter-se melhor resultado terapêutico (GONTIJO; SANTOS, 

2009; MACHADO et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

  
 

2 JUSTIFICATIVA 

 

A Universidade Federal do Ceará oferece um serviço de atenção farmacêutica aos 

portadores de doença de Chagas, pioneiro no estado, que funciona no Departamento de 

Análises Clínicas e Toxicológicas. O serviço recebe os pacientes com sorologia reagente que 

o HEMOCE encaminha para o HUWC. No Hospital Universitário o indivíduo passa por 

avaliação clínica e laboratorial e nova sorologia é realizada por dois testes de princípios 

diferentes para então ser diagnosticado.  

Esse serviço recebe toda demanda de pacientes do HUWC com prescrição de 

benzonidazol e faz acompanhamento farmacoterapêutico aos portadores de doença de Chagas. 

Nos últimos anos, tem aumentado o fluxo de pacientes portadores de doença de Chagas 

oriundos dos bancos de sangue do estado.  Atualmente, o serviço atende mais de 500 

pacientes e destes 70% relataram ter descoberto a doença no banco de sangue.   

O rastreamento sorológico realizado pela Central de Transplante de Órgãos e 

pelos bancos de sangue tem se constituído em uma fonte rotineira de informações 

epidemiológicas para a estimativa das taxas de prevalência dos marcadores de doenças, uma 

vez que estudos populacionais acarretariam grandes dificuldades operacionais, éticas, além de 

elevado custo (SOUSSUMI, 2004). 

Pesquisas como esta permitem observar a ocorrência de decréscimo ou aumento 

no número de casos com o passar dos anos, podendo indicar transmissão ativa da doença. Em 

se observando aumento no número de casos, a análise das características sociodemográficas 

desses potenciais doadores, possibilita verificar os municípios com maior número de casos 

positivos, alertando para a necessidade de controle da doença. 

Em se tratando de uma região endêmica e de uma doença silenciosa, muitos 

indivíduos descobrem que estão infectados pelo T. cruzi quando fazem a doação de sangue, o 

que acaba auxiliando no conhecimento da situação da doença no estado, atuando como alerta 

para os membros da vigilância epidemiológica. O conhecimento da situação atual da endemia 

chagásica entre doadores de sangue no estado poderá despertar os municípios endêmicos para 

que estabeleçam medidas de prevenção, tratamento e acompanhamento dos indivíduos 

infectados pelo Trypanosoma cruzi.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1. GERAL: 

 

•  Conhecer a positividade para T. cruzi em candidatos à doação de sangue e de órgãos no 

Estado do Ceará. 

 

3.2. ESPECÍFICOS: 

 

• Identificar os casos com sorologia reagente anti-Trypanosoma cruzi em potenciais 

doadores de sangue e de órgãos. 

• Descrever as características demográficas dos potenciais doadores de sangue e de 

órgãos reagentes para doença de Chagas. 

• Avaliar a quantidade de resultados indeterminados na triagem sorológica para doença 

de Chagas na Hemorrede Pública Estadual. 

• Verificar quantos doadores de sangue com sorologia reagente para doença de Chagas 

foram submetidos ao teste confirmatório. 

• Analisar os doadores de repetição da Hemorrede Pública Estadual que posteriormente 

se tornaram inelegíveis na triagem sorológica devido doença de Chagas. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Desenho do estudo 

 

Trata-se um de estudo retrospectivo descritivo, no período de 2010 a 2015, que foi 

realizado a partir de dados de prontuários da Central de Transplantes do Estado do Ceará e de 

dados registrados no sistema informatizado do Centro de Hematologia e Hemoterapia do 

Ceará (HEMOCE). O Hemoce utiliza o sistema SBS-Web, esse sistema possui o banco de 

dados da Hemorrede Estadual em um único banco, garante total rastreabilidade e registro de 

todos os dados de doadores e receptores, como é exigido pelo Ministério da Saúde (CEARÁ, 

2016).  

 

4.2. Local da pesquisa 

 

Foi realizada no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (HEMOCE) que 

é o Hemocentro coordenador da Hemorrede Pública Estadual e na Central de Transplantes do 

estado do Ceará. 

 

4.2.1 Hemorrede Pública Estadual 

 

Formada por um Hemocentro Coordenador, com sede em Fortaleza; quatro 

Hemocentros Regionais, localizados nos municípios de Sobral, Quixadá, Crato e Iguatu; um 

Hemonúcleo, em Juazeiro do Norte; um Posto de Coleta de Sangue no Instituto Dr. Jose Frota 

- IJF e sessenta e quatro Agências Transfusionais localizadas nos hospitais atendidos pela 

Hemorrede em Fortaleza e municípios do interior do Ceará (FIGURA 4). Cada hemocentro é 

responsável pela realização do atendimento a doadores e pacientes em sua área de cobertura, 

tendo competência para realizar todos os passos do ciclo do sangue à exceção da sorologia 

que está centralizada há mais de uma década no Hemocentro de Fortaleza, onde foram 

coletados os dados referentes aos doadores de sangue. 

A triagem sorológica para doença de Chagas no período do estudo foi realizada 

pelas técnicas de ELISA (2010 a 2012) e Quimioluminescência (2013 a 2015). Esta última 

consiste no uso de lisado bruto de formas epimastigotas do T. cruzi imobilizadas em placas de 

96 poços para ELISA. Anticorpos presentes no soro de chagásicos reconhecem os epítopos 
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antigênicos presentes na placa e, após incubação de antigamaglobulina biotinilada e 

streptoavidina conjugada com enzima, na presença do reagente luminol, são capazes de emitir 

luz. Submete-se essa placa a um leitor específico para quimioluminescência (SOUSSOMI, 

2004). 

Os casos reagentes ou inconclusivos detectados são submetidos aos testes 

confirmatórios (Imunofluorescência indireta (IFI) ou Western blotting). A IFI consiste na 

detecção de anticorpos presentes no soro de chagásicos, quando incubados sobre uma lâmina 

com antígenos fixados de T. cruzi, ligam-se, formando complexos antígeno-anticorpo, e são 

revelados por uma antigamaglobulina humana marcada com isotiocianato de fluoresceína. E o 

teste de Western blotting consiste em um método em biologia molecular e bioquímica para 

detectar proteínas em um homogenato ou um extrato de um tecido biológico. Essa técnica 

usa eletroforese em gel para separar as proteínas desnaturadas por massa. As proteínas são 

então transferidas do gel para uma membrana (tipicamente de nitrocelulose), onde são usados 

como sonda anticorpos específicos à proteína (SOUSSOMI, 2004). 

 

4.2.2 Central de Transplantes do estado do Ceará 

 

A triagem sorológica de potenciais doadores de órgãos e tecidos é realizada pelo 

Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN), mas os resultados são enviados e 

armazenados em prontuários na Central de transplantes, localizada na Secretaria de Saúde do 

estado do Ceará, onde foram coletados os dados referentes aos doadores de órgãos.  

LACEN utiliza a técnica de ELISA convencional (Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay) para a triagem da DC em potencias doadores de órgãos. Esse teste 

baseia-se na interação antígeno-anticorpo. Usa-se uma placa de 96 poços onde estão 

adsorvidos os antígenos de interesse e adiciona-se a ela o soro dos indivíduos a serem 

investigados. Depois é realizada uma lavagem para retirar anticorpos que não ligaram.  Em 

seguida é adicionado o segundo anticorpo (anti-IgG humana) conjugado a enzima peroxidase. 

Após essa incubação a placa é lavada novamente.  Adiciona-se o substrato de ligação para a 

enzima, ocorrendo uma reação química que produzirá um produto de cor. Quantifica-se a 

intensidade da cor da reação, em um leitor específico em comprimento de onda adequado, 

assim verifica-se a presença de anticorpos contra o antígeno de interesse (SCHWARTZ et al., 

2011). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia_molecular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eletroforese_em_gel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nitrocelulose
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anticorpo
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4.3 População  

4.3.1 Doadores de sangue 

O período de estudo foi definido baseado nos últimos dados da literatura sobre o 

percentual de testes positivos para doença de Chagas nos hemocentros do Estado do Ceará, 

0,34% em 2009 (BRASIL, 2011). Essa investigação foi realizada com todos os potenciais 

doadores de sangue da Hemorrede Pública do Estado do Ceará no período de 2010 a 2015 

(763.731 potenciais doadores de sangue). 

 

4.3.2 Doadores de órgãos 

A investigação foi realizada com todos os potenciais doadores de órgãos do 

Estado do Ceará, no período de 2010 a 2015 (2822 potenciais doadores). 

 

4.4 Critérios de Inclusão e exclusão 

Foram incluídos os potenciais doadores de sangue e doadores de órgãos do 

período de 2010 a 2015. E foram excluídos os potenciais doadores com informações 

incompletas quanto à sorologia para doença de Chagas. Desta forma, foram excluídos 155.378 

potenciais doadores de sangue e 536 doadores de órgãos. 

 

4.5 Coleta de dados  

4.5.1 Hemorrede Pública Estadual 

Os dados de interesse como sexo, idade, naturalidade, procedência, escolaridade, 

número de doações realizadas, resultados da triagem sorológica e resultados do teste 

confirmatório (APÊNDICE A) foram coletados a partir de relatórios fornecidos pelo setor de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) após a consulta do sistema SBS-Web (banco 

de dados da Hemorrede Estadual), e por meio de consultas no próprio sistema. 

 

4.5.2 Central de Transplantes do estado do Ceará 

Os dados como sexo, idade, procedência, causa da morte, grupo sanguíneo, 

resultados da triagem sorológica foram coletados dos prontuários da Central de Transplantes 

do Estado do Ceará, a partir de uma ficha previamente estruturada (APÊNDICE B). 

As fichas de coleta de dados foram confeccionadas utilizando como modelo a 

ficha do estudo de Soussumi (2004). 
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Figura 4 – Hemorrede Pública Estadual 

 

 

 

Fonte:http://www.hemoce.ce.gov.br/index.php/item-simples/um-passeio-no-tempo. 

 

 

http://www.hemoce.ce.gov.br/index.php/item-simples/um-passeio-no-tempo
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4.6 Análise dos dados 

 

Os resultados obtidos através da coleta de dados foram inseridos em um banco de 

dados utilizando o programa Excel versão 2016. Inicialmente, foi realizada a análise 

descritiva das características da população estudada (sexo, idade, procedência, naturalidade, 

escolaridade, grupo sanguíneo, causa da morte, número de doações realizadas) e da presença 

de coinfecções (hepatite B, hepatite C, Sífilis, HTLV; HIV; toxoplasmose; citomegalovírus).  

A análise estatística foi realizada utilizando Graph Pad Prism versão 6.0. A 

frequência de casos positivos para a doença de Chagas foi medida pela proporção de casos 

positivos na triagem sorológica  pelo número total de doadores ao longo do período do estudo. 

Para a associação de variáveis categóricas e grupos, foi utilizado o teste exato de Fisher. Para 

estabelecer relação linear entre as variáveis quantitativas utilizou-se a regressão linear 

simples. Em todos os testes utilizados na pesquisa o resultado foi considerado significativo 

para p<0,05. 

