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RESUMO: 
A Doença de Chagas (OC) é um dos maiores problemas de saúde na América Latina. A 
diversidade de vetores que a transmitem, a endemicidade da doença em vários paises 
latinoamericanos e os mecanismos alternativos de transmissão evidenciam focos de 
reemergência dessa moléstia na atualidade. Na região amazônica a patologia sempre foi 
considerada indene, porém surtos focando a transmissão alimentar colocou-a como 
prioridade dos serviços de saúde e controle de endemias na região. Com o intuito de 
investigar a situação da prevalência de chagásicos que são diagnosticados em bancos de 
sangue ao se candidatarem a doação, objetivamos também um estudo sobre o risco da 
transmissão transfusional da patologia, considerado como o segundo maior problema e 
evidenciado também em áreas urbanas não só do Brasil mas também de vários outros 
paises inclusive na América do Norte e Europa. 
Métodos: Foi efetuado um estudo verificando o número de doadores entre 2001 e 2005 
no HEMOAM (Unidade Hemoterapica do Estado do Amazonas) órgão responsável por 
I 00% dos processos envolvendo sangue e hemoderivados (incluindo coleta e separação 
de frações sanguineas) no Estado. Efetuamos os cálculos de coeficientes de prevalência 
para observar a quantidade de doadores de repetição que apresentavam sorologia 
positiva, usando os modelos propostos por CANNUTII Jr ( 1998) e SILVA (2003), 
podendo assim estimar o número de chagásicos que são diagnosticados ao se 
candidatarem a doação de sangue. Com os dados de incidência entre candidatos a 
doação pela primeira vez, acompanhamos a ocorrência de casos de DC em área tida até 
então como indene. 
Resultados: Observamos uma inaptidão sorológica de O, 13% , sendo que 0,07% 
confirmados. O cálculo ajustado sobre os doadores de repetição visando a janela 
imunológica da OC nos anos em estudo foi de 1, 16 em 250.000 doações, I ,02 em 
250.000 doações, 0,0 em 2003 e 2004 e 1,08 em 450.000 doações em 2005. Dados 
muito inferiores ao observados por GONTIJO (1989) e SILVA (2003) em Minas Gerais 
e Santa Catarina respectivamente, porém se mostra uma variável importante como 
implicação ao risco de transmissão da OC por transfusão de sangue. 
Conclusões: Com a queda da transmissão natural da DC, outros mecanismos ficam 
evidenciados tais como a transfusional e a alimentar. Os trabalhos efetuados pelo 
HEMOAM no Estado do Amazonas diminuem o risco transfusionallevando qualidade e 
segurança aos procedimentos hemoterápicos, porém as autoridades sanitárias devem 
ficar atentas a emergência da DC no Amazonas seja tanto pela ocorrência de vetores 
silvestres como também o evidenciado risco da transmissão alimentar. 
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1. INTRODUÇÃO 

Descrita em 1909 por Carlos Chagas, a tripanossomíase americana ou Doença de 

Chagas (DC) apresenta-se até hoje como um dos maiores problemas de saúde pública 

no Brasil e em outras áreas endêmicas na América Central e do Sul (fig.l ). 

Fig. 1: Área de distribuição da doença de Chagas no Mundo 
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Em 1936 Salvador Mazza, na Argentina, aventou que, além da 

transmissão natural por insetos vetores, havia também a possibilidade da sua 

transmissão por via transfusional, onde o parasita causal o Trypanosoma cruzi, poderia 

ser carreado nos concentrados de hemácias e outros componentes para receptores. 

Seguindo-se de estudos efetuados por Emmanuel Dias no Brasil, Bacigalupo 

também na Argentina (ambos em 1945) e Talice no Uruguai em 1947 (WENDEL 

1997). Surgia uma nova abordagem epidemiológica quanto à transmissão da doença de 

Chagas 

A patologia em si se mostra polimorfa em suas manifestações, apresentando 

lesões em múltiplos sistemas celulares e quadros clínicos que refletem uma extrema 

complexidade de sua patogenia. 

A DC é uma enfermidade debilitante e incapacitante, pois afeta com maior 

freqüência o coração (REY, 2002, NEVES, 2003), acometendo também as musculaturas 
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lisas do esôfago e intestino causando as formas morfológicas conhecidas como 

megaesôfago e megacólon chagásico. 

Os parasitas carreados pelo Sistema Fagocitário Mononuclear são levados para 

esses orgãos onde formam ninhos de amastigotas (uma das formas morfológicas desse 

parasita), levando a evoluir uma infecção que causa dilatação do músculo cardíaco, 

congestão passiva, edema, derrames cavitários e insuficiência circulatória podendo levar 

a morte (REY, 2002). 

Na distinção da DC podemos, então, verificar duas formas distintas dessa patologia, 

uma forma aguda e uma forma crônica. A forma aguda pode se apresentar sem indícios 

de sintomas ou oligossintomática (HINRICHSEN, 2005, NEVES 2003). 

Porém, em casos manifestos, nessa fase, há um conjunto de sintomas variados que 

vão de quadros clínicos infecciosos normais (febre, mal-estar ... ) a sintomas 

hepatoesplênicos, manifestações no sistema nervoso central (meningoencefalites) e 

alterações cardíacas de cunho fatal. A miorcardite desencadeada pelo T. cruzi é 

responsável por cerca de 5% de óbitos na fase aguda, sendo associada em casos de 

transmissão transfusional e alimentar (HINRICHSEN, 2005). 

A outra forma da doença, conhecida como crônica, predomina-se os chamados 

casos indeterminados, ou seja, pessoas com potencialidade de desenvolvimento da 

patologia cardíaca, mas sem apresentação sintomatológica nem anatomopatológico, 

porém indicados como soropositivos. 

Entretanto, na grande maioria dos casos, a doença evolui da forma crônica e 

indeterminada para a forma cardíaca, em que uma fibrose difusa ocupa o lugar das áreas 

acometidas pelos amastigotas. Essa substituição de tecido cardíaco por tecido 

conjuntivo acarreta redução da força de contração do coração, levando-o a um período 

extremamente variável à lesões vasculares, embolias ou microinfartos que podem levar 

a uma morte súbita ou debilitações do portador (REY, 2002). 

Embora o controle vetorial tenha reduzido drasticamente a transmissão natural da 

doença no Brasil, mais de 11.000 mortes foram registradas entre os anos de 1989 e 

I 990, representando uma perda de produtividade ocupacional e anos potenciais de vida 

antes da aposentadoria, com custo estimado em 650 milhões de dólares americanos 

(DIAS eJATENE 1992, SILVA, 2002). 
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Considerando-se que, aproximadamente, I 0% dos infectados evoluam para 

cardiopatia grave, o custo do tratamento desses casos atingiria a cifra de 250 milhões de 

dólares americanos. 

De forma similar, o absenteísmo de 75 mil trabalhadores com doença de Chagas 

evoluída para cardiopatias representariam perda de US$ 5.625.000 de dólares por ano 

(DIAS, 1987, WANDERLEY 1994 e SILVA, 2002). 

A assistência ao chagásico é dificil, de alto custo e pouco consistente, levando em 

consideração todas as problemáticas de saúde pública no Brasil e em outros países em 

desenvolvimento na América Latina, a DC ainda é uma das principais causas de óbito 

nesses paises. 

No Brasil, a DC apresentava elevada incidência, estimada, no final da década de 

1970, em aproximadamente I 00 mil casos novos por ano, acometendo 

aproximadamente três milhões de brasileiros (DIAS e COURA, 1997). Esses dados 

foram calculados a partir do primeiro inquérito sorológico nacional na população rural, 

realizado entre 1975 e 1980, quando foram avaliadas aproximadamente dois milhões de 

amostras. Por esse inquérito, estimou-se a prevalência da infecção chagásica no Brasil 

(exceto Estado de São Paulo e Distrito Federal) em 4,28%, sendo a população sob risco 

de aproximadamente 60 milhões. 

O inquérito entomológico nacional definiu a área endêmica do País como sendo 

36% do território nacional, com triatomíneos localizados no intradomicílio em 2.493 

municípios, 50, I% do total de 4.974 municípios brasileiros ainda na década de 1970 

(DIAS 1984). 

Hoje, com a estratégia de monitoramento entomológico para identificar a 

presença do vetor e desencadear as ações de combate utilizando inseticidas específicos, 

assim como o esvaziamento das áreas rurais com a intensa migração para áreas urbanas 

além das melhorias habitacionais realizadas nas áreas endêmicas, essa doença encontra

se sob controle, porém ainda não há perspectivas de eliminação e erradicação apesar dos 

efetivos trabalhos de diminuição das incidências nos últimos 30 anos. 

O controle da DC no Brasil teve como modelo os experimentos feitos no Estado 

de São Paulo , que teve início em 1950 com as atividades dirigidas ao combate do 

Triatoma infestans, considerado o principal vetor para a transmissão da doença nesse 

Estado. 
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Com resultados bastante satisfatórios em relação ao ambiente domiciliar, esta 

espécie foi controlada e os triatomíneos mais freqüentemente coletados no peridomicílio 

passaram a assumir maior importância (WANDERLEY, 1993). 

Baseando-se nesse modelo de busca, identificação de áreas domiciliares e 

peridomiciliares que apresentavam risco de colonização aos "barbeiros", outras regiões 

brasileiras, também, passam a introduzir modelos de controle não só no Brasil, mas 

também em outros países da América do Sul. 

A redução da incidência pode ser constatado a partir do consolidado dos 

inquéritos sorológicos para a doença de Chagas realizados, sistematicamente, entre 

escolares (7-14 anos de idade) de todos os estados endêmicos brasileiros, no período de 

1989 a 1999. Nesse consolidado, de 244.770 amostras colhidas, apenas 329 foram 

positivas, resultando em uma prevalência média geral de O, 13%. (DIAS 2000). 

Nesse sentido, não apenas no Brasil, mas também em outros países da América Latina, 

mais de 90 anos após os primeiros olhares sobre a endemia, discute-se a possibilidade 

de se efetivar o controle da doença de Chagas. Durante a década de 1990, a maioria das 

publicações a respeito do controle dessa endemia evidenciava essa possibilidade. 

Tomando como referência os resultados das ações dos programas nacionais de 

controle, respaldados por iniciativas regionais dos países do Cone Sul, Andinos e da 

América Central, passa-se a discutir a certificação de várias áreas que teriam alcançado 

a interrupção da transmissão da doença de Chagas, no Brasil, apesar dos avanço, alguns 

Estados ainda estão em processo de certificação (Fig.2). 

Segundo SILVA, 2002, a transmissão natural da DC ocorre primariamente pelo 

contato com excretas contaminadas de insetos vetores (Hemíptera Reduviidae) 

conhecidos popularmente como "barbeiro", "chupança" ou "bicho de parede" no Brasil 

e como "vinchucas", "chipos" e "pitos" em outros países sul americanos (REY, 2002). 