 

4.7 Aspectos Éticos  

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

do Ceará pela Resolução nº 466/12 do conselho Nacional de Saúde – CNS do Ministério da 

Saúde, considerando o respeito pela dignidade humana e pela especial proteção devida aos 

participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos e aprovado com Certificado 

de Apresentação para Apreciação ética (CAAE) 53833816.5.0000.5054 e número do Parecer 

1.482.674. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Doença de Chagas em Potenciais doadores de sangue 

 

Durante o período do estudo (janeiro de 2010 a dezembro de 2015), a Hemorrede 

Pública Estadual recebeu um total de 763.731 potenciais doadores de sangue. Destes 155.378 

(20,3%) foram excluídos na triagem clínica (Tabela 1), entre os motivos da exclusão estão 

Anemia, Hipertensão, Alcoolismo, uso de drogas, comportamento de risco para Doenças 

sexualmente transmissíveis, Hepatite, Malária, Doença de Chagas e outras causas. 38 (0,02%) 

potenciais doadores foram recusados na triagem clínica devido Doença de Chagas/picada de 

triatomídeo, destes 21(55,2%) homens e 17(44,8%) mulheres (Tabela 2). Logo, realizaram a 

pesquisa de anticorpos contra T. cruzi (Triagem sorológica) 608.353 (79,7%) indivíduos 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1. Inelegibilidade clínica e sorológica (total e para doença de Chagas) dos 763.731 

candidatos a doações de sangue na Hemorrede Pública Estadual do Estado do Ceará de 2010 a 

2015. 

 

PARÂMETROS             N                                (%) 

Candidatos à doação de sangue 763.731 100 

Clinicamente  

Elegíveis 608.353 79,6 

Inelegíveis 155.378 20,3 

Sorologicamente 

 Elegíveis 594.194 77,8 

Inelegíveis 14.159 1,85 

Inelegível por doença de Chagas 1.982 0,26 

   Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Das 763.731 doações de sangue, 585.992 (76,7%) foram liberadas para transfusão 

(sorologicamente elegíveis) e 14.159 (1,85%) foram sorologicamente inelegíveis. Das 

doações inelegíveis, 1.982 (0,3%) foram sorologicamente inelegíveis devido à 

positividade/indeterminação para doença de Chagas por meio do teste de 

quimioluminescência (Tabela 1). Destes, 602 (30,4%) foram positivos e 1380 (69,6%) foram 

indeterminados (Tabela 3). 

Observa-se um aumento no número de potenciais doadores de sangue ao longo 

dos anos (Gráfico 1) e uma diminuição na ocorrência de reações sorológicas positiva ou 

indeterminada para doença de Chagas, porém essa diminuição não foi estatisticamente 

significativa. A taxa de inelegibilidade praticamente se manteve constante nos anos do estudo 

(p=0,3064). (Tabela 3 e Gráfico 2). 

 

Tabela 2. Causas de inaptidão na triagem clínica no período de 2010 a 2015 na Hemorrede 

Pública Estadual. 

 

CAUSAS DA INAPTIDÃO SEXO TOTAL 

 

M % F % N % 

Anemia 3318 4,12 22607 30,23 25925 16,68 

Hipertensão 2925 3,63 844 1,13 3769 2,42 

Hipotensão 162 0,20 907 1,21 1069 0,69 

Alcoolismo 483 0,60 106 0,14 589 0,38 

Uso de drogas 1842 2,28 243 0,32 2085 1,34 

Comportamento de risco p/DSTs 21295 26,42 7217 9,65 28512 18,35 

Hepatite 347 0,43 189 0,25 536 0,34 

Malária 244 0,30 82 0,11 326 0,21 

Doença de chagas 21 0,03 17 0,02 38 0,02 

Outros 49950 61,98 42579 56,93 92529 59,55 

TOTAL 80587 100 74791 100 155378 100 

Fonte: Própria 
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Tabela 3. Total de doadores inelegíveis na triagem sorológica devido doença de Chagas na 

Hemorrede Pública Estadual no período de 2010 a 2015. 

*Total de doadores que realizaram a triagem sorológica. 

Fonte: Própria. 

 

 

Gráfico 1 – Número de Potenciais doadores de sangue ao longo dos anos (2010-2015) na 

Hemorrede Pública Estadual. 
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Regressão Linear Simples: R²= 0,8205/ p=0,0129 

 

 

ANO DOADORES* POSITIVOS 

     

N                (%) 

INDETERMINADOS 

         

N                (%) 

TOTAL 

INELEGÍVEL 

    N             (%) 

2010 94847 86 0,09 244 0,25 330 0,30 

2011 100019 89 0,09 231 0,24 320 0,32 

2012 98815 89 0,09 374 0,38 463 0,47 

2013 99037 114 0,12 365 0,37 479 0,48 

2014 105281 112 0,11 84 0,08 196 0,18 

2015 110354 112 0,11 82 0,07 194 0,17 

TOTAL 608353 602 0,1 1380 0,23 1982 0,33 
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Gráfico 2 – Inelegibilidade devido sorologia positiva ou indeterminada para doença de 

Chagas na Hemorrede Pública Estadual no período de 2010 e 2015. 
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Regressão Linear Simples: R²= 0,2555/ p=0,306 

 

Os anos de 2012 e 2013 apresentaram as maiores porcentagens de inelegíveis, 

0,47 e 0,48% respectivamente. Provavelmente, devido a mudança do teste de triagem 

sorológica utilizado pela Hemorrede Pública Estadual. Até 2012 era ultilizado o teste ELISA 

e a partir de 2012 o teste utilizado foi a Quimioluminescência que aparesenta uma 

sensibilidade maior que o teste anterior. Observa-se uma subsequente diminuição nos anos 

seguintes 2014 e 2015, com os menores valores registados 0,18 e 0,17% (Tabela 3).  

No período do estudo foram descartadas 23.029 bolsas de sangue, representando 

3,79% do total de bolsas coletadas no período. Destas bolsas não utilizadas, 1982 (8,61%) 

foram descartadas por inaptidão sorológica devido doença de Chagas 

(positivos/indeterminados). Os resultados indeterminados corresponderam a 5,99% (n. 1380) 

do descarte de bolsas (Tabela 4). 

 

 

 

 



43 
 

  
 

Tabela 4. Bolsas de sangue descartadas devido inaptidão sorológica por doença de Chagas na 

Hemorrede Pública Estadual no período de 2010 a 2015. 

 

ANO 

POTENCIAIS 

DOADORES 

DE SANGUE* 

BOLSAS 

DESCARTADAS 

NA TRIAGEM 

SOROLÓGICA** 

     N         (%) 

BOLSAS 

DESCARTADAS 

DC (POS/IND) 

 

N               (%) 

BOLSAS 

DESCARTADAS  

DC (POS)  

 

N             (%) 

BOLSAS 

DESCARTADAS 

DC (IND)  

 

N              (%) 

2010 94847 4429 4,67 330 7,45 86 1,94 244 5,51 

2011 100019 6160 6,16 320 5,19 89 1,44 231 3,75 

2012 98815 3675 3,72 463 12,60 89 2,42 374 10,18 

2013 99037 3174 3,20 479 15,09 114 3,59 365 11,50 

2014 105281 2835 2,69 196 6,91 112 3,95 84 2,96 

2015 110354 2756 2,50 194 7,04 112 4,06 82 2,98 

TOTAL 608353 23029 3,79 1982 8,61 602 2,61 1380 5,99 

Legenda: POS: positivos; IND: indeterminados; DC: doença de Chagas 

*Total de doadores que realizaram a triagem sorológica. 

** Total de bolsas descartadas na Hemorrede Pública Estadual (devido pos/ind para Sífilis, HIV, DC, Hepatites 

B e C ou HTLV). 

Fonte: Própria. 

 

Em todos os anos do estudo a Hepatite B foi a principal causa de inaptidão 

sorológica na Hemorrede pública estadual do Ceará. Nos anos de 2010 e 2011 a segunda 

causa de inaptidão foi HIV seguido de Hepatite C e sífilis. Em 2012 e 2013 a segunda causa 

de descarte de bolsas foi Sífilis e no ano de 2013 a doença de Chagas foi a terceira causa de 

inapitidão sorológica na Hemorrede Pública Estadual. Nos anos de 2014 e 2015, Hepatite B, 

Hepatite C e Sífilis foram as pricipais causas de descarte de bolsas (Figura 5, Apêndice C). 

O hemocentro de Sobral apresentou maior prevalência para doença de Chagas no 

ano de 2010, 0,57%. No ano de 2011, o hemocentro de Quixadá apresentou 0,55% e no ano 

de 2012 este mesmo hemocentro apresentou 0,71% e em 2013 0,56%. Neste mesmo ano o 

hemocentro de Iguatu e Sobral apresentaram 0,64% e 0,63%, respectivamente de inaptidão 

para doação devido positividade/indeterminado para doença de Chagas (Figura 6, Apêndice 

D). 

Os hemocentros de Quixadá, Sobral e Iguatu apresentaram as maiores 

prevalências de inaptidão do período estudado 0,48%, 0,42% e 0,41%, respectivamente de 

positividade/indeterminado na triagem sorológica (Apêndice D). 
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Figura 5 - Causas de inaptidão sorológica (Positivo/Indeterminado) na Hemorrede 

Pública Estadual do Ceará no período de 2010 a 2015, de acordo com os hemocentros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: HC: Hemocentro do Crato; HQ: Hemocentro de Quixadá; HI: Hemocentro de Iguatu.   

SIF: Sífilis; HEPB: Hepatite B; CHAGAS: Doença de Chagas; HIV: Vírus da Imunodeficiência humana; HCV: 

Hepatite C; HTLV: Vírus linfotrópico da célula T humana. Fonte: Própria 
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Continuação Figura 5 - Causas de inaptidão sorológica (Positivo/Indeterminado) na 

Hemorrede Pública Estadual do Ceará no período de 2010 a 2015, de acordo com os 

hemocentros. 

 

Legenda: HF: Hemocentro de Fortaleza; HJ: Hemocentro de Juazeiro; HS: Hemocentro de Sobral. SIF: Sífilis; 

HEPB: Hepatite B; CHAGAS: Doença de Chagas; HIV: Vírus da Imunodeficiência humana; HCV: Hepatite C; 

HTLV: Vírus linfotrópico da célula T humana. Fonte: Própria 
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Figura 6 - Inaptidão sorológica devido doença de Chagas nos Hemocentros da Hemorrede 

Pública Estadual do Ceará no período de 2010 a 2015.  

 

Legenda: HC: Hemocentro do Crato; HF: Hemocentro de Fortaleza; HQ: Hemocentro de Quixadá; HJ: 

Hemocentro de Juazeiro; HI: Hemocentro de Iguatu; HS: Hemocentro de Sobral.  