Do ponto de vista epidemiológico, a forma de transmissão natural depende muito de 

espécies de vetores que tem capacidade de domiciliação e colonização de habitats 

humanos e seu ambientes periféricos, sendo que essa era a forma tradicional de infecção 

humana, onde determinados vetores com essa capacidade viviam e se multiplicavam 

dentro de casas e anexos (CARCA VALLO e SILVEIRA, 1998). 

Ultimamente, tem se observado que um grande número de casos tem ocorrido 

tanto nas áreas rurais ou urbanas pelos dejetos, direto ou indiretamente de barbeiros 
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silvestres, que podem ocasionalmente invadir o domicilio que tem implicado como nova 

forma de transmissão através de alimentos contaminados. 

Assim o controle dos vetores da doença vem, por outro lado, colocando em 

evidência mecanismos alternativos de transmissão da DC, quais sejam: congênita, 

infecção acidental em laboratório, transmissão oral, transfusão de sangue e o transplante 

de órgãos de doadores chagásicos (MORAES-SOUZA 2000, SCHMuNIS e 

SZARFMAN, 1977 e MARCONDES et ai, 1987). 

Além da transmissão vetorial da doença de Chagas, os chamados mecanismos 

alternativos vem ganhando notoriedade sob o ponto de vista epidemiológico, pondo em 

estado de alerta as autoridades sanitárias e a população em geral. 

Segundo dados estimados da Organização Mundial de Saúde (WHO) em 2005, 

haverá no continente americano 16 a 18 milhões de infectados com o agente causal da 

doença o Trypanosoma cruzi e com cerca de I 00 milhões de expostos ao risco de 

contrair a doença (WHO, 1981 ). 

1.1 AÇÕES DE VIGILÂNCIA ENTOMOLÓGICA COMO 

SUPORTE AO CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS 

Os programas brasileiros de controle dos vetores da DC, já utilizaram cerca de 

US$ 400 milhões, entre 1983 e 1996. A incidência da doença foi drasticamente 

reduzida, mas continua alta em outros países como Bolívia, Paraguai e México. 

(LANDINI, 1998). 

Decorridos praticamente 55 anos desde que Emmanuel Dias formulou o 

esquema básico para controle dos triatomíneos, os programas de controle da doença 

defrontam-se com o tema de vigilância epidemiológica (DIAS, 2000). 

Segundo este autor: "Carlos Chagas assinalava que o controle da doença se encontrava 

ligado as decisões políticas e a um esquema que levasse em conta a população afetada, 

seus direitos e cidadania " (CHAGAS, I 981 in DIAS, 2000). 

Com a degradação dos ambientes naturais e ações antrópicas a doença que era 

primitivamente uma enzootia, passou a ser uma antropozoonose, com isso alguns 

vetores deslocaram-se dos seus ecótopos silvestres e passaram a se domiciliar e 
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conv1ver com o homem passando a fazer parte de uma biocenose antropofílica 

(FORATTINI , 1980), 

Das 136 espécies desta subfamília, algumas tornam-se exclusivamente silvestres, 

outras passam a ter diferentes graus de domiciliação, e algumas delas com elevado 

poder de adaptação ao ambiente artificial como por exemplo o Panstrogylus megistus. 

O controle da doença de Chagas enfrenta assim inúmeras dificuldades inerentes 

a sua própria epidemiologia. É grande o número de espécies de reservatórios animais e 

silvestres, o que impossibilita sua eliminação. Também é grande o número de vetores 

envolvidos, com características biológicas e de distribuições próprias (BASSO, 1999). 

A luta anti-vetorial foi uma das principais armas usadas no combate à doença, 

onde mms de 80% da infecção é atribuída a transmissão pelos triatomíneos (DIAS 

1987). 

As ações de controle implementadas, baseadas no controle químico do vetor 

domiciliado no início dos anos 80, foram eficazes, reduzindo a extensão da área de 

dispersão desses insetos vetores (DIAS e JATENE, 1992). 

Com o êxodo rural, o parasita que estava restrito às áreas rurais acompanhou o 

homem para as cidades, passando a ser transmitidos por mecanismos secundários como 

a transfusão sanguínea ou transplantes de órgãos, deixando assim de ser uma infecção 

exclusivamente rural para tornar-se uma infecção urbana (WENDEL 1993 , SILVA, 

2002). 
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Fig. 2: Mapa de certificação de controle da doença de Chagas no Brasil segunáo regioe" 

em 2005. 

• 

O Região Norte 
O Reg1 ão Nordeste 
O Região Centro-Oeste 

Região Sudeste 
Regiao Sul 

Estados do Amazonas, Acre, Amapá, Pará e Rondônia: Área lndene. 

Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo: Certificados. 

Estado da Bahia, Pernambuco e Paraíba: Certificados. 

'" 

Estados de Alagoas, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte e Sergipe: Não apresentam 

a presença de T. infestans, porém apresentam outros vetores como o T. rubrofasciata 

(Ilha de São Luiz do Maranhão) e T. brasiliensis. 

Estado do Paraná: Programa em Andamento. 

Estado do Rio Grande do Sul: Em processo de certificação 

Fonte: Ministério da Saúde, 2006. 

de 
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1.2 PREVALÊNCIA DE DOADORES INFECTADOS E RISCO DE 

DOENÇA DE CHAGAS TRANSFUSIONAL 

Os primeiros casos de indivíduos infectados através de transfusão sanguínea foram 

descritos em 1949, em Belo Horizonte, por Pellegrino. Em 1952 foram descrito em São 

Paulo os primeiros casos de infecção transfusionais por Pedreira de Freitas (WENDEL 

1997). 

O encontro de reações sorológicas positivas para T. cruzi em doadores de sangue 

no Brasil, despertou a atenção de autoridades sanitárias, de pequisadores e de 

prestadores de serviços hemoterápicos para a realização de inquéritos de prevalência da 

infecção chagásica em bancos de sangue, para a definição do risco de transmissão e 

detecção da infecção em receptores de sangue e para implementação de seu controle 

(MORAES -SOUZA et ai, 1994). 

Durante as décadas de 1950,1960 e 1970 houve uma inalterabilidade desse 

problema, talvez por desconhecimento ou negligência. Nesse período Camargo estimou 

a realização de aproximadamente I 0.000 transfusões de sangue procedentes de doadores 

chagásicos na região metropolitana de São Paulo (DIAS e COURA, 1997). 

Tudo isto contribuiu para aumentar significativamente o risco de doença de 

Chagas transfusional. Neste sentido, por exemplo, estimava-se que na década de 70, de 

uma incidência calculada de I 00.000 casos novos de doença de Chagas ao ano, no 

Brasil, 20.000 correspondiam à transmissão transfusional, dos quais pelo menos 1.500 

casos deveriam ocorrer na cidade de São Paulo (DIAS e SCHOFIELD, 1998) 

Em 1987, ampla revisão sobre o assunto reuniu 60 inquéritos nacionais e 32 de 

outros países latino-americanos sobre a prevalência de sorologia positiva para T. cruzi 

em doadores de sangue. Segundo MORAES-SOUZA et ai 1994, para o Brasil, os 

índices variaram de 0,00 a 25,80% (com média de 7,03%) e para os demais países de 

0,00 a 28,00% com média de 6,80% 

Recentemente, um outro estudo analisando o suprimento de sangue em países 

endêmicos e não-endêmicos para a doença de Chagas, agrupou os inquéritos soro lógicos 

dos últimos I O anos e documentou, em 1.522.117 exames sorológicos, 45.568 doadores 

infectados (2,99%). No Brasil, os índices de prevalência variaram de 0,09% a 14,60% 

(média de 3, 18%) e nos demais países, incluindo os Estados Unidos, de O,OO<ro a 

62,10% com média de 2,63% (SCHMUNIS, 1991). 



9 

Os índices de prevalência acima relacionados, aliados à probabilidade de 

transmissão da infecção (estimada entre 13 e 25% para cada unidade contaminada 

transfundida), às precárias medidas de controle (conhecidas e amplamente preconizadas, 

porém inadequadamente implementadas), ao contingente de I6 a I8 milhões de 

chagásicos e ao reconhecido aumento do número de transfusões sangüíneas em todo o 

continente, fazem com que a transfusão de sangue seja hoje considerada o mais 

importante mecanismo alternativo de transmissão e perpetuação da doença de Chagas, 

com risco concreto de expandi-la para países e regiões não-endêmicas (MORAES

SOUZA et ai, 1994; WENDEL e DIAS I992; OMS,I99I; CERISOLA et ai, I972 ; 

SCHMUNIS, I99I). 

Recentemente, casos transfusionais foram reportados no Canadá, Estados Unidos e 

Espanha, tornando-se evidente, assim, que a doença transmitida por via transfusional 

não se trata mais de um problema latino- americano (APPLEMAN et ai, I990) 

Vários estudos mostram grande variação na prevalência de doadores de sangue 

infectados pelo T. cruzi nas Américas, indo de 0,0 I% até 60,00% em algumas cidades 

bolivianas. Atualmente áreas consideradas isentas de risco transfusional passaram a 

reportar a presença de doadores infectados, como ocorre na Califórnia (EUA), onde 

40% dos doadores são latinos ( WENDELL, I997 ), com prevalência entre O, I 0% a 

I, IO%. 

Adicionalmente, um estudo multicêntrico norte-americano, com mais de 7.000 

doadores mostrou um índice de prevalência de O,I6% entre doadores latinos (PAN et ai, 

I992 ). 

Diversas circunstâncias permitem estimar a grande importância da transmissão por 

via transfusional. Algumas ligadas à biologia do parasita, como a evolução lenta e 

geralmente assintomática dos portadores crônicos da infecção, outras ligadas ao 

hospedeiro humano ou ainda fatores ligadas aos reservatórios, aos vetores e ao parasita 

e às correntes migratórias oriundas de áreas endêmicas para centros urbanos (BRENER 

e ANDRADE, I979). O quadro I mostra a grande variação no número de doadores com 

sorologia positiva para doença de Chagas em paises Sul Americanos, alguns estados 

brasileiros e na América do Norte. 
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Estima-se que 7 milhões de latino-americanos vivem hoje nos Estados Unidos, 

300.000 na Europa, 150.000 no Japão e 80.000 na Austrália (MORAES-SOUZA, 2000). 

Nestes países, em especial nos Estados Unidos, a simples exclusão de doadores 

provenientes de países endêmicos pode comprometer o suprimento de sangue. Na 

Califórnia, por exemplo, 40% dos doadores são latinos (WENDELL 1997). 

Por outro lado, a inexistência de teste soro lógico I 00% sensível e específico cria o 

risco de acarretar, em países não endêmicos e, portanto, com baixa prevalência de 

indivíduos infectados, um significativo número de reações falso-positivo, resultando em 

valor preditivo positivo extremamente alto, identificando indivíduos sadios como 

chagásicos. Acresce ainda o fato de que os Estados Unidos, apenas recentemente, conta 

com teste sorológico para doença de Chagas aprovado pelo Food and Drug 

Administration -FDA- (MORAES-SOUZA, 2000). 