Fonte: Própria. 
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No período do estudo, 1982 indivíduos foram recrutados para repetição do teste 

(Positivos e indeterminados na triagem sorológica para doença de Chagas). Destes, 757 

indivíduos não compareceram à Hemorrede para a repetição e 800 apresentaram resultado 

negativo para pesquisa de anticorpos anti-T.cruzi na repetição do teste 

(Quimioluminescência). 92 indivíduos apresentaram resultado indeterminado e 333 resultado 

positivo, logo 425 indivíduos realizaram o teste confirmatório. Destes, 305 indivíduos 

apresentaram teste confirmatório negativo (IFI ou Western Blot), 49 resultado indeterminado 

e 71 resultado positivo (Tabela 5). Logo, foram inelegíveis confirmados pra doença de Chagas 

120 (28,2%) indivíduos. 

 

Tabela 5 - Doadores inelegíveis na triagem sorológica e recrutados para a repetição do teste 

confirmatório (n: 1982), no periódo de 2010 a 2015. 

 

 

REPETIÇÃO DO TESTE DE TRIAGEM  

(Quimioluminescência) 

TESTE 

CONFIRMATÓRIO 

(IFI ou Western Blot) 

ANO 

NÃO 

RETORNORAM 

REPETIÇÃO 

NEG 

REPETIÇÃO 

IND 

REPETIÇÃO 

POS 

CONF

NEG 

CONFI

ND 

CONF 

POS 

2010 103 142 11 26 21 7 10 

2011 124 126 13 47 49 10 10 

2012 145 131 21 101 102 12 9 

2013 160 235 18 54 41 1 19 

2014 105 80 20 39 45 7 6 

2015 120 86 9 66 47 12 17 

TOTAL 757 800 92 333 305 49 71 

Legenda: NEG: negativo; IND: indeterminado; POS: positivo; CONF: confirmatório; IFI: Imunofluorescência 

indireta. Fonte: Própria. 

 

Dos doadores inelégiveis devido doença de Chagas, no período de 2010 a 2013, 

763 já haviam doado sangue anteriormente. Não foi possível verificar os doadores de 

repetição dos anos de 2014 e 2015 devido a mudança do sistema pelo qual passou o banco de 

dados da Hemorrede Estadual. Esse novo sistema não fornece os dados sobre os doadores de 

repetição na forma de relatórios, não sendo possível verificar a quantidade desses doadores 

(Tabela 6). 
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Tabela 6 – Doadores de repetição nos 6 hemocentros da Hemorrede pública estadual no 

período de 2010 – 2013. 

ANO HEMOCENTRO 

POS 

N                 (%) 

IND 

N                 % 

TOTAL 

N                % 

2010 CRATO 1 4,35 5 3,97 6 4,03 

 

FORTALEZA 11 47,83 76 60,32 87 58,40 

 

QUIXADA 0 0,00 1 0,80 1 0,67 

 

JUAZEIRO DO NORTE 1 4,35 9 7,14 10 6,71 

 

IGUATU 2 8,69 9 7,14 11 7,38 

 

SOBRAL 8 34,78 26 20,63 34 22,82 

TOTAL 

 

23 100 126 100 149 100 

2011 CRATO 0 0,00 9 7,14 9 6,52 

 

FORTALEZA 6 50,00 77 61,11 83 60,14 

 

QUIXADA 0 0,00 5 3,97 5 3,62 

 

JUAZEIRO DO NORTE 1 8,33 7 5,55 8 5,80 

 

IGUATU 1 8,33 9 7,14 10 7,24 

 

SOBRAL 4 33,33 19 15,08 23 16,66 

TOTAL 

 

12 100 126 100 138 100 

2012 CRATO 2 8,69 10 4,72 12 5,11 

 

FORTALEZA 14 60,87 134 63,21 148 62,98 

 

QUIXADA 0 0,00 18 8,50 18 7,66 

 

JUAZEIRO DO NORTE 0 0,00 22 10,37 22 9,36 

 

IGUATU 2 8,70 7 3,30 9 3,83 

 

SOBRAL 5 21,74 21 9,90 26 11,06 

TOTAL 

 

23 100 212 100 235 100 

2013 CRATO 0 0,00 17 8,46 17 7,05 

 

FORTALEZA 24 60,00 121 60,20 145 60,16 

 

QUIXADA 4 10,00 13 6,47 17 7,05 

 

JUAZEIRO DO NORTE 4 10,00 14 6,96 18 7,47 

 

IGUATU 3 7,50 7 3,48 10 4,15 

 

SOBRAL 5 12,50 29 14,43 34 14,11 

TOTAL 

 

40 100 201 100 241 100 

Legenda: POS: positivo; IND: indeterminado. Fonte: Própria. 
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Dos indivíduos inelegíveis confirmados, 78(65%) eram do sexo masculino e 45 

(35%) eram do sexo feminino com idade maior do que 30 anos (83,3%). 100 (83,3%) 

indivíduos estavam doando sangue pela primeira vez e 20 (16,7%) já haviam doado sangue 

anteriormente. 45 (37,5%) possuíam o ensino médio completo e 32 (26,7%) possuíam o 

ensino fundamental incompleto. 88(73,3%) eram naturais de cidades do interior do estado do 

Ceará e 62 (51,7%) eram procedentes da capital Fortaleza (Tabela 7). 
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Tabela 7. Características sócio demográficas dos doadores inelegíveis confirmados para 

doença de Chagas na Hemorrede Pública Estadual do Ceará no período de 2010 a 2015. 

 

POSITIVOS INDETERMINADOS TOTAL DE INELEGÍVEIS 

Variáveis  n % n % n % 

Sexo 

      Masculino 43 59,7 35 73 78 65 

Feminino 29 40,3 13 27 42 35 

TOTAL 72 100 48 100 120 100 

Idade  n % n % n % 

≤ 30 anos 8 11,1 12 25 20 16,7 

>30 anos 64 88,9 36 75 100 83,3 

TOTAL 72 100 48 100 120 100 

N de doações realizadas n % n % n % 

0 69 95,8 31 64,6 100 83,3 

≥ 1 3 4,2 17 35,4 20 16,7 

TOTAL 72 100 48 100 120 100 

Escolaridade n % n % n % 

Analfabeto 4 5,5 1 2,1 5 4,2 

Fund. Incompleto 21 29,2 11 23 32 26,7 

Fund. Completo 8 11,1 3 6,2 11 9,2 

Médio Incompleto 10 13,9 1 2,1 11 9,2 

Médio Completo 24 33,3 21 43,7 45 37,5 

Superior Incompleto 0 0 5 10,4 5 4,2 

Superior Completo  2 2,8 5 10,4 7 5,8 

Não informado 3 4,2 1 2,1 4 3,3 

TOTAL 72 100 48 100 120 100 

Naturalidade n % n % n % 

Fortaleza 7 9,7 15 31,2 22 18,3 

Região Metropolitana 3 4,2 4 8,3 7 5,8 

Interior do estado 61 84,7 27 56,3 88 73,3 

NI 1 1,4 2 4,2 3 2,5 

TOTAL 72 100 48 100 120 100 

Procedência n % n % n % 

Fortaleza 30 41,7 32 66,6 62 51,7 

Região Metropolitana 16 22,2 6 12,5 22 18,3 

Interior do Estado 25 34,7 10 21 35 29,2 

NI 1 1,4 0 0 1 0,8 

TOTAL 72 100 48 100 120 100 

Legenda: FUND: fundamental; NI: não informado. Fonte: Própria. 
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5.2 Doença de Chagas em Potenciais doadores de órgãos 

 

De janeiro de 2010 a dezembro de 2015 foram notificados 2.822 potenciais 

doadores de órgãos. Observou-se um aumento no número de potenciais doadores com o 

passar dos anos (R²= 0,8240/ p=0,0124). Destes, 1.038 foram doadores efetivos e 1784 foram 

excluídos por diversos motivos, entre estes a não autorização familiar ou contraindicação 

médica. Pode-se observar que tanto doadores inaptos (R²= 0,6911/ p=0,0403) como doadores 

efetivos (R²= 0,8464/ p= 0,0093) tiveram aumento ao longo dos anos. Mesmo com um 

aumento de potenciais doadores, não foi observada essa tendência em relação à efetividade de 

doação (p=0,4812) (Gráfico 3). 

A Tabela 8 mostra o perfil dos doadores efetivos de órgãos do estado do Ceará, 

sendo a maioria do sexo masculino (n: 699; 67,3%), com idade entre 41-60 anos (n:436; 

42%). Foram a óbito 566 (54,5%) doadores efetivos devido a traumatismo craniano encefálico 

(TCE), 407 (39,2%) por Acidente Vascular Cerebral (AVC) e 65 (6,2%) por outras causas. O 

grupo sanguíneo mais prevalente foi do grupo sanguíneo O (n:540; 52%), seguido do grupo 

sanguíneo A (n:369; 35,5%). 

Na Tabela 9 observa-se que no período de 6 anos, 27 (1,18%) apresentaram 

sorologia positiva e 2 (0,1%) sorologia indeterminada. A prevalência da DC entre os anos 

estudados variou entre 0,9 e 1,5%. O ano de 2015 apresentou o maior percentual de resultados 

positivos (1,55%, n: 6) e o ano de 2010 o de menor número (0,96%, n:1).  

Dos potenciais doadores com sorologia positiva/indeterminada para DC, 79,31% 

(n:23) eram do sexo masculino, maioria procedentes do interior do estado (19; 65,5%) das 

cidades: Jaguaretama, Jaguaruana, Choró, Barbalha, Quixadá, Sobral, Mombaça, Pedra 

Branca, Juazeiro do Norte, Itapipoca, Tabuleiro do Norte, Reriutaba, Santa Maria, Redenção, 

Aracati, Canindé, Tauá e Russas (Tabela 10).  A faixa de idade mais prevalente foi 41-60 anos 

(51,72%; n:15). As faixas de idade encontradas na Tabela 10 estão dividas conforme o 

Registro Brasileiro de Transplantes (ABTO, 2015). 
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ANO 

POTENCIAL 

DOADOR 

DOADOR 

EFETIVO 

NÃO 

DOADOR 

EFETIVIDADE DE 

DOAÇÃO (%) 

2010 325 93 232 28,61 

2011 373 148 225 39,68 

2012 435 181 254 41,61 

2013 527 188 339 35,67 

2014 624 220 404 35,26 

2015 538 208 330 38,66 

TOTAL 2822 1038 1784 37,99 
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Gráfico 3 – Distribuição dos potenciais doadores de órgãos no Estado do Ceará, quanto ao 

total de potenciais doadores, quantidade de doadores efetivos e não efetivos, no período de 

2010 a 2015 

 

Fonte: Dados da pesquisa. Central de Transplante de órgãos do estado do Ceará, 2010-2015. 

*Regressão Linear:  POTENCIAIS DOADORES (p= 0,0124/R²=0,8240); DOADORES EFETIVOS (p=0.4812/R²= 0,6070) 
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Tabela 8 – Perfil dos doadores efetivos de órgãos no Estado do Ceará, no período de 2010 a 2015, segundo sexo, idade, causa da morte e grupo 

sanguíneo 

 

ANO SEXO 
 

 
FAIXA ETÁRIA (Anos) MOTIVO DA MORTE 

 
GRUPO SANGUÍNEO 

 
M F TOTAL  ≤ 5 06-11 12-17 18-40 41-60 >60 TOTAL TCE AVC OUTROS TOTAL  A AB B O TOTAL 

2010 69 24 93  2 4 10 47 22 8 93 60 23 10 93  33 1 9 50 93 

2011 96 52 148  0 2 12 66 45 23 148 77 68 3 148  55 5 17 71 148 

2012 133 48 181  1 5 21 61 71 22 181 106 67 8 181  61 6 15 99 181 

2013 126 62 188  4 5 15 67 85 12 188 106 65 17 188  77 5 15 91 188 

2014 142 78 220  2 3 18 65 108 24 220 102 101 17 220  75 8 22 115 220 

2015 133 75 208  1 2 10 67 105 23 208 115 83 10 208  68 6 20 114 208 

TOTAL 699 339 1038  10 21 86 373 436 112 1038 566 407 65 1038  369 31 98 540 1038 

Legenda: AVC: Acidente Vascular Cerebral, TCE: traumatismo craniano encefálico; M: Masculino; F: Feminino. 

Fonte: Própria. 
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Tabela 9 – Prevalência da doença de Chagas em potenciais doadores de órgãos no estado do 

Ceará, no período de 2010 a 2015, segundo resultados de testes sorológicos 

 

ANO 

NÚMERO DE 

SOROLOGIAS POSITIVO INDETERMINADO PREVALÊNCIA* 

2010 104 1 0 0,96 

2011 349 5 0 1,43 

2012 393 4 0 1,02 

2013 466 3 1 0,86 

2014 523 8 0 1,53 

2015 451 6 1 1,55 

TOTAL 2286 27 2 1,27 

*Regressão linear simples: R2= 0,2806, p=0,2798. 

Fonte: Própria 

 

A principal causa da morte foi AVC (62%, n:18), grupo sanguíneo mais 

prevalente foi O+ (44,84%, n:13) (Tabela 10). Observou-se que 21 potenciais doadores além 

da doença de Chagas apresentaram sorologia positiva/inconclusiva para outras infecções 

rastreadas na Central de Transplante de Órgãos como Citomegalovírus (72,4%; n.21), 

Hepatites B (20,7%, n.6) e C (17,2%, n.5) e Toxoplasmose (58,6%, n.17). Alguns indivíduos 

possuíam mais de uma infecção. 

Na Tabela 11, comparamos o grupo de doadores que foram negativos para doença 

de Chagas com os potenciais doadores que apresentaram sorologia reagente 

(positivo/indeterminado) para esta doença. Observa-se que com relação à causa da morte, o 

potencial doador de órgãos com sorologia reagente para doença de Chagas tem probabilidade 

2 vezes maior (Risco relativo= 2,472/p= 0,0195) de ter como causa do óbito o AVC do que o 

TCE (Risco relativo= 2,472/p= 0,0195) quando comparamos com os doadores com sorologia 

negativa para esta doença. E têm maior probabilidade de virem a óbito com idade maior do 

que 60 anos (Risco relativo= 2,535; p=0,0346). 
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Tabela 10 - Perfil dos potenciais doadores de órgãos que apresentaram sorologia reagente 

(positivo/indeterminado) para doença de Chagas, no período de 2010 a 2015, segundo sexo, 

idade, procedência, causa da morte e grupo sanguíneo (n: 29). 

 

VARIÁVEIS CATEGORIA N % 

 

SEXO 

Feminino 6 20,69 

Masculino 23 79,31 

Total 29 100 

 

IDADE (Anos) 

18-40 7 24,14 

41-60 15 51,72 

≥ 60 7 24,14 

Total 29 100 

PROCEDÊNCIA 

Fortaleza 10 34,5 

Interior do estado 19 65,5 

Total 29 100 

 

CAUDA DA MORTE* 

AVC 18 62,07 

TCE  11 37,93 

Total 29 100 

GRUPO SANGUÍNEO A 8 27,58 

B 6 20,69 

AB 1 3,45 

O 14 48,28 

Total 29 100 

*AVC: Acidente Vascular Cerebral *TCE: Traumatismo Craniano Encefálico 

Fonte: Própria. 
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* p = valor do teste Exato de Fisher 

O teste Exato de Fisher incluiu os potencias doadores positivo/inconclusivo para DC e os doadores efetivos 

(sorologicamente negativos). 

 

 

 

 

Tabela 11 – Distribuição dos doadores com sorologia negativa e potenciais doadores com 

sorologia reagente (positivo/indeterminado) para doença de Chagas, no período de 2010 a 

2015, segundo sexo, idade, causa da morte e grupo sanguíneo 

 

                        DOENÇA DE CHAGAS 

  REAGENTE NEGATIVO   

VARIÁVEIS  N % N % p 

SEXO 
     

FEMININO 6 20,7 339 32,6 
0,2275 

MASCULINO 23 79,3 699 67,4 

TOTAL 29 100 1038 100   

 IDADE N % N % p 

<5 0 0 10 0,9 1,0000 

06 a 11 0 0 21 2 1,0000 

12 a 17 0 0 86 8,3 0,6140 

18-40 7 24,1 373 36 0,2394 

41-60 15 51,8 436 42 0,3422 

>60 7 24,1 112 10,8  0,0346 

TOTAL 29 100 1038 100 
 

CAUSA DA MORTE N % N % p 

TCE 11 38 566 54,5 0,0897 

AVC 18 62 407 39,2 0,0195 

OUTROS 0 0 65 6,3  0,2570 

TOTAL 29 100 1038 100 
 

GRUPO SANGUINEO N % N % p 

A 8 27,6 369 35,6 0,6972 

AB 1 3,45 31 3 0,5914 

B 6 20,7 98 9,4 0,0550 

O 14 48,3 540 52 0,7105 

TOTAL 29 100 1038 100 
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6 DISCUSSÃO 

 

6.1 Doença de Chagas em Potenciais doadores de sangue 

 

A doença de Chagas, aos poucos, vem deixando de ter a relevância que teve 

historicamente no quadro sanitário brasileiro, mesmo assim ainda representa um desafio sob 

muitos aspectos. Do ponto de vista dos hemocentros, a doença permanece como objeto de 

vigilância contínua, visto que a população de doadores engloba número considerável de 

indivíduos que já viveram sob condições sanitárias e ambientais que favoreciam a transmissão 

da doença e alguns indivíduos que ainda vivem nessas condições. Assim, a realização de 

estudos epidemiológicos em serviços de hemoterapia se torna importante, não apenas pela 

relevância transfusional, mas também como opção para avaliar a transmissão da doença em 

determinados municípios (SOUSSUMI, 2004). 

A transmissão através da transfusão sanguínea e através do transplante de órgãos 

vem adquirido importância nos países endêmicos para a doença de Chagas, principalmente 

nos países em que o rastreio para infecção pelo T. cruzi nos bancos de sangue ainda não é 

obrigatório. Muitos países, como o Brasil, já atingiram cobertura de 100% na triagem 

sorológica dessa infecção, o que reduziu o risco de transmissão da doença de Chagas por 

transfusão sanguínea, porém muitos países não endêmicos ainda não adotaram conduta 

semelhante (BRASIL, 2004). 

Estudo realizado em Veracruz no México em 2014 encontrou prevalência média 

para T. cruzi de 0,5% entre os doadores de sangue (ROMANO et al., 2015). No Texas 

verificaram que cerca de 1/6500 doadores de sangue foram confirmados para T. cruzi em 

estudo realizado de 2008 a 2012 e verificaram que a DC está sendo causa de perdas 

econômicas substanciais no Estado (GARCIA et al., 2016). El Salvador é um país 

considerado altamente endêmico para DC, em 2001 foi encontrada uma prevalência de 3,7%, 

porém em 2011 essa prevalência caiu para 1,7% entre os doadores de sangue, refletindo uma 

queda de 54% (SASAGAWA et al., 2014). 

No banco de sangue de Catalunha na Espanha, a soroprevalência encontrada para 

T. Cruzi foi de 0,62% em 2008. Destes, 10,2% eram doadores bolivianos e curiosamente, 1 

era espanhol que residiu por vários anos em área endêmica para a doença (PIRON et al., 

2008). No Chile, encontraram que a prevalência em doadores de sangue variou de 0,31% a 

0,45% de 2000 a 2004 e reforçaram que após a interrupção da transmissão da doença de 



58 
 

  
 

Chagas por insetos vetores a prevalência da doença vem diminuindo no país (GALAZ et al., 

2007). 

Observou-se também que casos de doença de Chagas através da transfusão 

sanguínea foram relatados nos Estados Unidos, Canadá e Espanha. Acontece que em alguns 

casos os componentes do sangue são obtidos de indivíduos nascidos na América do Sul, que 

se tornaram doadores de sangue geralmente muitos anos após a chegada ao país não endêmico 

(PIRON, 2010). 

A legislação europeia exige que potenciais doadores de sangue sejam rejeitados 

permanentemente caso possuam histórico de doença de Chagas. Devido ao número crescente 

de imigrantes da América Latina que residem na Europa, e os europeus que acabam residindo 

por muito tempo em países endêmicos, existe a necessidade da implementação de programas 

de triagem para esta doença em doadores que já moraram em área de risco, sendo 

aconselhável em todos os bancos de sangue, não somente em países europeus como em vários 

países do mundo. Cada país não endêmico deve avaliar o risco e o benefício que um 

rastreamento em banco de sangue proporcionaria (COMMISSION OF THE EUROPEAN 

COMMUNITIES, 2004; SCHMUNIS E CRUZ, 2005; KIRCHHOFF et al., 2006; ABALO et 

al., 2007; FORÉS et al., 2007). 

Encontramos no presente estudo uma prevalência da DC de 0,3% na triagem 

sorológica da Hemorrede Pública do Estado do Ceará. Resultados semelhates foram 

encotrados em outras regiões do país como o estudo realizado no Hemocentro da cidade de 

Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, que encontrou 0,5% de potenciais doadores inelegíveis para 

doença de Chagas (dos quais 0,23% eram sorologicamente positivos para a doença de Chagas 

e 0,27% apresentaram resultados sorológicos indeterminados (2001 a 2011) (LOPES et al., 

2015). No período de 1995 a 2009 foi realizado um estudo no Centro Regional de Sangue de 

Uberaba (HRU) e foi encontrada uma prevalência sérica de 0,2% de inelegibilidade devido à 

doença de Chagas (LIMA, 2012).  

Em Curitiba, no período de 2003 a 2012, encontram uma prevalência de 0,9% 

para DC entre os doadores de sangue do Instituto Paranaense de Hemoterapia e Hematologia. 