País 

Argentina 

Bolívia 

Brasil 

Minas Gerais 

São Paulo 

São Paulo 

Chile 

Colômbia 

Equador 

Equador 

Paraguai 

Peru 

Uruguai 

Venezuela 

Venezuela 

Estados Unidos 

Estados Unidos 

Estados Unidos 

li 

Quadro 1: Soroprevalência entre doadores de sangue para anticoroos anti-T.cruzt en 

var~os pa1ses a mer~ca e alguns s os ras1 e1ros. d A . . I E tad b ·1 . 

No % Ref. Observações 

de Doações Positivos 

194.752 6,7 Rosenstei n. 1993 

1.298 25,0 Carrasco. 1990 

835.764 0,44 Brasil. 1993 

62.559 0, 14 Brener. 1993 

105.506 I 97 Wendel. 1992 

27.709 0,92 Wendel & Biagini. 1995 

17.233 2,58 Schmunis. 1991 

1.7 16 1,5 Schmunis. 1994 

7.920 0, 15 Schmunis. 1994 

11.878 0,33 Schmunis. 1994 

1.000 6,8 Schmunis. 1994 

1.481 2,9 Guevara et ai. 1994 

80.465 0,97 Franca. 1986 

529.883 4,0 Maekelt. 1973 

1.782.014 1,20 Ache. 1993 

7.835 0,16 Pan et ai. 1992 doadores hi~ânicos 

5.474 0,0 Pan et ai. 1992 doadores não hi~ânicos 

2.405 0,04 Kerndt et ai. 1991 

Os dados referem-se a testes de triagens (IFI. HA, FC, AO ou ELISA) e uma percentagem de 

resultados falso-positivos não pode ser descartada, pois inexistem dados sobre a aplicação de 

métodos confinnatórios a essas amostragens de doadores . 

Fonte: Modificado de Schmunis 1991 e Wendel1997. 

818LIOT~CA I CIR 
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLIC

IINtVERSIOAOE OE SAO PAUl O 
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1.3 CONTROLE DE TRANSMISSÃO TRANSFUSIONAL DA 

DOENÇA DE CHAGAS NA INICIATIVA DO CONE SUL 

Vários estudos mostram grande variação na prevalência de doadores infectados 

pelo T. cruzi nas Américas, indo de 0,0 I% até 60,00% em algumas cidades bolivianas 

(WENDEL, 1991). 

Diversas circunstâncias permitem estimar a grande importância da transmissão por 

via transfusional. Entre outras ligadas à biologia do parasita, à evolução lenta e 

geralmente assintomática dos portadores crônicos da infecção e às correntes migratórias 

oriundas de áreas endêmicas para centros urbanos (BRENER e ANDRADE, 1979). 

No documento original da criação da Iniciativa do Cone Sul, em Brasília, julho de 

1991 , ficou estabelecido que além das ações pela eliminação dos vetores domiciliados 

na Região, um terceiro objetivo seria "la reducción y la eliminación de la transmisión 

transfusional mediante e/ fortalecimiento de Ia Red de Bancos de Sangre y e/ contrai 

efectivo de los donantes". Naquele momento, os Ministros dos países envolvidos 

reconheciam não somente a grande importância da doença de Chagas transfusional no 

Continente, como admitiam a exeqüibilidade do seu efetivo controle (DIAS e 

SCHOFIELD, 1998). 

Este reconhecimento já havia sido feito pela Comunidade Científica dedicada ao 

estudo da doença de Chagas há pelo menos 4 décadas, inclusive com o desenvolvimento 

de técnicas e estratégias de controle. No entanto, uma efetiva decisão ao nível de 

programas nacionais só veio a implantar-se nos anos 80 com o surgimento da AIDS. 

Basta lembrar que as regulamentações legais para seleção de doadores na 

América Latina só começaram a surgir nos anos 80, verificando-se em 1995, que até 

então apenas 3 dos 6 países do Cone Sul dispunham de Lei obrigando o controle 

sorológico dos doadores de sangue. Contextualmente, se a grande massa de infectados 

pelo T. cruzi na América Latina deveu-se ao clássico contato homem

suscetível/triatomíneo-infectado no âmbito de vivendas e condições de vida insalubres, 

a evolução dos fatos históricos e sociais fez crescer a urbanização da endemia e 

proporcionou, também através do incremento da Hemoterapia, o crescimento do risco 

da doença de Chagas transfusional. Pode-se admitir que a clássica forma de transmissão 

da doença humana acontece por profundas falhas no sistema social e de produção nas 

vastas áreas endêmicas latino-americanas e que a DC transfusional reflete, por sua vez, 
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a precariedade dos sistemas de saúde destas regiões (DIAS e COURA I997; DIAS e 

BRENER, I984). 

1.4 PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DA DC TRANSFUSIONAL, 

COM ESPECIAL ATENÇÃO AOS PAÍSES DO CONE SUL 

O número anual de transfusões de sangue aumentou significativamente na área 

endêmica entre os anos 50 e 90, como resultado da urbanização, do crescimento 

populacional e do aumento de cobertura da atenção médica em toda a região. 

No Brasil, para um total entre 4 e 5 milhões de transfusões anuais, uma 

pesquisa direta em 850 Municípios entre I988 e I990 revelou que, para I.525 serviços 

de hemoterapia analisados, 68,8% realizavam triagem sorológica para doença de 

Chagas, variando esta proporção conforme as regiões (51, I% no Nordeste até 89,8% no 

Sul) e com o tamanho dos municípios: 33,3% para populações menores que I 0.000 

habitantes, 68,2% para populações entre I O e 50 mil habitantes e 92,5% para municípios 

com população superior a 50.000 habitantes. No mesmo trabalho, verificou-se que havia 

já desaparecido no País a transfusão com doadores remunerados, sendo então 82% os 

doadores voluntários (DIAS e SCHOFIELD, I998). 

Nesta amostra, 44,5% dos serviços realizavam apenas transfusões de urgência 

e 42 ,2% empregavam sangue total; estes dados mostravam que a transfusão de sangue 

era ainda, à época, uma prática bastante primitiva no País, particularmente nos pequenos 

municípios. 

A positividade sorológica para doença de Chagas era de 0,97%. Houve uma 

grande mudança neste panorama nos anos seguintes, subindo significativamente a 

cobertura e a qualidade dos bancos de sangue no Brasil, com vários Estados alcançando 

o controle sorológico de mais de 90% das transfusões realizadas (WENDEL, I997). 

A situação da DC transfusional melhorou nos anos recentes na maioria dos 

Países, frente aos dados disponíveis para os anos 60. O indicador mais sensível tem sido 

a prevalência da infecção pelo T. cruzi em doadores ou candidatos à doação, podendo 
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ser entendido como um verdadeiro marcador do risco da DCh transfusional e até mesmo 

como um medidor do nível de transmissão da doença de Chagas num País. A redução 

desta prevalência significa, de um lado, a própria redução da incidência da doença na 

região, geralmente por conta da redução da transmissão vetorial do parasito (devida 

principalmente à eficácia das ações de controle dos triatomíneos e também a eventuais 

melhoramentos na vivenda rural). Mas se deve também à ação de repressão que o 

diagnóstico de doença de Chagas exerce sobre um doador para não voltar a doar seu 

sangue -efeito polícia- (DIAS e SCHOFIELD, 1998). 

Em paralelo, tem-se observado uma redução contínua na prevalência de 

indivíduos infectados, doadores de sangue ou membros da população em geral à medida 

que várias ações tenham sido implantadas. Segundo WENDEL 1997, esses mecanismos 

de redução progressiva podem ser divididos em 4 grupos : 

Programas sanitários de erradicação de vetores - Faz com que as gerações mats 

novas apresentem menor taxa de prevalência do que aquelas mais velhas (efeito coorte) 

(ZICKER et al, 1990). Esse fenômeno tem sido observado tanto em escolares quanto 

em jovens candidatos ao alistamento militar (MARZOCHI, 1981) ou em doadores de 

sangue. Um estudo recente em São Paulo, (WENDEL & BIAGINI, 1995) mostrou 

prevalência 2,5 vezes maior (p<O,OO 1) em doadores com mais de 55 anos quando 

comparados àqueles com idade inferior a 26 anos. 

Abolição de doadores remunerados - Desde 1980 não é mais permitido o uso de 

remuneração aos doadores de sangue no Brasil. Esse talvez tenha sido um dos fatos 

mais importantes que contribuíram para a drástica redução da prevalência de doadores 

infectados nos grandes centros hemoterápicos brasileiros. Infelizmente, essa medida 

ainda não é adotada em todos os países da América Latina. 

Adoção de doadores de repetição (altruístas) - Em hemoterapia, podemos classificar 

os doadores voluntários (não-remunerados) como aqueles que doam pela primeira vez 

ou os que o fazem repetidamente. O primeiro grupo, em geral está doando como 

reposição a utilização de unidades para parente ou conhecido e apresenta altos índices 

de rejeição sorológica, pois refletem, de certo modo, a situação observada na população 
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em geral. O segundo grupo é formado por doadores previamente selecionados, que já se 

submeteram as triagens clínicas e sorológicas em doações anteriores e, portanto, 

apresentam possibilidade bem mais reduzida de infecção, podendo-se observar em 

alguns centros, índices de prevalência até I O vezes menores do que doadores que doam 

pela primeira vez. Dessa forma, serviços que estimulam a doação a partir de doadores 

de repetição, encontrarão sempre taxas de prevalência menores do que aqueles que 

dependem de doadores de primeira vez. 

Características de desenvolvimento em áreas endêmicas - Uma vez que áreas 

endêmicas - rurais, em geral - tornam-se mais desenvolvidas, observa-se naturalmente 

uma redução na taxa de emigração para locais não endêmicos; além disso, a fixação do 

homem em regiões mais desenvolvidas faz com que melhore naturalmente as 

características de habitação, fato que, associado a programas de erradicação do vetor, 

proporciona menores índices de infecção. Atualmente observa-se que há várias cidades 

em que o número de doadores nascidos em áreas urbanas é maior do que o usual há 

apenas 20 anos atrás. 
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1.5 TRANSMISSÃO POR COMPONENTES SANGUÍNEOS 

A transmissão via hematológica ocorre na transferência de componentes 

sanguíneos de um doador infectado pelo T cruzi a um receptor sadio. 

Com exceção do plasmas liofilizados (AMA TO NETO et ai, 1966) e derivados 

sangüíneos expostos a procedimentos industriais de esterilização como albumina, 

gamaglobulina ou fatores industriais de coagulação, todos os componentes 

hemoterápicos podem ser infectantes. O Trypanosoma cruzi permanece viável a 4°C por 

18 dias, pelo menos, ou até 250 dias se mantido a temperatura ambiente (SULLIVAN, 

1944 ). A viabilidade do parasita está um pouco reduzida em componentes congelados, 

embora vários hemofilicos tratados apenas com crioprecipitado tenham sido infectados 

(BERGOGLIO, 1965; CERISOLA et al, 1972; HAMERSCHLAK et al, 1990; NIDO et 

al, 1981 ). 

Em muitos locais, a transfusão de sangue é reconhecida como a segunda via em 

importância para a transmissão da Doença de Chagas; por outro lado, ela pode ser 

considerada como a principal fonte de transmissão em países industrializados (Canadá, 

Espanha, Estados Unidos) ou em países latino-americanos que tenham ou estejam em 

processo de erradicação completa do vetor (triatomíneo ). 

O número real de casos descritos na literatura é claramente subestimado, pois 

não mais de 291 casos foram recentemente publicados (SCHMUNIS, 1994; WENDEL 

et ai 1992; WENDEL e GONZAGA 1993). Esse fator decorre de vários aspectos como: 

a falta de conhecimento ou percepção da doença (especialmente observada em áreas não 

endêmicas e mais desenvolvidas), ausência de interesse - ou recursos limitados - em 

proceder a uma avaliação médica mais detalhada de um suposto caso transfusional e, 

finalmente, certa relutância em relatar casos bem definidos, pois podem, de certa forma, 

refletir a baixa qualidade transfusional do serviço hemoterápico implicado. Por outro 

lado, um fator positivo que tem sido recentemente observado na América Latina refere

se ao decréscimo real dos casos observados nos principais centros hemoterápicos, 

particularmente da Argentina, Brasil, Chile e Uruguai, cujas políticas transfusionais 

estão passando por grandes desenvolvimentos. 

Embora o número de casos descritos no hemisfério norte seja muito baixo- três 

nos Estados Unidos (CIMO et al, 1993; GEISELER et al, 1987; GRANT et al, 1989), 
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um no Canadá (NICKERSON et ai, 1989) e um na Espanha (VILLALBA et ai, 1992)

a recente e intensiva emigração para esses países faz surgir alguma preocupação. 

Estima-se atualmente que pelo menos 7.000.000 dos imigrantes latino

americanos estejam legalmente nos Estados Unidos (SCHMUNIS 1994 ), 250.000 na 

Europa, 150.000 no Japão e 80.000 na Austrália (WENDEL et ai, 1992). Embora 

muitos deles não representem grande percentagem do total de doadores, é possível que 

alguns doadores infectados já estejam doando sangue regularmente, pois estima-se que 

existam pelo menos de 50.000 a 150.000 imigrantes infectados apenas nos Estados 

Unidos (KIRCHHOFF 1992, KIRCHHOFF, 1993). Esses aspectos contribuem lenta e 

progressivamente para que a Doença de Chagas mude os seus limites geográficos 

naturais, colocando em risco outros países que até há poucas décadas não se deparavam 

com tais problemas. 

1.6 TRIAGEM SOROLÓGICA 

Com o aumento do número de doações e transfusões de sangue no Brasil e no 
mundo, novas tecnologias de diagnóstico de doenças hematotransmissíveis são 
incorporadas às rotinas nos bancos de sangue sendo obrigatórias por lei em vários 
pmses. 

Atualmente há vários testes de triagem para a detecção de anticorpos anti-T. 

cruzi. Embora um estudo efetuado no Centro-Oeste brasileiro (ANDRADE et ai, 1992) 

tenha demonstrado que, apesar de testes sorológicos, a transmissão ainda seja possível, 

porquanto 12 em 1.513 (0, 79%) amostras analisadas tenham apresentado resultados 

falso-negativos, se os testes forem elaborados adequadamente, o risco residual da 

transmissão será muito baixo. As chances tornam-se ainda menores quando dois 

procedimentos distintos são executados, estratégia requerida tanto pela OMS como pela 

Organização Pan-Americana de Saúde (COURA & WENDEL, 1994) ou pelo 

Ministério da Saúde do Brasil. Utilizando-se dois testes soro lógicos, estima-se uma 

sensibilidade da triagem em torno de 99,7% (TAKEI, 1982). 

Baseando-se na fórmula previamente elaborada e com sensibilidade aproximada 

de 99,7% para os testes de triagem, numa população de doadores com prevalência 

média de I ,0% de infecção pelo Tcruzi, pode-se calcular que o risco esperado de 

observar um caso agudo de Doença de Chagas transfusional, até 2 a 4 meses após a 
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transfusão, está ao redor de I :200.000 unidades. Embora estimativas oficiais do 

Y1 inistério da Saúde no início da década apresentassem cifras de 4.500.000 transfusões 

anuais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1993), é bem provável, por dados mais recentes, 

que não mais de 2.500.000 unidades sejam coletadas no país e que, portanto, o risco 

teórico de transmissão transfusional, caso todas as unidades sejam apropriadamente 

transfundidas, estaria em torno de I O a 15 casos anuais. Naturalmente, a taxa de 

sobrevivência (SR) também deve ser aplicada ao seguir-se prospectivamente os 

receptores por longos períodos. 

Apesar de serem teóricas essas estimativas, e de nenhum estudo epidemiológico 

prospectivo ter ainda confirmado ou rejeitado, semelhantes dados, outros estudos mais 

limitados têm tentado fortalecer as hipóteses iniciais. A análise de um painel 

selecionado de 192 soros (WENDEL et ai, 1992), derivado de um total de I 05.536 

doações testadas por imunotluorescência indireta (!F), hemaglutinação passiva reversa 

(HA) e ELISA, e subseqüentemente avaliado por teste Western blot (WENDEL et ai, 

1992), chegou à conclusão final de que o risco de transfundir uma unidade infectada e 

previamente triada como negativa apenas pela IF seria de 0,00096% (95% IC = 

0,0017% e 0,00024%) ou 1:104.000 unidades (95% IC = 1:60.000 a 1:416.000 

unidades). Por outro lado, ao usar-se a HA, o risco calculado foi de 0,08 (95% IC = 

0.25% e 0.085%) ou 1-.1250 unidades (95% IC = I :400 a 1: 1.700 unidades). 

Finalmente, se ambos os métodos fossem simultaneamente empregados, o risco 

final seria de 0,00074% (95% IC = 0,0014% e 0,00015%) ou 1: 135.000 unidades (95% 

IC = 1: 71.000 a 1:666.000 unidades). Outro estudo prospectivo feito no Brasil , que 

seguiu 627 receptores cronicamente transfundidos apenas com componentes triados por 

2 metodologias sorológicas não evidenciou nenhum caso infectado pelo T.cruzi 

(NUKUI et ai, 1992). 

Por outro lado, sabe-se que a cobertura sorológica para T.cruzi ainda não atingiu 

I 00% de todo o território nacional. Mesmo no Estado de São Paulo, em 1990 a triagem 

sorológica era de 92% (WANDERLEY, 1993 -B-), com duas técnicas, fazendo com 

que uma situação intermediária entre os cálculos acima apresentados, porém mais 

próxima do real, possa ocorrer. 

Dessa forma, recentemente Amato Neto calculou que o número anual de 

doadores no Brasil com testes sorológicos reativos para T.cruzi seria de 55.000 e que 
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cerca de 11.000 deles não seriam triados no país, estimando que entre 1.500 a 3.000 

receptores poderiam adquirir anualmente a doença de Chagas transfusional. Deve-se 

ressaltar que esses cálculos só seriam válidos para regiões com hemoterapia mais 

primitiva e não cumpridora das normas preconizadas pelo Ministério da Saúde, 

ocorrendo em regiões menos desenvolvidas do país. 

De qualquer maneira, essas estimativas estão decrescendo, e espera-se muito em 

breve que a Doença de Chagas transfusional venha a ser extremamente rara no país 

(WENDEL 1997). 

A transfusão sangüínea é um processo que, mesmo realizado dentro das normas 

técnicas preconizadas, envolve risco sanitário com a ocorrência potencial de incidentes 

transfusionais, que podem ser classificados em imediatos ou tardios (ANVISA, 2004 ). 

Dentre os incidentes transfusionais tardios, destacam-se, aqueles relacionados às 

doenças infecciosas e parasitárias. Para prevenir o aparecimento e/ou recorrência desses 

incidentes, torna-se fundamental o monitoramento e a vigilância de todo o processo, da 

captação do doador à transfusão. 

Apesar da relevância, no Brasil, não se tem estabelecido o real perfil 

epidemiológico desses incidentes, sejam eles relacionados à terapêutica e ao uso dos 

produtos sangüíneos ou às falhas no processo durante o ciclo do sangue. 

Nesse sentido, iniciou-se, em 2000, uma discussão sobre um sistema de 

hemovigilância na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com o estabelecimento de 

uma proposta para a implantação de um sistema brasileiro. 

Esse projeto visa a criar as condições necessárias para o desenvolvimento desse 

sistema, a partir da definição do conceito de hemovigilância e de temas relacionados, da 

estrutura funcional do sistema e do fluxo da informação. O principal objetivo é 

aumentar a segurança nas transfusões sangüíneas, com particular ênfase nos incidentes 

transfusionais, a fim de que possam ser introduzidas medidas preventivas e corretivas. 
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1.7 HISTÓRICO DO CONTROLE DO SANGUE NO BRASIL 

FERNANDES, 2002 aborda que o controle de sangue inicia-se com as 

descobertas feitas no início do século 20 começando em 1900, quando Landsteiner 

descobriu que existiam três diferentes tipos sangüíneos entre as pessoas: o tipo A e o 

tipo 8 (cujas hemácias continham, respectivamente, o antígeno A e o 8), além do tipo O 

cujas hemácias não continham o antígeno A nem o 8 (FERNANDES, 2002 apud 

OBERMAN, 1981). 

Em 1902, De Castello e Sturli descreveram o tipo AB ,cujas hemácias contêm 

ambos os antígenos- A e 8 (ANVISA 2004-B). 

A classificação nesses diferentes grupos sangüíneos entre os indivíduos 

estabeleceu a base científica para a utilização do sangue como agente terapêutico. 

A descoberta de anticoagulantes e preservantes, em 1917, permitiu o início do 

processo de armazenamento e de estocagem do sangue. Entretanto, somente em 1943, 

Loutit e Mollison introduziram uma nova solução muito mais viável para a preservação 

do sangue in vitro quando comparada com as anteriores (ANYISA, 2004-B). 

Apesar de o Fator Rh ter sido descrito somente entre os anos de 1939 e 1941 , por 

Landsteiner, Wiener e Levine, já em 1926 surgia, em Moscou, o primeiro Centro de 

Hematologia e Transfusão de Sangue e, na década de 30, centros de transfusões haviam 

sido instalados por todo o mundo (ANYISA, 2004-B) 

Essa nova descoberta permitiu classificar o sangue das pessoas também segundo 

a presença do antígeno D, como: Fator Rh positivo (presença do antígeno D) e Fator Rh 

negativo (ausência do antígeno D), constituindo-se em base sólida para a 

compatibilidade da transfusão de sangue e de seus componentes. 

Segundo a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANYISA, 2005): "No 

início do nosso século tivemos firmado o progresso da transfusão com as quatro ordens 

de conhecimentos: o descobrimento dos grupos sangüíneos, do Fator Rh, o emprego 

científico dos anticoagulantes, o aperfeiçoamento sucessivo da aparelhagem de colheita 

e de aplicação, e conhecimento mais rigoroso das indicações e contra-indicações do uso 

do sangue.". 