Justificaram essa prevalência através da crescente urbanização da DC, resultante de profundas 

mudanças sócio-econômicas que transformaram a migração rural-urbana em uma estratégia 

alternativa de sobrevivência (MONICH et al., 2016).  Estudo realizado no Centro 

Hematológico de Botucatu, São Paulo, de 2003 a 2010 encontrou uma baixa prevalência entre 

os doadores de sangue 0,05%. Eles observaram uma redução significativa no número de casos 



59 
 

  
 

novos/ano para esta doença neste estado, o que refletiu o controle da doença em cidades 

historicamente endêmicas como Taquarituba, Avaré e Itaporanga (NAVARRO et al., 2013). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2006, mostrou que a prevalência de 

doadores infectados com a doença de Chagas em toda a América Latina foi de 1,28% e para o 

Brasil de 0,21%. Outros estudos relataram uma prevalência de positividade para T. cruzi de 

0,4% no Hospital de São Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio Grande do Sul, no 

período de 2005-2006, 0,41% no Hospital Independência de Porto Alegre (2006 a 2008) e 

0,17% no Centro Regional de Hemocentro de Pernambuco de janeiro de 2002 a dezembro de 

2007 (OPAS, 2006c; FITARELLI et al., 2009; MELO et al.,2009). 

Uma revisão bibliográfica realizada por Muniz (2014) analisou a inaptidão de 

candidatos à doação de sangue relacionada à soropositividade para infecção chagásica nas 

diferentes regiões do Brasil (nordeste, sudeste, sul) e verificou que no período de 2000 a 2013 

as maiores prevalências ocorreram na região Nordeste, especificamente na cidade de Iguatu-

CE e na região Sudeste, na cidade de Patos de Minas- MG, com percentuais de 1,90% e 

1,20%, respectivamente. No presente estudo observamos que o hemocentro de Iguatu 

apresentou uma prevalência alta, juntamente com os hemocentros de Quixadá e Sobral, porém 

quando comparado com o estudo de Muniz (2014) observa-se uma redução na prevalência de 

inapitidão sorológica devido DC em Iguatu nos anos de 2010 a 2015. 

O hemocentro de Sobral apresentou uma das maiores prevalências do período 

estudado quando comparado com os outros hemocentros do estado. Esse dado pode ser 

explicado pelo fato da cidade de Sobral ser considerada de alto risco para a doença de Chagas 

vetorial. Espécies de triatomíneos nativos 

como Triatoma brasiliensis e Triatoma pseudomaculata são frequentemente encontrados 

dentro das casas, estando muitas vezes contaminados com T. Cruzi. Sobral parece apresentar 

um cenário eco-epidemiológico único caracterizado por focos de triatomíneos em 

assentamentos urbanos informais com moradias abaixo do padrão. Esses focos têm o 

potencial de produzir casos agudos de doença de Chagas, nos mostrando que essa região ainda 

representa uma preocupação real para a endemia (PARENTE et al., 2017). 

No estado do Ceará, o último estudo acerca da soroprevalência da infecção 

chagásica em bancos de sangue foi o estudo de Silva et al (1998) no período de 1996 a 1997, 

onde foram atendidos 34.943 doadores, dos quais 377 (1,1%) apresentavam soropositividade 

para infecção chagásica. Quando comparamos com o presente estudo observamos que houve 

um dimunuição na inelegibilidade devido DC na triagem sorológica que até 2015 se 
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encontrava em 0,3%. Isto representa, possivelmente, um reflexo das medidas para a melhoria 

da qualidade dos serviços de hemoterapia iniciadas desde os anos 80 em muitos estados 

brasileiros, que priorizaram a prática das doações de retorno com as fidelizadas e voluntárias. 

Além disso, como a transmissão nas áreas rurais vem diminuindo devido às medidas 

antivetoriais, era esperado que, com o passar do tempo, essa nova população de doadores 

apresentasse menores taxas de infecção (DIAS, 2000). 

Mesmo diante de tudo isso, as políticas de controle da doença devem continuar 

existindo, para evitar surtos esporádicos como o que ocorreu em 1998 no estado do Ceará, 

devido a dificuldades na continuidade ao programa antivetorial (falta de inseticida e 

profissionais qualificados) o que provocou elevação no número de vetores capturados e alta 

frequência de sorologias reagentes entre os doadores (SOBREIRA et al., 2001). 

Deve-se alertar para o fato que a aplicação de inseticidas em domicílios não 

parece impedir a reintrodução contínua de espécimes de triatomíneos selvagens, 

representando um desafio para as autoridades envolvidas no controle da doença de Chagas 

(FITARELLI, HORN, 2009; LIMA et al.,2012). E como sabemos, o Trypanosoma cruzi 

circula dentro de um ciclo zoonótico doméstico, necessitando de vigilância contínua, além de 

esforços das vigilâncias sanitárias (nas três esferas de governo), bancos de sangue, 

laboratórios de sorologia, trabalhando em conjunto para erradicar esta doença e sua 

transmissão transfusional. 

Em relação a realização de testes confirmatórios, deve-se ressaltar que os serviços 

de hemoterapia não são obrigados por lei a realizar testes confirmatórios para qualquer das 

doenças detectadas pelos exames de rotina. Entretanto, conforme preconiza a Resolução RDC 

nº 343, de 13 de dezembro de 2002, assim como outras normas, qualquer doador com 

resultado sorológico não-negativo deve ser convocado para receber as orientações necessárias.  

Verificamos no presente estudo que muitos doadores não retornaram para a 

repetição do teste, logo, a Hemorrede deve elaborar uma nova forma de recrutar esses 

indivíduos para que estes tenham uma orientação adequada e diagnóstico definido e no caso 

de resultado negativo, voltarem a ser doadores de sangue (ANVISA, 2003).  

Esta perda de informação é preocupante e pode ser decorrente de uma combinação 

de fatores, entre eles, a procedência de muitos doadores. Muitos são procedentes do interior 

do estado, o que pode dificultar o retorno dos convocados. Como também muitos doadores se 

assustam com um exame fora da normalidade e acabam não querendo saber o resultado de 

fato (SOUSSUMI, 2004). 
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Atualmente, a Hemorrede recruta o potencial doador, com sorologia reagente para 

algum marcador, através de uma carta que é entregue no endereço fornecido pelo doador. 

Essa forma de recrutamento é falha em alguns aspectos como a perda ou a não abertura da 

carta, como também pode assustar e amedrontar o potencial doador. Tais problemas podem 

ser resolvidos com novas formas de recrutamento como ligações para o potencial doador; 

alguns funcionários da Hemorrede poderiam fornecer as informações necessárias 

pessoalmente; e quando não for possível o potencial doador retornar ao hemocentro para a 

nova coleta, técnicos do hemocentro mais próximo poderiam realizar a coleta na casa do 

potencial doador. Algumas dessas medidas poderiam auxiliar no manejo correto destes 

indivíduos para que eles tenham um diagnóstico definido. 

Observou-se no presente estudo que a maioria dos doadores inelegíveis 

confirmados para DC (positivos/indeterminados) era do sexo masculino com idade superior a 

30 anos, procedentes da capital Fortaleza, mas nascidos em cidades do interior do estado do 

Ceará. Embora outros estudos também mostrem essa predominância do sexo masculino nos 

indivíduos portadores da DC, não existe uma correlação positiva entre o sexo do doador e a 

sorologia reagente para a doença, pois ela afeta indistintamente homens e mulheres, mas pode 

ser justificada pelo fato que muitos homens trabalhavam em áreas rurais, tendo mais chances 

de entrar em contato com o triatomíneo, como também devido diferenças culturais na prática 

da doação de sangue que comumente atribui aos homens o papel de doador por excelência 

(SOBREIRA et al., 2001; OLIVEIRA-MARQUES et al., 2005; MOARES-SOUZA et al., 

2006; NAVARRO et al., 2013).  

Quanto a naturalidade sabe-se que muitos indivíduos sabidamente infectados 

moram ou moraram em regiões interioranas, que constituem os ecótopos naturais do inseto 

vetor e, posteriormente, muitos acabam migrando para os grandes centros urbanos como 

Fortaleza fugindo da seca e em busca de emprego e oportunidades (DIAS, 2000).  

Com relação a faixa etária encontrada, pode-se avaliar esta redução no número de 

indivíduos mais jovens infectados como reflexo das medidas para o controle vetorial no 

estado de Ceará. Com a redução geral da incidência da doença, torna-se cada vez menos 

frequente o ingresso de chagásicos no grupo etário de pessoas que doam sangue, em paralelo 

com a saída progressiva de infectados do rol de doadores por idade ou por morbidade devido 

à doença. Porém, é importante ressaltar que o aumento da realização de campanhas de doação 

de sangue gera uma maior demanda de pessoas de grupos etários bem variados, dificultando a 
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identificação de uma diferença maior entre as faixas etárias analisadas (LUNARDELLI et al., 

2007; MELO et al., 2009). 

Paralelamente à diminuição de doadores de sangue chagásicos no estado do 

Ceará, vem chamando atenção a alta proporção de reações inconclusivas. Durante o período 

do presente estudo (2010-2015), observou-se que na triagem sorológica 69,63% (n:1380) dos 

resultados inelegíveis devido DC foram indeterminados, representando 5,99% do total de 

bolsas descartadas no período. Diversos estudos demonstraram que as reações inconclusivas 

representam frequentemente mais de 50% dos casos de inelegibilidade sorológica devido à 

doença de Chagas em bancos de sangue, com essa taxa superior a 70% em alguns serviços 

(AABB 2007, BERN et al., 2008).  

No Brasil, estima-se em 60% a ocorrência de reações indeterminadas nas três 

milhões de doações anuais, das quais 0,6% das bolsas coletadas são descartadas pela sorologia 

para T. Cruzi. Ou seja, 10.800 bolsas estão sendo descartadas por sorologia indeterminada 

(MORAES-SOUZA et al., 2006). É preocupante o número significativo de reações 

indeterminadas, além dos custos acarretado pelo descarte de bolsas existe as consequências 

que isto traz ao doador, rotulado como portador de uma doença grave como a DC.  

Muitas vezes, ocorrem certas discrepâncias nos resultados dos testes sorológicos 

como amostras duvidosas em um determinado teste e positivas ou mesmo negativas em outro. 

No presente estudo verificou-se que 763 indivíduos (2010-2013) já haviam doado sangue 

anteriormente, tais discrepâncias tornam-se mais evidentes e conflituosas em doadores de 

repetição quando, após até mais de uma dezena de reações sorológicas repetidamente 

negativas em doações prévias, apresentam sorologia indeterminada ou eventualmente positiva 

em doação subsequente (LANGHI-JÚNIOR et al., 2002).  

Estudo realizado em três grandes bancos de sangue do Brasil em 2007 e 2008  

observou que um total de 877 bolsas de 615.433 doações foram descartadas devido DC. 

Analisaram e verificaram que 114 foram positivas confirmadas, 26 prováveis positivas, 10 

possíveis outras infecções e 96 falso-positivas por cada 100.000 doações, o que reflete a 

problemática de muitos resultados falso-positivos e indeterminados (SABINO et al., 2010). 