A história da hemoterapia praticada no Brasil é caracterizada por fatos que a 

situam em duas eras, uma pré-pró-sangue e outra pós-pró-sangue, isto é, antes e depois 

de 1980 (CAIRUT AS, 1990). 
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O primeiro período ficou marcado pela elaboração do Decreto N .0 54.494, de 16 

de outubro de 1964, que criou um grupo de trabalho para estudar e propor a legislação 

disciplinadora da hemoterapia no Brasil e instituir, ainda, a Comissão Nacional de 

Hemoterapia (CNH), que, a partir dessa data, ficou sediada no Ministério da Saúde 

ampliada em 1988 pelo Decreto 0.0 95.721, 

No ano seguinte, em 28 de junho de 1965, foi promulgada a Lei N. 0 4.701, que 

dispunha sobre o exercício da atividade hemoterápica no Brasil e dava as bases da 

Política Nacional do sangue. No ano seguinte, em 28 de junho de 1965, foi promulgada 

a Lei N. 0 701, que dispunha sobre o exercício da atividade hemoterápica no Brasil e 

dava as bases da Política Nacional do Sangue: organização da distribuição de sangue, de 

seus componentes e derivados, doação voluntária, medidas de proteção ao doador e ao 

receptor, sistematização da atividade industrial - fabricação de hemoderivados - , 

incentivo à pesquisa científica e à formação e ao aperfeiçoamento de recursos humanos. 

A CNH foi definida como um órgão permanente do Ministério da Saúde, 

incumbido de fazer cumprir os postulados da Política Nacional de Sangue (MENDES et 

ai, 2002 e ANVISA 2005). 

A CNH fez o primeiro trabalho normativo existente no País, emitindo 

regularmente portarias e instruindo decretos que versaram desde o registro dos serviços 

executores da atividade hemoterápica até a exportação de plasma humano. 

MENDES et ai, 2002 aborda também que em 1976, o Ministério da Saúde 

passou a ter uma nova organização com a extinção das comissões nacionais, que foram 

substituídas por câmaras técnicas do Conselho Nacional de Saúde. Pela Portaria N. 0 34, 

de 27 de novembro de 1978, a CNH passou a constituir uma dessas câmaras (Câmara 

Técnica de Hemoterapia- CTH, com funções normativas e consultivas). 

No segundo período, CAIRUTAS 1990, refere que: 

"O Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados/Pró-Sangue inclui-se entre os 

programas especiais do Governo Federal e foi criado em 1980, através da Portaria 

Interministerial N. 0 07/80, de 30 de abril, dos ministros de estado da Saúde e da 

Previdência e Assistência Social." 

O objetivo maior do Pró-sangue foi a implantação e a implementação dos 

hemocentros pelo governo, incrementado posteriormente pelo avanço da AIDS, 

possibilitando a difusão de conceitos como: 
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• sangue, um bem não mercantil ; 

• doação voluntária e gratuita; 

• programas de captação de doadores voluntários de sangue; 

• fracionamento adequado- transfusão seletiva; 

• obrigatoriedade de testes sorológicos (Hepatite B, Sífilis e doença de Chagas). 

Por volta de 1985/1987, a questão do sangue e dos hemoderivados no Brasil era 

crítica. O tema passou a adquirir notoriedade em decorrência do aparecimento da 

SIDA/AIDS (até 1987, a categoria de exposição por transfusão sangüínea foi 

responsável por 8,8% dos casos de aids notificados ao Ministério da Saúde). Diante 

desse quadro e da relevância desses serviços, o Ministério da Saúde estabeleceu 

medidas rigorosas no sentido de oferecer maior segurança aos doadores e receptores de 

sangue e hemoderivados (CAIRUT AS 1990, CAIRUT AS 1985). 

No primeiro semestre de 1986, ocorreu, em Brasília, a 8.3 Conferência Nacional 

de Saúde, à qual compareceram representantes de todos os segmentos da sociedade. Foi 

considerado consenso o direito universal à saúde, tendo o Estado a responsabilidade de 

assegurá-lo ao cidadão. 

"Sangue e Hemoderivados" foi um dos assuntos debatidos na 8.3 Conferência de 

Saúde. Por sua importância, o tema mereceu ser ampliado nas conferências estaduais em 

grandes debates. Os relatórios elaborados nos estados foram condensados em um 

documento final , na cidade de Manaus, em 20 de outubro de 1986. Esse documento 

definiu a política nacional na área de sangue e hemoderivados sob a óptica de que "é 

dever do Estado prover os meios para um atendimento hematológico e hemoterápico de 

acesso universal e de boa qualidade" e "dever do cidadão cooperar com o Estado na 

consecução desta finalidade". 

Hoje, no Brasil, os serviços de hemoterapia são regidos pelas normas técnicas 

contidas na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) N.0 153, de 4 de junho de 2004, 

seguindo-se os princípios da moderna hemoterapia (MINISTÉRIO DA SAÚDE -f-) . 

O quadro 2 apresenta a evolução temporal da triagem laboratorial de doenças 

transmitidas pelo sangue, de acordo com as normas nacionais estabelecidas . 



Quadro 2. Distribuição das infecções e/ou doenças com triagem laboratorial 

normatizada, de acordo com o ano de publicação da norma específica no Brasil. 

ANO DCH SIFILIS HEPATITE B HIV MALARIA HEP.C 

1969 I li I Port;~ri:• 

\ '.11-1 CNH-4 

1975 Rt"Soll)\'ão 

CNH-1 

1987 Rt"Solução 

Ciplan-9 

1988 I'' lljt Lei ('"'97. Lei (.:.a97. Lei ('"'97. Lei ('"'97. 

I l, , "' ,,, Decreto lei Decreto lei Decreto lei Decreto lei 

. -'I 95721 95721 95721 95721 

1993 I I LII 1 I 'I'- r m·t:u·i:l 1\IS Pot· t;~I'Í:~ 1\IS Pm·t:~I'Í:I 1\IS Pot· t:~I'Í:~ 1\IS Pm·t:~I'Í:~ 

I' - 1376 1376 1376 1376 1376 

1994 I '!I.!! I I 'I'- Port<~I'Í:I 1\IS l'ot·tm·i:~ 1\IS PoJ·t:H"i:• 1\IS Pm·tm·i:~ 1\IS Pm·tm·i:~ 

- 2135 2135 2135 2135 2135 

1996 Po1·t:~ri<~ 1\IS 

2009 

2002 I I'\ \l' RD(' 3~3 RO(' 3~3 RO(' 3~3 RO(' 3~ RO(' 3~3 

2004 1'1 H I RO(' 153 RDC 153 RO(' 153 RDC 153 RDC 153 

Fonte: Fernandes, 2001 

23 

1\IS 

1\IS 

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

epidemiológico da população na qual se faz a captação dos candidatos à doação, a 

seleção desses candidatos na triagem clínica, a triagem sorológica de infecções/doenças 

transmitidas pelo sangue, etc. 

Quanto à captação dos candidatos a doadores de sangue, a ANVISA propõe 

normas regulativas quanto a segurança dos doadores e receptores de sangue no Brasil. 

Considera-se que a seleção de doadores se inicia nesta fase, que antecede o ciclo 

do sangue propriamente dito. Conduzida por meio de diferentes técnicas de 

recrutamento, diretamente ou por meio da mídia, nas escolas, nos ambientes de trabalho, 

etc .. . , essa fase tem como objetivo motivar pessoas em bom estado de saúde para que 

sejam potenciais doadores de sangue, no sentido de garantir à população um suporte 

hemoterápico suficiente e de boa qualidade (ANVISA, 2005). 
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Toda doação de sangue deve ser altruísta, voluntária e não remunerada direta 

ou indiretamente. O sangue, portanto, depende do desprendimento do doador, que deve 

estar consciente de que o ato da doação de sangue não pode prejudicar sua saúde, bem 

como a do receptor desse sangue (ANVISA, 2004). 

Sabe-se que, quanto maior for o nível de saúde dos doadores, mais seguro será o 

sangue obtido. Assim, há que se considerar o perfil epidemiológico da população 

trabalhada para esse fim. 

Segundo o Ministério da Saúde em sua RDC 153 as normas e as condições de 

doação são sugeridas às pessoas que complementem os critérios estabelecidos: 

Podem doar sangue, pessoas saudáveis com peso acima de 50 kg, que tenham 

idade entre 18 e 65 anos e que não tenham antecedentes e/ou maior vulnerabilidade para 

a transmissão de doenças veiculadas pelo sangue. 

O ciclo do sangue tem início com o candidato à doação se apresentando ao 

serviço de hemoterapia A fim de possibilitar uma maior garantia de sua identificação, o 

candidato deve ser identificado por meio de um documento que contenha sua foto 

(ANVISA 2004 e ANVISA 2005). 

Os candidatos à doação devem passar por uma "seleção" antes de doarem 

sangue. Essa seleção, de responsabilidade do serviço de hemoterapia, que realiza a 

coleta do sangue, é chamada de triagem clínica e deve ser realizada por profissional de 

saúde habilitado, sob supervisão médica, no mesmo dia da doação/coleta. É realizada 

com o intuito de selecionar, dentre os candidatos apresentados, somente aqueles que 

preencherem os critérios desejáveis para um doador de sangue. 

Desse modo, como a triagem clínica visa a proteger a saúde do doador e a saúde 

do receptor, devem ser verificados, dentre outros: 

• o peso; 

• a pressão arterial (PA); 

• a temperatura; 

• a taxa de hemoglobina (Hb) ou de hematócrito (Ht). 

Além disso, o candidato passará por uma avaliação clínica e epidemiológica 

realizada por meio de entrevista, em local com privacidade, na qual se utiliza um roteiro 

padronizado que contém questões referentes à história de doença prévia ou atual, 
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cirurgias, maior vulnerabilidade para doenças sexualmente transmissíveis, etc (ANVISA 

2004, ANVISA 2005, FERNADES 2002). 

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

seguinte: coleta do sangue. O candidato considerado inapto temporária ou 

definitivamente não terá o seu sangue coletado e será dispensado do serviço de 

hemoterapia após orientação. O motivo de sua recusa deverá ser registrado na sua ficha. 

Além da triagem clínica, como medida adicional de segurança, o serviço de 

hemoterapia deve oferecer ao candidato considerado apto a oportunidade de se auto

excluir, caso ache que a bolsa de sangue coletada não deva ser transfundida. Essa 

medida, denominada voto de auto-exclusão, tem o objetivo de dar mais uma 

oportunidade ao doador que não referiu ou omitiu, durante a triagem clínica, uma 

condição de risco acrescido para doenças transmissíveis pelo sangue. Esse voto, que 

deve ser confidencial, não impede a coleta de sangue, mas quando positivo, determina o 

descarte da bolsa de sangue coletada. 

O processo de coleta do sangue pode se dar de duas formas, sendo a mais 

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

complexidade, realiza-se por meio de aférese (MINISTÉRIO DA SAÚDE - f -, RDC 

153). 