No presente estudo verificamos que dos 1982 indivíduos inelegíveis por DC, 

1225(61,8%) indivíduos retornaram para repetição do teste, destes apenas 71 (3,5%) foram 

positivos no teste confirmatório (IFI ou Western Blott) e 49 (2,5%) foram indeterminados 

confirmados. A ocorrência de reações indeterminadas e reações falso-positivas na triagem 

sorológica traduz falhas na especificidade dos testes sorológicos, pois podem existir muitos 
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indivíduos coinfectados com outras doenças, portanto, sensibilizados com outros antígenos, o 

que pode acarretar reações cruzadas nos testes sorológicos. Consequentemente, muitos 

indivíduos sadios acabam sendo rotulados como portadores de uma doença que na maioria das 

vezes ele não possui, levando a problemas psicológicos, sociais e econômicos ao doador 

excluído, erroneamente rotulado de chagásico, além de promover o descarte desnecessário de 

unidades de sangue nos hemocentros e importantes perdas financeiras para o Sistema Único 

de Saúde (MELO et al., 2009). 

Os dados obtidos com este trabalho refletem as dificuldades na abordagem e 

condução de doadores com reações sorológicas indeterminadas, a quase totalidade não-

chagásicos, tornando-se imprescindível a implementação de medidas como investimentos em 

metodologias com o máximo de especificidade (sem comprometer a sensibilidade) e pode-se 

inserir na triagem sorológica testes de detecção de ácidos nucléicos (qPCR – Reação em 

cadeia da Polimerase em tempo real). Dessa forma, minimizando, ou mesmo eliminando os 

resultados sorológicos duvidosos ou ou falso-positivos para a doença de Chagas. 

 

 

6.2 Doença de Chagas em potenciais doadores de órgãos 

 

Diante do crescente aumento no número de transplantes, informações sobre as 

características sociodemográficas e dos resultados da avaliação sorológica dos potenciais 

doadores de órgãos são essenciais para nortear condutas que podem ser tomadas nas etapas 

pré-transplante (FREIRE et al., 2013). 

Observou-se que a maioria dos doadores efetivos de órgãos do estado do Ceará, 

encontrava-se na faixa etária de 41-60 anos. Alguns autores descreveram uma mudança no 

perfil dos dadores brasileiros de órgãos e tecidos devido ao envelhecimento da população e da 

flexibilização dos critérios clínicos de inclusão de doadores de órgãos (MORAES et al., 2009; 

NORONHA et al., 2012).  Essa faixa etária encontrada corrobora com a faixa encontrada pela 

Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), em que na maioria dos estados 

brasileiros os doadores possuem idade entre 35-64 anos (ABTO, 2015).  

 O sexo masculino foi predominante em todos os anos do presente estudo. 

Associa-se o fato de o sexo masculino estar mais vulnerável a diversos fatores de risco como 

esportes radicais, agressividade, bebida, violência, dentre outros, somado a isso também se 



64 
 

  
 

têm observado que os familiares de pacientes jovens do sexo masculino apresentaram maior 

probabilidade de consentir a doação de órgãos (NORONHA et al., 2012). 

As doenças infecciosas cada vez mais estão sendo reconhecidas como 

importantes causas de morbidade e mortalidade entre receptores de transplante de órgãos, 

além de constituirem um dos fatores que interferem no processo de doação de órgãos e tecidos 

para transplantes (LATTES, LINARES E RADISIC, 2012). 

A sorologia positiva ou indeterminada constitui, em muitos casos, critérios de 

exclusão do doador, ocasionando descarte de vários órgãos e tecidos, comprometendo, assim, 

o número de doações (LATTES, LINARES E RADISIC, 2012).  

Durante o período de estudo verificou-se um aumento significativo no número de 

potencias doadores de órgãos. Esse crescente aumento provavelmente ocorreu devido ao 

resultado de estratégias implementadas nesse período como propagandas, campanhas de 

incentivo a doação de órgãos (ABTO, 2015). Mesmo diante desse aumento, estudos mostram 

que deve existir constantemente um planejamento e implementação de programas educativos 

para a conscientização da população, para que o número de transplantes continue aumentando 

e salvando vidas (MORAES E MASSAROLLO, 2008). 

Observa-se que muitos potenciais doadores não se tornam doadores efetivos e um 

dos principais motivos seria a não autorização dos familiares (causa mais prevalente). Outras 

causas seriam a morte encefálica não confirmada; infra-estrutura inadequada; parada 

cardiorrespiratória; contra-indicação médica (ABTO, 2015). 

Alguns estudos mostram que poucos potenciais doadores de órgãos são 

manuseados de forma ótima pela equipe responsável. Esse fato ocorre porque algumas 

cidades do país não têm condições efetivas de lidar com esse potencial doador devido ao 

volume de pacientes comparado ao baixo número de profissionais e falta de leitos de 

Unidades de Terapia Intensivas (UTIs), acrescidos da falta de conhecimento e da devida 

valorização dos benefícios da doação e transplante (GUETTI E MARQUES, 2008; 

WESTPHAL et al., 2011). Dessa forma, torna-se imprescindível a capacitação dos 

profissionais de saúde envolvidos no processo de captação de doadores, com o objetivo de 

incentivar o ato da doação, aumentando a sobrevida de milhões de pessoas que aguardam o 

procedimento em uma interminável fila de espera (SILVA et al., 2014). 

Quanto à recusa familiar, frequentemente ela ocorre devido a carência de 

informações necessárias que permitam a compreensão da importância do processo de doação 

de órgãos e tecidos. O entendimento do que seria a morte encefálica (ME) pode ser 
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considerado um fator que influencia na autorização ou não da doação, pois, geralmente, as 

famílias não possuem conhecimento prévio sobre esse assunto (MORAES E 

MASSAROLLO, 2008; SCHEIN et al., 2008). Uma maneira de resolver esse problema seria 

a divulgação de informações em meios de comunicação, incentivando as pessoas a 

manifestarem em vida o desejo de doar. Somado a isso, o suporte emocional, a assistência 

oferecida aos familiares e as informações sobre todo o processo de doação parecem ser 

essenciais para a autorização do transplante por parte da família (MORAES E 

MASSAROLLO, 2008; SANTOS E MASSAROLLO, 2011). 

Dentro da contra-indicação por parte da equipe médica está a presença de doenças 

infecciosas no potencial doador (ABTO, 2015), como a doença de Chagas, em regiões 

endêmicas. 

Estudos mostram que as formas amastigotas já foram detectadas em vários órgãos, 

mostrando, portanto, que o transplante de órgãos é uma via alternativa 

de transmissão da DC, facilitada provavelmente por terapia imunossupressora. Transplante de 

órgãos em pacientes com a DC na forma crônica e o uso de órgãos de doadores infectados tem 

sido um assunto de debate em áreas altamente endêmicas. O número crescente de indivíduos 

infectados vivendo atualmente em regiões não endêmicas aumentou a possibilidade de que 

eles possam se tornar candidatos a transplante ou doadores de órgãos (LATTES et al.,2010). 

Apesar das chances de transmissão da doença pelo transplante, o Comitê da 

Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) de Doação e Transplante preconiza que 

os potenciais doadores com sorologia positiva ou inconclusiva para doença de Chagas podem 

se tornar doadores efetivos de órgãos como rim, pâncreas, fígado e pulmão, e depende do 

receptor que está na fila de transplantes e da equipe de cada centro transplantador aceitar ou 

não aquele potencial doador. Caso esse doador seja aceito, deve ser realizada a profilaxia com 

Benzonidazol e o monitoramento de doença aguda ou reativação pós-transplante. O uso 

profilático de benzonidazol (BNZ) por 60 dias tem-se mostrado boa alternativa para casos 

urgentes (WESTPHAL et al., 2016). 

O uso profilático de BNZ em recém transplantados ainda gera muitas dúvidas 

devido as diversas reações adversas que este fármaco pode causar. Por conta do seu 

mecanismo de ação, o BNZ tem elevada toxicidade e uma de suas reações adversas é a 

depressão da medula óssea. Vale ressaltar que o tratamento não é recomendado aos pacientes 

com insuficiência renal ou hepática, pois o medicamento pode agravar o quadro clínico do 

paciente. Para que um receptor receba órgãos de um doador infectado, deve-se avaliar os 
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riscos e os benefícios para aquele indivíduo, uma vez que existe o risco de transmissão do 

parasito, além dos efeitos que o único fármaco disponível no Brasil para esta enfermidade 

pode ocasionar (CANÇADO, 2002; MARIN-NETO et al., 2009; MENEZES et al., 2011). 

Vale lembrar que está contraindicada a doação de coração (WESTPHAL et al., 

2016). No presente estudo todos os potenciais doadores com sorologia positiva/indeterminada 

para doença de Chagas não se tornaram doadores efetivos. 

Quanto à procedência, a maioria dos doadores com sorologia 

positiva/indeterminada para DC era procedente de cidades do interior do estado. Sabe-se que 

no interior do Ceará existem muitos municípios com alto risco de transmissão da doença de 

Chagas como Limoeiro do Norte, Jaguaruana, Russas, Quixeré, Tauá, Independência, Crateús, 

entre outros. Provavelmente, muitos desses potenciais doadores residentes na capital eram 

naturais desses munícipios de risco e acabaram migrando para os grandes centros como 

Fortaleza (BORGES-PEREIRA et al., 2008; COUTINHO, 2010; VASCONCELOS, 2013; 

FREITAS et al., 2015). 

Nos prontuários desses potenciais doadores não constava informações importantes 

como a naturalidade desses doadores. A triagem de doadores de órgãos é muito mais curta do 

que em doadores de sangue. Prontuários com dados incompletos ou sem resposta, dificulta 

ainda mais uma triagem adequada, sendo importante o registro completo de todas as 

informações de forma fidedigna, isto se faz necessário tanto para estudos epidemiológicos 

posteriores como por serem, muitas vezes, informações relevantes para o manejo correto do 

paciente transplantado (AMARAL, 2008; SOUZA, 2014). 

Com relação à causa da morte, na maioria dos estados brasileiros, a incidência de 

Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) está diminuindo e está ocorrendo um aumento de 

Acidente Vascular Cerebral (AVC) entre os doadores de órgãos. Isso é possivel, 

provalvelmente, devido a Lei 11.705 (Lei seca) que desde 2008 instituiu um programa de 

tolerância zero para beber e dirigir, resultando em menos acidentes de trânsito com vítimas 

fatais (MORAES et al, 2009; ABTO, 2013).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil teve um total de 

35.000 mortes causadas por acidentes automobilísticos em 2007. Doze meses após a 

implementação da lei seca houve uma redução de 6,2% (FUSCO et al 2009). Em 2010, a 

estimativa de acidentes fatais foi de 30.000, caracterizando uma redução de 14,29% 

(PORTAL DO TRÂNSITO BRASILEIRO, 2011). No entanto, em estudo realizado por Fusco 

et al (2009), o TCE continua sendo a principal causa de morte entre dadores de órgãos do 
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estado do Ceará. No presente estudo observou-se que o AVC foi a principal causa de morte da 

maioria dos doadores com sorologia positiva/indeterminada para DC, diferentemente do que é 

observado nos doadores efetivos cearenses. 