O sangue total deve ser coletado em uma bolsa descartável, estéril e múltipla (a 

tripla é a mais comumente utilizada em nosso meio), para permitir o posterior 

processamento, isto é, a separação do sangue total coletado em vários 

hemocomponentes. No momento da doação, o doador deve estar confortavelmente 

instalado. A punção venosa para coleta do sangue deve ser precedida de uma anti-sepsia 

adequada do local de venopunção, e o volume coletado deve ser aquele definido na 

triagem clínica (entre 405 e 495 ml). Durante a coleta, a bolsa deverá ser 

constantemente movimentada a fim de permitir que o sangue coletado seja 

homogeneizado com o anticoagulante nela contido. 

Também serão coletadas nesse momento, em tubos adequados, as amostras de 

sangue que se destinarão aos exames imunohematológicos (tipagem sangüínea) e 

sorológicos. Há necessidade de especial atenção para que as identificações da bolsa e 

dos tubos com as amostras de sangue sejam feitas concomitantemente para evitar erros, 

tais como a troca de amostras. 
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Concluída a coleta, a bolsa de sangue será encaminhada para o processamento e 

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

imunohematológicos e sorológicos obrigatórios, sem os quais nenhuma bolsa poderá ser 

liberada para o consumo. 

Ainda na fase de coleta, há que se garantir, também, o pronto atendimento ao 

doador que apresentar algum efeito secundário e indesejável. Assim, é obrigatório que 

exista pessoal treinado para dar esse atendimento, num local de recuperação do doador 

com disponibilidade de material e medicamento para essa finalidade. 

1.8 SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA DOENÇA DE CHAGAS 
NO AMAZONAS 

Na Amazônia equatoriana e no Rio Negro, no Brasil, têm sido observados perfis 

epidemiológicos que mostram risco cumulativo em relação à idade, assim como 

transmissão contínua já faz algumas décadas segundo ROJAS et al, 2005, que abordou o 

assunto na REUNIÃO INTERNACIONAL SOBRE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO 

DA DOENÇA DE CHAGAS NA AMAZÔNIA em 2004. 

A tripanossomíase na Região Amazônica tem sido motivo de preocupação ao 

longo dos tempos, dada a grande dispersão de vetores infectados e crescentes migrações 

humanas. Um seminário internacional da ECLA T (Rede Internacional sobre Pesquisa 

em Triatomineos) em julho de 2002 analisou a situação e perspectivas quanto à 

dispersão da doença humana concluindo ser a mesma ainda esporádica e com potencial 

de ampliação na área, requerendo objetivo e integrado esforço de vigilância, compartido 

por todos os Países da Região (DIAS, PRATA e SCHOFIELD, 2002). 

Situações similares no caso de outros vetores têm sido relatadas no Peru e na 

Colômbia, sendo possível que fenômenos parecidos ocorram em outras áreas de 

distribuição desses vetores. 

Essa transmissão está relacionada com Rhodnius robustus e R. pictipes, que 

invadem os domicílios sem colonizá-los, e Panstrongylus geniculatus, que tem sido 

encontrado em peridomicílios (COURA et al, 2002). 
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Isso traz um alerta acerca do potencial de transmissão da espécie não das formas 

esperadas, mas também sob o risco de uma contaminação acidental pelos mecanismos 

alternativos de transmissão. 

Também assumiu-se que - de modo geral - a DC é ainda incipiente na 

Amazônia, com casos humanos esporádicos e raros registros de triatomíneos 

domiciliados, tanto em áreas abertas e colonizadas como entre populações aborígenes. 

Em paralelo, ocorrem fluxos migratórios importantes dentro e para a região e 

significativa ação antrópica sobre o meio, fatos que podem oportunizar a emergência e a 

expansão da endemia (COURA et al 1999, DIAS et al 2001). No âmbito do vetor 

registra-se ampla e complexa dispersão de espécies nativas- especialmente do gênero 

Rhodnius - com situações particulares de domiciliação incipiente de Panstrongylus 

geniculatus (Equador e Pará), de Triatoma maculata (Roraima) e de transmissão 

silvestre da DCH por Rhodnius brethesi nos piaçabais do Alto Rio Negro (VALENTE e 

V ALENTE 1993 ). 

Crescendo a população urbana, aumenta lentamente a chance de transmissão 

transfusional, registrando-se uma prevalência discreta da infecção em doadores da 

Amazônia Brasileira nos últimos anos, onde era observado em 1992 uma prevalência de 

0,035% de doadores sorpositivos para DCH segundo inquérito dos Hemocentros 

Coordenadores (FUNASA,2001 ). 

Por suas características basicamente enzoóticas e sem domiciliação de vetores, a 

tripanossomíase na Amazônia não pressupõe a implantação imediata das medidas 

tradicionais de controle realizadas no Cone Sul e outras regiões de DCH antiga, como a 

luta química extensiva e continuada contra triatomíneos domésticos (DIAS, PRATA E 

SCHOFIELD, 2001 ). 

Diferentemente, previsíveis as possibilidades de emergência do agravo, a 

situação amazônica enseja uma ação antecipada e vigilante que previna o fato esperável 

da expansão da doença humana principalmente no que tange as modificações 

geográficas e dispersões de vetores, além dos outros riscos de contaminação da doença. 

Tem sido também relatada a ocorrência de surtos focais, provavelmente 

associados com a transmissão pela via oral, especialmente com suco de açaí -Euterpe 

catinga-. (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO AMAZONAS, 2004 ). 
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Acredita-se que triatomíneos infectados e/ou suas fezes contaminam alguma fase 

do processamento e consumo do produto, e que essa seria a via de transmissão. Até 

1998, tinham sido descritos 17 episódios envolvendo 85 casos, sendo que a maioria 

ocorreu no Estado do Pará e os outros, no Amapá, Acre e Amazonas mais recentemente. 

Os primeiros casos humanos autóctones de doença de Chagas na Amazônia 

surgiram a partir de 1966, com o relato de 3 casos em Belém do Pará" (SCHA W, 

LAISSON e FRALHA, 1966). 

Pinto et ai 200 I, em um estudo que faz menção de cerca de 148 casos descritos, 

até 200 I, em toda a Amazônia brasileira; 121 dentre eles foram considerados agudos 

(houve 5 óbitos). Desde os estudos de SCHA W já na década de 1960, aventara-se a 

possibilidade da infecção por via oral, a partir da contaminação alimentar com fezes de 

barbeiro infectado. Observando-se ai que a transmissão oral tem uma peculiaridade 

implicada sendo ocorrente nos lapsos de negligências dos serviços de vigilância 

sanitária de determinadas regiões, principalmente em locais remotos (SCHA W, 

LAISSON e FRALHA, 1966). 

A região afetada inclui os Estados do Pará, Amazonas, Acre, Amapá, Maranhão 

(considerando-se a Amazônia legal) e Rondônia: "Atualmente o Estado que mais tem 

notificado casos é o Pará, somando um total de 71 (incluindo) casos ocorridos em 17 

microepidemias familiares já descritas" (PINTO et ai, 2001) 

Além disso, as mudanças sociais ocorrentes não só na Amazônia, mas também 

em toda região Norte implica uma transição epidemiológica albergando novos fatores 

de risco para a transmissão da doença de Chagas como um todo. 
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1.9 TRANSIÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA DOENÇA DE CHAGA~ 

NA REGIÃO AMAZÔNICA 

Com as atividades focadas a partir da década de 1970 para o controle dos vetores 

na áreas endêmicas do Brasil, vimos nesse últimos 30 nos uma queda considerável na 

incidência da doença. 

Porém, a história nos remete a observar que houve mudanças no perfil 

epidemiológico da DC. 

A expansão urbana brasileira trouxe os portadores crônicos para áreas indenes e 

expande a presença do agente etiológico em reservatórios humanos, mesmo agora, sem 

a presença do vetor "barbeiro" domiciliado, que estava sendo controlado pelas ações 

dos órgãos como a Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM) e os 

Laboratórios centrais de Saúde Pública (LACEN) e outros. 

Com o crescimento populacional, as migrações e as alterações ambientais que o 

homem começa a elaborar nas mais diversas regiões brasileiras e principalmente na 

região Norte, observamos uma variação relativa ao problema da doença de Chagas 

principalmente no Amazonas, que era até então considerada área indene. Entre essas 

variações, classificamos de acordo com CONSENSO BRASILEIRO SOBRE DOENÇA 

DE CHAGAS NO AMAZONAS os fatores mais evidentes na interação da doença e a 

região Amazônica (DIAS et ai, 200 I). 

Atividades que podem aumentar o risco de transmissão 

• Destruição da floresta causada por: crescimento urbano; estabelecimento de grandes 

áreas de pasto; aumento das plantações de açaí e pupunha, substituindo a floresta 

primária; atividades extrativistas, como a coleta de castanhas na Bolívia. 

• Aumento expressivo e repentino das populações humanas. 
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• Grupos de trabalho em atividades de mineração e outras, sem medidas adequadas de 

proteção. 

• Turismo na floresta sem as devidas medidas de proteção. 

Riscos do ambiente domiciliar 

• Casas construídas na floresta, cercadas por árvores, incluindo palmeiras. 

• Pessoas com alto risco de contato com triatomíneos. 

• Condições propícias à presença de vetores, reservatórios domésticos e silvestres nas 

casas. 

• Habitações construídas com materiais naturais dos ecótopos dos triatomíneos. 

• A luz dos domicílios abertos, servindo de isca para atrair os triatomíneos. 

Perfil epidemiológico 

• As formas de exposição ao risco de contato com triatomíneos são muito variadas na 

Amazônia. 

• É provável que a ausência de observações relativas à domiciliação dos triatomíneos na 

Amazônia tenha sugerido a idéia de que a endemicidade chagásica não constitui um 

problema para a região. 

• A transmissão pode ocorrer em diferentes níveis de intensidade, relacionados com as 

distintas atividades humanas. 

• O modo de transmissão vetorial clássico conhecido em outras zonas endêmicas, 

consistente na transmissão dependente da domiciliação, parece não ter se estabelecido 

de maneira significativa na Amazônia. Esse fato pode ter retardado a compreensão 

epidemiológica da doença de Chagas nessa região. 

• As informações epidemiológicas acerca da endemia são insuficientes para se conhecer 

a verdadeira situação. Conseqüentemente, ainda não é possível propor um conjunto 

completo de medidas de prevenção e controle. 

• A ausência de dados sobre a endemia na Amazônia está relacionada com a capacidade 

exígua de vigilância epidemiológica e entomológica dos serviços de saúde na região 

(ROJAS et al, 2005). 
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Em termos gerais, entende-se que tem havido progresso no conhecimento da 

doença de Chagas na Amazônia ao longo dos últimos dois anos. As informações 

disponíveis, acrescidas dos recentes relatórios dos Países apresentados na REUNIÃO do 

CONE SUL, reforçam o consenso que se firma entre os estudiosos quanto aos dois 

principais pressupostos: 

"A tripanossomíase americana ocorre com alta prevalência e ampla dispersão como 

enzootia silvestre em toda a Amazônia, apresentando elementos favoráveis a sua 

expansão como endemia humana" (DIAS et al,2001) 

Mesmo assim, o grupo reconhece que esta tripanossomíase apresenta 

características próprias e muito particulares na Amazônia, que a diferenciam, 

substancialmente, dos padrões habituais da doença de Chagas que tem sido descrita e 

estudada principalmente no Cone Sul (DIAS, PRATA E SCHOFIELD, 2001 ). 

Da mesma forma, reconhece-se a falta de uma longa série de informações sobre 

diversos aspectos da entidade, sendo ainda desconhecidos, por exemplo, desde aspectos 

elementares da bio-ecologia das populações dos vetores e parasitas envolvidos como 

detalhes e extensão da doença humana até as formas de transmissão na área. 

De permeio, grandes dificuldades operacionais e de locomoção, a miscigenação 

de agravos e múltiplos elementos antigênicos, o ambiente mutante e vários fatores 

geopolíticos complicam sobremaneira a realização de um diagnóstico claro da situação 

e tornam intempestiva e arriscada a implantação sumária de medidas tradicionais de 

controle. 

Os dados implicados permeiam um risco favorável à urbanização da doença de 

Chagas na Região aumentando assim os riscos associados às outras formas de 

transmissão incluindo a transfusional. 
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2. PROPOSTA DE ESTUDO (OBJETIVO) 

• Como o risco da ocorrência de transmissão da doença de Chagas por vetores 

domiciliados no Brasil está limitada a áreas restritas e tem sido ampliada à 

transmissão em áreas com vetores silvestres, este trabalho propõe o estudo da 

ocorrência dessa endemia na região no estado do Amazonas região norte do 

Brasil sendo observado o coeficiente (taxa) de prevalência e incidência entre 

os anos de 2001 e 2005 dessa doença nos bancos de sangue coordenados pelo 

hemocentro do Estado do Amazonas (HEMOAM). 

• Verificar a ocorrência de transmissão de doença de Chagas por meio de 

transfusões sangüíneas e verificar a prevalência de infectados diagnosticados 

no HEMOAM pelas: 

1-Taxas de incidência entre primodoadores; 

2-Taxas de incidência entre doadores de repetição; 

3-Taxas de incidência entre os doadores de repetição ajustados pela janela 

imunológica no período de uma ano. 

• Sugerir medidas de controle aplicando aos Bancos de Sangue 

2.1 FONTE DE DADOS 

Foram obtidos dados secundários referentes ao número de doadores 

compreendidos no período de estudo. Todas as informações foram fornecidas pek 

Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do Hemoam. 

As informações captadas referem-se a sorologia especifica para doença de 

Chagas dos primodoadores e dos doadores de repetição, outras informações como 

sorologia positiva para outras patologias, e dados pessoais e confidenciais não foram 

compiladas preservando assim a integridade dos pesquisados. 



33 

3. METODOLOGIA 

3.1LOCAL DE ESTIJDO 

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (HEMOAM) é a 

instituição vinculada à Secretaria de Saúde do Governo do Estado do Amazonas, 

responsável pelos processos de captação, coleta, tratamento e distribuição de sangue. 

Atua na capital e nas unidades de coleta e transfusão no interior. Integra a rede 

nacional de hemocentros e segue as diretrizes do Programa Nacional do Sangue e 

Hemoderivados (Pró-Sangue) do Ministério da Saúde. 

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) iniciou 

suas atividades em 1982, como Banco de Sangue, nas dependências do Hospital 

Universitãrio Getúlio Vargas (HUGV), localizado na cidade de Manaus. 

A partir de 1986, assumiu o atendimento hematológico e hemoterãpico das 

demais unidades hospitalares de Manaus, integrando a rede nacional, através do 

Programa Nacional do Sangue e Hemoderivados (Pró-sangue) criado pelo Ministério da 

Saúde, com o objetivo de garantir à população sangue isento de contaminação e em 

quantidade suficiente. 

Conta com um número de coletas de mais de 36 mil bolsas e um coeficiente de 

doação com cerca de I ,22 doações/habitantes - ano no Estado do Amazonas. 

3.2 O ESTADO DO AMAZONAS 

O Amazonas é o maior Estado do Brasil, com uma superflcie atual de 1.558.987 

Km2.(1BGE 2005). 

Grande parte dele é ocupado por reserva florística e a outra é representada pela 

água. O acesso à região é feito principalmente por via fluvial ou aérea. O clima é 

equatorial úmido, com temperatura média/dia/anual de 26,7 OC, com variações médias 

entre 23,3 OC e 31 ,4 OC. A umidade relativa do ar fica em torno de 80% e o Estado 

possui apenas duas estações bem definidas: chuvosa (inverno) e seca ou menos chuvosa 

(vdrão ). Faz divisas com os estados do Acre, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Pará 

(IÜGE, 2006) seu posicionamento pode ser observado na Figura 3: 
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Fig. 3: Localização geográfica do Estado do Amazonas 
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A despeito do crescimento econômico que caracterizou a região, durante o 

período 196011995, as condições de vida na Amazônia, especificamente no Estado do 

Amazonas, continuam extremamente precárias. 

O crescimento econômico, embora tenha certamente contribuído para melhorar o 

padrão de vida da população, não foi suficiente para elevá-lo a níveis aceitáveis 

(PREFEITURA DE MANAUS-AM , 2005). 

A produção técnico-científica em saúde na Amazônia é numerosa mas, em geral, 

trata de aspectos específicos, principalmente em medicina tropical. As publicações mais 

volumosas também tendem a ocupar-se de problemas específicos, como são os estudos 

multidisciplinares de determinadas categorias de doenças (TRA VASSOS DA ROSA et 

ai. , 1998); enfoques sociais sobre enfermidades específicas (SA WYER, 1999); textos 

didáticos sobre doenças tropicais prevalentes na região (LEÃO, 1997); coletâneas 

multidisciplinares que incluem aspectos de saúde (PROTHERO, 1991 ; MARQUES, 

1992; SÁ et ai, 1992 e ARAGON, 1993). 

Segundo Confaloneri, alguns poucos trabalhos procuraram discutir as inter

relações entre o ambiente amazônico e as doenças humanas (INIGUEZ E TOLEDO, 
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1998; PIGNATTI E MARTINS, 1999; CONFALONIERI, 2000 e VASCONCELOS et 

ai., 2001 ). Entretanto, praticamente inexistem estudos abrangentes que relacionem, de 

forma integrada, as dinâmicas socioambientais características da região com os 

respectivos perfis epidemiológicos (CONF ALONERI. 2005). 

A grande maioria dos municípios da região encontra-se bem abaixo do padrão 

brasileiro médio de desenvolvimento humano tal como mensurado pelo Índice de 

Desenvolvimento Humano - IDH. Mesmo nas melhores situações - caso dos 

municípios dos Estados de Amapá e Rondônia - apenas algumas municipalidades 

apresentam indicadores superiores à média nacional. No Estado do Pará menos de 1% 

conseguiu alcançar esse nível e, no Maranhão, nenhum município atingiu a média 

brasileira (IBGE, 2005). 

Torna-se, pois, necessário recorrer à políticas sociais capazes de corrigir essas 

distorções sob pena de se comprometer o crescimento de longo prazo da região. 

Isto porque, políticas apropriadas de gastos públicos são cruciais para o processo de 

desenvolvimento econômico de uma nação. Em particular, investimentos em gastos 

públicos de cunho social, como saúde e educação, representam uma contribuição 

decisiva para o progresso de uma região. Tais gastos demonstraram, também, ser 

eficientes quando o objetivo é atenuar as disparidades sociais/regionais e reduzir os 

níveis de pobreza. 

Uma oferta adequada de bens e serviços públicos deve, portanto, contribuir 

significativamente para a redução dessas desigualdades. 

Isto posto, resta saber qual a maneira mais eficiente de alocar os recursos 

públicos para assegurar que esses bens e serviços públicos contribuam, efetivamente, 

para a melhoria das condições de vida da população. Idealmente, o gasto público 

deveria ser alocado entre setores e indivíduos de forma a maximizar o bem-estar, 

incluindo-se, aí, a redução dos níveis de indigência. 

Isto é particularmente importante em uma região como o Estado do Amazonas, 

onde uma parcela substancial da população vive em condições extremamente precárias. 

Note-se, porém, que essa situação envolve níveis consideráveis de 

heterogeneidade dentro da região, tanto entre estados como entre municipalidades. 

Nesse contexto, a correção dessas disparidades envolve não somente adotar políticas 

sociais bem delineadas, mas também focaliza-las de maneira apropriada para que seus 
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benefícios sejam os maiores possíveis. Toma-se, então, crucial, avaliar as condições que 

prevalecem nessa região da forma mais detalhada possível para que essa focalização 

seja factível. 

3.3 DETERMINANTES DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA E 
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

Caracterizada como bosque úmido tropical, extremamente umbrosa e com alta 

pluviosidade, vê-se que a Região é demograficamente hipodensa, com grande variedade 

antropológica, progressivo crescimento populacional, crescente ação antrópica e lenta 

dizimação de populações primitivas. Em toda a área ocorrem importantes dificuldades 

de transporte e locomoção, constituindo os rios alternativa básica das populações 

nativas. Além da malária, altamente dispersa, prevalecem na área agravos endêmicos 

importantes como uma série de viroses (inclusive hepatite B), hanseníase e cólera. O 

dengue e o seu vetor Aedes aegypti estão bastante dispersos em toda a região, 

especialmente nos espaços urbanos e peri-urbanos (DIAS, PRATA e SCHOFIELD, 

2002). 

A análise das condições de saúde pública que prevalecem na região segue de 

conhecimentos também associados à ecologia, geografia e determinantes sociais locais. 

Para tal, examinar-se-ão as variáveis que compõe o índice de longevidade - a 

taxa de mortalidade infantil e a esperança de vida ao nascer - assim como a 

percentagem dos municípios onde existem serviços de saneamento básico, diferenciação 

por faixa etária, domicilio e etnia. Tais variáveis são, geralmente, consideradas como 

bons indicadores do nível de saúde pública. Podem ser observadas no quadro 3: 

Quadro 3: Dados populacionais por , sexo e·servlços de saneamento, Regllo do Estado 
do Amazonas -IBGE- Programa Nacional de Amostras por Domicilio (PNAD) 2004. 

Populaçilio residente por sexo- homem ~o.o % 

Popuhtção residente por sexo- mulheres 49.0 o;o 

Pessoas de 10 anos ou mais ocupadas por sexo- homem 62,0 % 

Pes.was de 10 ;mos ou m11is ocupadas por sexo- mulhe1·es 37,0 o;o 

População residente por cor ou raça - branca 26,0 % 

População residente por cor ou ntçn - pretn 4,0 •;o 

Populaçio residente por cor ou raça - amarela 0,0 •;. 
População residente por cor ou r;tçn - pnrdn 68,0 o;o 

População residente por cor ou raça -indígena 0,0 •;. 