Sabe-se que o AVC é uma complicação da doença de Chagas, que pode ocorrer 

devido alteração na contratilidade e formação de aneurismas na parede, diminuindo o fluxo 

sanguíneo. Podendo ocorrer também a formação de trombos no interior dos aneurismas, que 

podem provocar embolias arteriais para o corpo e para o cérebro levando ao AVC . O 

mecanismo inflamatório exacerbado que leva à formação de trombo pode levar à morte súbita 

em pacientes com forma clínica indeterminada sem outros sintomas clínicos prévios.  Logo, 

devem ser desenvolvidas estratégias terapêuticas para o controle da morbidade e mortalidade 

da doença de Chagas (ARTAL AND GASCON, 2010; GUEDES et al, 2016). 

A prevalência de DC encontrada no presente estudo entre potenciais doadores de 

órgãos foi de 1,3%. O estado do Ceará é considerado área endêmica para esta doença por 

apresentar condições apropriadas para o desenvolvimento do vetor (DIAS et al., 2000). 

Estudo realizado em uma cidade do México entre doadores e receptores de órgãos 

nos anos de 2009 e 2010 encontrou uma prevalência de 2%, semelhante à prevalência 

encontrada em estudos realizados entre doadores de sangue e na população geral do México 

(RODRIGUEZ-ROMO et al., 2013). No sul da Califórnia nos anos de 2002 a 2004 foi 

encontrada uma prevalência de 0,25% (KERNDT et al., 1991). A prevalência de infecção por 

T. cruzi entre os doadores de órgãos encontrada  na Argentina foi de 4,6% em 2009 (LATTES 

et al., 2010). Estudo realizado no estado de Santa Catarina nos anos de 2001 a 2007 encontrou 

uma prevalência de doença de Chagas de 0,3% entre os potenciais doadores de órgãos 

(BAUMEL, D’ORSI, KUPEK, 2011).  

No início da década de 90, a transmissão do T. cruzi de doadores infectados a 

receptores negativos foi relatado em receptores de transplante. Alguns anos mais tarde, 

verificou-se que a transmissão não ocorria em todos os transplantes e que poderia ser 

detectada muito cedo por uma pesquisa sistemática de parasitemia. Esses dados forneceram a 

base para o monitoramento sequencial de transmissão de infecção. Aproximadamente 10 anos 

depois, foi relatado nos EUA casos de transmissão acidental de doadores que não foram 

pesquisados para T. cruzi. A transmissão foi documentada em 18% dos casos (RIARTE et al., 

1991; CDC, 2006). 

A forma amastigota do Trypanosoma cruzi já foi detectada em vários órgãos, não 

somente naqueles órgãos em que o parasito apresenta predileção. Transplante de órgãos em 
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receptores não reagentes para doença de Chagas e uso de órgãos de doadores infectados têm 

sido objeto de debate em áreas altamente endêmicas (LATTES et al., 2010). 

 Devido à alta prevalência sorológica da doença de Chagas em países endêmicos e 

a limitada oferta de órgãos, os médicos enfrentam um dilema em relação a transplantar órgãos 

de potenciais doadores com sorologia positiva para doença de Chagas em receptores não 

reagentes para a doença. Contudo, em todo o mundo, esses potenciais doadores estão sendo 

aceitos em muitos casos, porque a mortalidade nas filas de espera está aumentando, porém 

depende da política estabelecida em cada centro transplantador (LATTES et al., 2010; 

SOUZA, 2014; WESTPHAL et al., 2016.). 

No presente estudo, observou-se que muitos indivíduos apresentavam outras 

infecções, além da doença de Chagas como Hepatites B e C, Citomegalovírus e 

Toxoplasmose, sendo um risco maior para os receptores de órgãos. 

A reativação da infecção pelo T. cruzi, bem como de outras infecções depende da 

situação do sistema imunológico do receptor. Com o uso de imunossupressores, o risco de 

reativação de infecções presentes nos órgãos doados é preocupante para os receptores de 

órgãos. A quantificação da carga parasitária e a investigação de outras infecções tanto no 

doador como no receptor ajudam a previnir ou detectar a reativação e permitem um 

tratamento precoce do receptor de órgãos (MARQUES DE BRITO et al., 2003; MENGHI, R 

et al., 2011). 

As manifestações neurológicas da reativação da doença de Chagas são encefalite 

ou presença de uma massa pseudotumoral produzindo sintomas focais. Estas manifestações 

devem ser diferenciadas de outras doenças que podem comprometer o sistema nervoso central 

(SNC), especialmente a toxoplasmose. Um paciente com infecção por HIV e T. cruzi requer 

exames laboratoriais do líquido cefalorraquidiano e eventualmente a biópsia do tecido 

cerebral.  Formas tripomastigotas foram detectadas por exame direto em 78% das lesões em 

amostras de fluidos e em amostra de biópsia cerebral foram detectados ninhos de amastigotas 

em 15% dos casos. A taxa de mortalidade resultante da co-infecção é elevada, varia de 55% a 

79%, e depende das características da infecção e dos órgãos envolvidos (FIORELLI et al, 

2005; CORTI, YAMPOLSKY, 2006; MENGHI et al., 2011). 

A transmissão por transplante de órgãos baseia-se no fato de que a maioria dos 

indivíduos infectados têm uma fase assintomática prolongada da infecção com T.cruzi e assim 

a doença permanece latente e acaba não sendo diagnosticada antes e estes indivíduos acabam 

se tornando potenciais doadores de órgãos. Esse mecanismo de transmissão foi descrito para 
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outras doenças parasitárias quando o doador está na forma latente como ocorre na 

toxoplasmose, por exemplo (MARQUES DE BRITO et al., 2003; MENGHI et al., 2011; 

MARTINS-MELO, 2012b). 

Diante de todos os aspectos, verificou-se que o diagnóstico da DC em potenciais 

doadores de órgãos sólidos é necessário devido à alta transmissibilidade do T. cruzi por meio 

dos transplantes. No estado do Ceará, a triagem sorológica para doença de Chagas nos 

potenciais doadores de órgãos, no período estudado, foi realizada através da técnica ELISA 

(Ensyme Linked Immunosorbent Assay). Esta metodologia pode apresentar resultados falso 

positivos por conta da reatividade cruzada com parasitos do gênero Leishmania spp., devido à 

proximidade filogenética entre estes parasitos (SCHWARTZ et al., 2011). 

Os métodos parasitológicos e moleculares disponíveis ainda deixam a desejar e 

refletem a necessidade de novos métodos mais sensíveis, específicos, rápidos e práticos para 

triagem pré-transplante de doadores e receptores.   

Além disso, são escassos os estudos que relatam os procedimentos de triagem pré-

transplante nos receptores e doadores de órgãos sólidos.  Em situações de emergência torna-se 

clara a falta de evidências que demonstrem a eficiência dos testes diagnósticos disponíveis 

para detecção da doença de Chagas e sua aplicação, quando muitas vezes, o perfil sorológico 

do doador nem sempre é conhecido no momento do transplante. Some-se a tudo isso, a 

carência de estudos epidemiológicos de elevada qualidade, que retratem a doença de Chagas 

entre os doadores e receptores de órgãos sólidos. 
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7 CONCLUSÃO 

 

• No período do estudo a prevalência da doença de Chagas entre os doadores de sangue 

foi de 0,33% e entre os potenciais doadores de órgãos foi 1,27%. 

• Os potenciais doadores de sangue reagentes confirmados para DC eram do sexo 

masculino, com idade maior de 30 anos, com ensino médio completo, naturais de 

cidades do interior do estado e procedentes de Fortaleza. 

• Os resultados indeterminados para DC corresponderam a 5,99% (n. 1380) do descarte 

de bolsas total do período do estudo. 

• As características dos potenciais doadores de órgãos reagentes para doença de Chagas 

também foram do sexo masculino, com faixa etária um pouco superior (entre 41 e 60 

anos), procedentes de cidades do interior do Ceará e a principal causa da morte foi o 

AVC. 

• Nos anos de 2010 a 2013, 763 doadores já haviam doado sangue anteriormente e 

posteriormente se tornaram inaptos na triagem sorológica devido doença de Chagas. 

• Dos 425 potenciais doadores de sangue que foram submetidos ao teste confirmatório 

para doença de Chagas, 120 foram confirmados tornando-se inelegíveis à futuras 

doações. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A determinação da prevalência da doença de Chagas em bancos de sangue pode 

ser relevante como indicador do risco da doença de Chagas transfusional bem como para 

julgar o nível de transmissão da doença em uma determinada região. E avaliar indiretamente o 

programa de controle vetorial, fornecendo informações atuais sobre a doença no estado 

(SOUSSUMI, 2004). 

Dessa forma, é possível traçar estratégias locais que envolvam os esforços de 

todos os setores relacionados na área como vigilância sanitária, hemocentros e laboratórios, 

unidos para eliminar a transmissão transfusional e melhorar a qualidade do sangue 

transfundido.  

A doença de Chagas ainda representa um problema em nosso estado, embora, 

tenhamos observado uma diminuição considerável da prevalência da doença em doadores de 

sangue no estado do Ceará ao longo dos anos. Mesmo diante disso, a vigilância vetorial e a 

vigilância nos bancos de sangue devem trabalhar continuamente para evitar surtos e manter a 

doença controlada no estado.  

Chama a atenção no presente estudo a quantidade de resultados sorológicos 

indeterminados, logo, são necessários estudos que proponham novas metodologias para os 

testes sorológicos, aumentando a especificidade dos mesmos e, consequentemente, reduzindo 

o descarte desnecessário de bolsas de sangue, diminuindo assim, os custos para o Sistema 

Único de Saúde (MELO et al., 2009). 
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APÊNDICE A - FORMULÁRIO DE COLETA DAS INFORMAÇÕES NA 

HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL DO CEARÁ 

 

A. DADOS GERAIS 

 

1. Código do doador:_____________________________ 

2. Sexo: ( ) Feminino             3.  Idade: ________ anos. 

( ) Masculino 

4. Local de nascimento:_______________________________________________ 

5. Local de procedência: ______________________________________________ 

6. Escolaridade:___________________          

7. Data da doação _____/______/_____ 

8. Número de doações: __________ 

 

B. RESULTADOS SOROLÓGICOS 

 

Triagem sorológica para doença de Chagas: 1= Negativo  2= Positivo  3= Inconclusivo 

 

9. ELISA 

10. Quimioluminescência  

 

Resultado dos exames de repetição da mesma amostra para doença de Chagas: 1= Negativo  

2= Positivo  3= Inconclusivo 

 

11. ELISA 

12. Quimioluminescência  

 

Resultado dos exames de repetição de outra amostra para doença de Chagas: 1= Negativo  2= 

Positivo  3= Inconclusivo 

13. Não retornou 

14. ELISA 

15. Quimioluminescência  
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Teste confirmatório para doença de Chagas: 1= Negativo  2= Positivo  3= Inconclusivo 

 

16. Imunofluorescência Indireta (IFI) 

17. Western blot 
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APÊNDICE B – FORMULÁRIO DE COLETA DAS INFORMAÇÕES NA CENTRAL 

DE TRANSPLANTES DO ESTADO DO CEARÁ. 

 

A. DADOS GERAIS 

 

1. Código do doador:_____________________________ 

2. Sexo: ( ) Feminino              3.  Idade: ________ anos. 

                      ( ) Masculino 

4.Local de nascimento:_______________________________________________ 

5.       Local de procedência: ______________________________________________ 

6. Data da doação _____/______/_____ 

7. Causa da Morte: ___________________________________________ 

8. Grupo sanguíneo: ________ 

 

B. RESULTADOS SOROLÓGICOS 

 

Triagem sorológica: 1= Negativo  2= Positivo  3= Inconclusivo 

 

   9. Anti-HIV                          12. Anti-HTLV                         16. Anti- HBs 

 10. Anti- HBc Total               13. Anti-HBc IgM                     17. Anti HBsAg               

 11. Anti- HCV                       14. Sífilis                                   18. Anti-CMV IgM               

 12.Anti-CMV IgG                 15. Anti-T.gondii IgM               19.Anti-T.gondii IgG 

 

Sorologia para doença de Chagas: 1= Negativo  2= Positivo  3= Inconclusivo 

 

20. ELISA                                 
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APÊNDICE C- CAUSAS DE INAPTIDÃO SOROLÓGICA 

(POSITIVO/INDETERMINADO) NA HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL DO 

CEARÁ NO PERÍODO DE 2010 A 2015, DE ACORDO COM OS HEMOCENTROS. 

2010 HC HF HQ HJ HI HS TOTAL 

 

N % N % N % N % N % N % N % 

SIF 21 6,5 301 11,8 24 10,3 32 9,0 15 7,0 85 11,4 478 10,79    

HEPB* 94 29,1 854 33,4 85 36,3 91 25,7 67 31,3 207 27,8 1398 31,56 

CHAGAS 32 9,9 147 5,7 17 7,3 35 9,9 21 9,8 78 10,5 330 7,45 

HIV 101 31,3 637 24,9 52 22,2 109 30,8 67 31,3 193 25,9 1159 26,17 

HCV 46 14,2 406 15,9 36 15,4 54 15,3 27 12,6 118 15,9 687 15,51 

HTLVI 29 9,0 215 8,4 20 8,5 33 9,3 17 7,9 63 8,5 377 8,51 

TOTAL 323 100 2560 100 234 100 354 100 214 100 744 100 4429 100 

2011 HC HF HQ HJ HI HS TOTAL 

 

N % N % N % N % N % N % N % 

SIF 45 9,0 293 8,2 27 7,4 29 6,6 16 4,4 74 8,3 484 7,86 

HEPB* 220 43,8 1861 51,8 193 52,9 204 46,4 211 57,5 452 50,7 3141 51,00 

CHAGAS 30 6,0 171 4,8 29 7,9 20 4,5 23 6,3 47 5,3 320 5,19 

HIV 130 25,9 760 21,1 68 18,6 115 26,1 76 20,7 187 21,0 1336 21,69 

HCV 56 11,2 392 10,9 36 9,9 56 12,7 28 7,6 96 10,8 664 10,78 

HTLVI 21 4,2 118 3,3 12 3,3 16 3,6 13 3,5 35 3,9 215 3,49 

TOTAL 502 100 3595 100 365 100 440 100 367 100 891 100 6160 100 

2012 HC HF HQ HJ HI HS TOTAL 

 

N % N % N % N % N % N % 

 

 

SIF 44 26,3 312 24,5 31 17,7 50 21,8 14 12,3 62 21,6 513 13,96 

HEPB* 132 45,2 846 40,8 114 41,5 103 31,5 110 49,5 196 41,0 1501 40,84 

CHAGAS 31 18,6 259 20,3 43 24,6 46 20,1 27 23,7 57 19,9 463 12,60 

HIV 30 18,0 226 17,7 38 21,7 43 18,8 18 15,8 56 19,5 411 11,18 

HCV 36 21,6 266 20,9 34 19,4 51 22,3 32 28,1 78 27,2 497 13,52 

HTLVI 19 11,4 165 12,9 22 12,6 34 14,8 21 18,4 29 10,1 290 7,89 

TOTAL 292 141 2074 137 282 137 327 129 222 148 478 139 3675 100 

2013 HC HF HQ HJ HI HS TOTAL 

 

N % N % N % N % N % N % N % 

SIF 35 16,4 305 17,3 26 14,8 43 17,1 24 10,6 88 16,4 521 16,41 

HEPB* 68 31,8 648 36,7 59 33,5 76 30,2 105 46,3 214 39,9 1170 36,86 

CHAGAS 27 12,6 269 15,5 33 18,8 41 16,3 35 15,4 74 13,8 479 15,09 

HIV 46 21,5 240 13,6 29 16,5 46 18,3 20 8,8 53 9,9 434 13,67 

HCV 30 14,0 225 12,7 23 13,1 33 13,1 34 15,0 85 15,8 430 13,55 

HTLVI 8 3,7 81 4,6 6 3,4 13 5,2 9 4,0 23 4,3 140 4,41 

TOTAL 214 100 1768 100 176 100 252 100 227 100 537 100 3174 100 
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Continuação - Causas de inaptidão sorológica (Positivo/Indeterminado) na Hemorrede Pública 

Estadual do Ceará no período de 2010 a 2015, de acordo com os hemocentros. 

 

2014 HC HF HQ HJ HI HS TOTAL 

 

N % N % N % N % N % N % N % 

SIF 16 11,1 249 16,0 13 8,1 26 15,9 15 7,2 79 13,0 398 14,04 

HEPB* 52 36,1 700 45,1 78 48,8 68 41,5 93 44,9 243 40,0 1234 43,53 

CHAGAS 9 6,3 90 5,9 19 11,9 10 6,1 17 8,2 51 8,4 196 6,91 

HIV 13 9,0 101 6,5 6 3,8 11 6,7 18 8,7 50 8,2 199 7,02 

HCV 44 30,6 329 21,2 33 20,6 36 22,0 48 23,2 148 24,4 638 22,50 

HTLVI 10 6,9 84 5,4 11 6,9 13 7,9 16 7,7 36 5,9 170 6,00 

TOTAL 144 100 1553 100,1 160 100 164 100 207 100 607 100 2835 100 

2015 HC HF HQ HJ HI HS TOTAL 

 

N % N % N % N % N % N % N % 

SIF 39 20,6 339 21,5 22 14,7 44 22,0 40 21,3 99 21,8 583 21,15 

HEPB* 91 48,1 714 45,3 60 16,0 91 45,5 76 40,4 156 34,4 1188 43,10 

CHAGAS 10 5,3 73 4,6 30 20,0 8 4,0 23 12,2 50 11,0 194 7,04 

HIV 7 3,7 92 5,8 8 5,3 12 6,0 8 4,3 32 7,0 159 5,77 

HCV 22 11,6 241 15,3 20 13,3 26 13,0 26 13,8 77 17,0 412 14,95 

HTLVI 20 10,6 116 7,4 10 6,7 19 9,5 15 8,0 40 8,8 220 8,00 

TOTAL 189 100 1575 100 150 76 200 100 188 100 454 100 2756 100 

*HEPB: HBsAg e Anti-HBc 

Legenda: HC: Hemocentro do Crato; HF: Hemocentro de Fortaleza; HQ: Hemocentro de Quixadá; HJ: 

Hemocentro de Juazeiro; HI: Hemocentro de Iguatu; HS: Hemocentro de Sobral. 

Fonte: Própria. 
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APÊNDICE D - INAPTIDÃO SOROLÓGICA DEVIDO DOENÇA DE CHAGAS NOS 

HEMOCENTROS DA HEMORREDE PÚBLICA ESTADUAL DO CEARÁ NO 

PERÍODO DE 2010 A 2015. 

ANO HC HF HQ HJ HI HS 

2010 N % N % N % N % N % N % 

TOTAL 7852 100 54744 100 4434 100 8839 100 5304 100 13674 100 

POSITIVOS 6 0,08 28 0,05 9 0,20 7 0,08 8 0,15 28 0,20 

INDETERMINADOS 26 0,33 119 0,22 8 0,18 28 0,32 13 0,25 50 0,37 

TOTAL BOLSAS DESCARTADAS 32 0,41 147 0,27 17 0,38 35 0,40 21 0,40 78 0,57 

2011 HC HF HQ HJ HI HS 

TOTAL 8788 100 56462 100 5312 100 9084 100 6015 100 14358 100 

POSITIVOS 7 0,08 33 0,06 14 0,26 7 0,08 7 0,12 21 0,15 

INDETERMINADOS 23 0,26 138 0,24 15 0,28 13 0,14 16 0,27 26 0,18 

TOTAL BOLSAS DESCARTADAS 30 0,34 171 0,30 29 0,55 20 0,22 23 0,38 47 0,33 

2012 HC HF HQ HJ HI HS 

TOTAL 9332 100 54634 100 6075 100 9878 100 5860 100 13036 100 

POSITIVOS 9 0,10 35 0,06 14 0,23 7 0,07 8 0,14 16 0,12 

INDETERMINADOS 22 0,24 224 0,41 29 0,48 39 0,39 19 0,32 41 0,31 

TOTAL BOLSAS DESCARTADAS 31 0,33 259 0,47 43 0,71 46 0,47 27 0,46 57 0,44 

2013 HC HF HQ HJ HI HS 

TOTAL 8517 100 57296 100 5914 100 10031 100 5439 100 11840 100 

POSITIVOS 3 0,04 56 0,10 11 0,19 11 0,11 8 0,15 25 0,21 

INDETERMINADOS 24 0,28 218 0,38 22 0,37 30 0,30 22 0,40 49 0,41 

TOTAL BOLSAS DESCARTADAS 27 0,32 274 0,48 33 0,56 41 0,41 30 0,64 74 0,63 

2014 HC HF HQ HJ HI HS 

TOTAL 8298 100 59546 100 6038 100 9332 100 6168 100 15899 100 

POSITIVOS 7 0,08 37 0,06 14 0,23 2 0,02 14 0,23 38 0,24 

INDETERMINADOS 2 0,02 54 0,09 5 0,08 8 0,09 3 0,05 12 0,08 

TOTAL BOLSAS DESCARTADAS 9 0,11 91 0,15 19 0,31 10 0,11 17 0,28 50 0,32 

2015 HC HF HQ HJ HI HS 

TOTAL 9700 100 62283 100 5640 100 9888 100 6500 100 16343 100 

POSITIVOS 3 0,03 39 0,06 14 0,25 5 0,05 17 0,26 34 0,21 

INDETERMINADOS 7 0,07 35 0,06 16 0,28 3 0,03 5 0,08 16 0,10 

TOTAL BOLSAS DESCARTADAS 10 0,10 74 0,12 30 0,53 8 0,08 22 0,34 50 0,31 

2010-2015 HC HF HQ HJ HI HS 

 

N % N % N % N % N % N % 

TOTAL 52487 100 344965 100 33413 100 57052 100 35286 100 85150 100 

POSITIVOS/INDETERM 139 0,26 1016 0,29 171 0,51 160 0,28 140 0,40 356 0,42 
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Legenda: HC: Hemocentro do Crato; HF: Hemocentro de Fortaleza; HQ: Hemocentro de Quixadá; HJ: 

Hemocentro de Juazeiro; HI: Hemocentro de Iguatu; HS: Hemocentro de Sobral. 

Fonte: Própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