(quadro 3-contimmção) 

Forma de abastecimento d ' agua - domicilios particulares permanentes com canalização 76,0 % 

Forma de abastecimento d ' agua- domicílios particulares permanentes sem canalização interna 23,0 o;o 

Esgot.unento sanitário -domicílios particulares permanentes com rede coletora ~.o % 

Esgotamento sanitário -domicílios particulares permanentes com fossa sé-ptica ~~.o o;o 

Domicílios particulares permanentes com banheiro 92,0 •;. 
Domicílios particul;ues permanentes com lixo coletado diretamente ~9.0 •;. 
Domicílios particulares permanentes com iluminação 91,0 •;. 
Domicílios particulares permanentes com telefone ~2.0 % 

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios -IBGE 2004 

A hipótese básica é que as condições de saúde pública, sumariadas por esses 

indicadores, dependem da renda familiar per capita e do nível educacional do município 

(IBGE- PNAD, 2004). 

É razoável supor que, nas famílias, os níveis de saúde melhoram rapidamente 

assim que as pessoas conseguem escapar da pobreza e da falta de informação que 

acompanha níveis educacionais muito baixos. Portanto, os serviços de saúde postos à 

disposição da população são afetados pelo · nível de renda e pela capacidade de 

adquirirem e aplicarem novos conhecimentos. Além disso, o aumento da renda tem um 

impacto especial sobre as condições de saúde das populações mais pobres pelo fato de 

os recursos adicionais se destinarem à satisfação de necessidades básicas, 

particularmente alimentação e habitação, o que se traduz em beneficios consideráveis 

em termos de saúde pública (IBGE, 2004 ). 

Nos quadros 4 e 5, poderemos observar os indicadores sanitários relacionados a 

produtividade em saúde da região e serviços prestados e os indicadores de morbidade 

observados nos serviços hospitalares em 2004. 



Estabeledlllmtos de Saúde total 882 ntllbeledlllmtos 

EstaMI«immtos de Saúde públicos 717 estabelecimmtos 

Esta~entos de Saúde privados 165 ntabeledlamtos 

EstaMI«immtos de Saúde com in~rnaçio 115 estabelecimentos 

EstaMiec:iltmtos de Saúde c:-. inte~lo públicos 87 ntabeledlamtos 

Estabelecimentos de Saúde com internaçio prindos 28 estabelecimentos 

Esta~mtos de Saúde sem intemaçlo 711 estabeledmmtos 
Estabelecimentos de Saúde sem in~maçiio públicos 628 estabelecimentos 

Estabelec:Bmtos de Saúde .. inten.çlo privados 83 ntabeled.mtos 
EstaMI«immtos de Saúde de apoio à diagnose e terapia 56 estabelecimentos 

Esta~mtos de Saúde de apoio à diapoee e tenpia públicos 2 ntabeledatmtos 

Est-Abelecimentos de Saúde de apoio à diagnose e terapia prindos 54 estabelecimentos 

Estabeledlllmtos de Saúde CGD plano de saúde próprio 31 ntllbeledmmtos 

Estabelecimentos de Saúde que prestam seniços a pliUlO de saúde de terceiros 129 estabelecimentos 

Estabeledlamtos de Saúde c:-. atmdilllmro pardc:alar 154 ntllbeledlllmtos 

Estabelecimentos de Saúde que prestam seniços ao SPS 771 estabelecimentos 

Postos de trabalho de nivel superior 7.4..~ postos de trabalho 

Postos de trabalho de médicos 4.439 postos de trabalho 

Postos de trabalho de mferaeiros 1.143 postos de trabalho 

Postos de trabalho de odontólogos 736 postos de traballio 

Postos de trabalho de nn·el ticnicolaaDiiu 9.607 postos de trabalho 

Postos de trabalho de atUiliar de enfermagftll 5.406 postos de trabalho 

Postos de trabalho de tKIIkos de mfenaace- 1.181 postos de traballo 

Leitos 4.697 lritos 

Leitos disponh•ds ao SUS IJ.825 leitos 

Internações no ano de 2001 214.311 internações 

Equipaamtos de diapóstico atravn de iltace- 436 equipamentos 

Equipamentos de infra-estrutura 400 equipamentos 

Equipaameo. por •étocl• óekos 141 eqaip .. enfos 

Equipamentos por mHodos gráficos 153 equipamentos 

Equipaamtos para Rrapia por radiaçlo " equipaamfos 

Equipamentos para manutençiio da 'ida 1.834 equipamentos 

1\lamógrafos com estereota:ria 2 mamógrafos 

T-ócrafos 13 t-õenf• 
E letrocardiógrafos 131 eletrocardiógrafos 

Ultra-«~a dopller c:Glorido 28 aparelhos 
Fonte: IBGE, 2005 
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Tramtornos menhais e comportamentais 2 óbitos 

Doenças - sis~a nen-oso 43 óbitos 

Doenças - olhos e anexos o óbitos 

Doenças - ouvido e da apófi.w naastóide ~ ~bitos 
Doenças - aparelho circulatório 6.'19 óbitos 

Doenças - aparelho respiratório S67 óbitos 

Doenças - aparelho digestório 286 óbitos 

Doenças - pele e do tecido subcutineo 8 óbitos 

Doenças - osteommcular e tecido conj101m·o 1!1 óbitos 

Doenças - aparelho geniturinário 119 óbitos 

Graddez. parto e puerp~rio " óbitos 

Doenças - onpnadas no periodo perinatal 2!1 óbitos 

l\lalformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas 3!1 óbitos 

Sintomas, sinais e achados anornam eaa exaaes clúlicos e laboratoriais 47 óbitos 

Lesões, em·enenamentos e causas externas 1!11 óbitos 

Causas ex~mas de naorbidade e Rtortaldade o óbitos 

Contatos cona seniços de saúde 7 óbitos 

Morbidades - homens 2.154 óbitos 

l\lorbidades - homens -menos de 1 ano de idade 188 óbitos 

l\lorbidades -IMB.ens - de 1 a 4 anos de idade 60 óbitos 

l\lorbidades- homem -de 5 a 9 anos de idade 27 óbitos 

1\forbidades- b.aens -de 10 a 14 .._de idade ~ óbitos 

l\lorbidades - homem -de 15 a 19 anos de idade -'8 óbitos 

l\lorbidades - Jto.ens - de 20 a 29 anos de idade 154 óbitos 

l\lorbidades- homem- de 30 a 39 anos de idade 18!1 óbitos 

l\lorbidades- Jtc.ens -de 40 a 49 anos de idade 227 óbitos 

l\lorbidades- homem -de 50 a 59 anos de idade 292 óbitos 

Morbidades- hometB -de 60 a 69 anos de idade 322 óbitos 

1\Iorbidades- homem -de 80 anos ou mai'l de idade 355 óbitos 

Morbidades -IMB.ens -de 80 anos ou am de idade ~!I !I óbitos 

1\Iorbidades- mulheres 88-' óbitos 

Morbidades - naulleres - naenos de 1 ano de idade 100 óbitos 

1\Iorbidades- mulheres - de 1 a -' anos de idade 40 óbitos 

Morbidades- aulteres - de !i a 9 anos de idade 22 óbitos 

l\lorbidades- mulheres- de 10 a 1-' anos de idade 16 óbitos 

Morbidades - aulleres - de 1!1 a 19 anos de idade 22 óbitos 

1\Iorbidades -mulheres - de 20 a 29 anos de idade 66 óbitos 

Morbidades- aulheres- de 30 a 39 anos de idade 71 óbitos 

1\lorbidades - mulheres - de 40 a -'9 anos de idade 72 óbitos 

Morbi!lades - aulheres - de !10 a !19 anos de idade 103 óbitos 

1\Iorbidades -mulheres - de 60 a 69 anos de idade 11-' óbitos 

1\forbidades - aalheres - de 70 a 79 anos de idade 123 óbitos 

1\Iorbidades - mulheres - de 80 anos ou mais de idade 135 óbitos 

l\lorbidades - pessoas - aenos de 1 ano de idade 288 óbitos 

l\lorbidades - pessoas- de 1 a -' anos de idade 100 óbitos 

l\lorbidades - pessoas - de !I a 9 anos de idade 49 óbitos 
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Morbidades- pessoas- de 10 a 1~ anos de idade 50 óbitos 

1\Iorbidlldes- pessoas- de 1~ a 19 anos de idade 70 óbitos 

l\lm·bid:tdes - pesso:ts - df" 20 a 29 :tnos df" idadf" 220 óbitos 

l\lorbidades - pessoas- de 30 a 39 anos de idadE" 256 óbitos 

l\lorbid:tdes - pessoats - df" ~~~~ ~9 nnos de idnde 29<) óbitos 

1\Iorbidlldes - pesso11s- de 50 a 59 anos de idade ~9!1 óbitos 

Fonte: Ministério da Saúde, Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde -
DATASUS 2004. 

As características da região do Estado associadas às condições climáticas e 

geográficas implicam em um panorama de distribuição de doenças metaxêmicas. 

Podemos observar no quadro 6 a grande incidência nos últimos anos de dengue, 

leishmaniose e malâria: 

Quadro 6: Incidência 1otal de Doenças de Notificação Compulsórléll no Estado d_o 
Amazonas entre· 1998 e'2003. . , . ·. ' ; 

Doenças 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
AIDS 183 223 232 181 78 402 
CÓLERA 17 o o o o o 
COQUELUCHE 366 61 108 43 133 71 
DENGUE 13894 5548 6695 19780 3211 4731 
D. EXANTEMATICA 124 2118 1145 605 552 500 
MENINGITE 468 370 477 464 449 414 
DIFfERIA 6 19 13 4 3 6 
FEBRE AMARELA 3 5 1 3 6 o 
FEBRE TIFOIDE 150 103 337 145 96 56 
HANSENIASE 1339 1279 1119 1208 1384 1129 
HEPATITE 2764 1221 2185 2280 1868 1644 
LEISHMANIOSE 715 2072 1624 2717 2114 3775 
LEPTOSPIROSE 31 4 4 28 30 31 
MDDA 49114 34095 64235 73506 86518 87500 
MALÁRIA 114748 167722 98165 49266 71165 136575 
PFA 16 29 15 25 li 23 
PÓLIO o o o o 
RUBÉOLA 1763 576 132 12 15 
RANA I 1 o o 2 o 
SARAMPO 110 54 1 o o o 
SÍFILIS CONGENITA 26 65 21 30 42 102 
TÉTANO ACIDENTAL 25 36 26 26 24 17 
TÉTANO NEONATAL 7 5 2 5 4 o 
TUBERCULOSE 1306 1651 640 2391 2157 2067 

Fonte: Ministério da Saúde, Departamento de Informática do Sistema único de Saúde-
DATASUS 2004. 
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3.4 ÁREA DE ESTUDO 

O estudo foi efetuado junto a Unidade Hemoterápica do Estado do Amazonas 

(HEMOAM), localizado em Manaus, o qual coordena praticamente todas as unidades 

hemoterápicas do Estado. 

Uma das aplicações desse trabalho é que a totalidade dos serviços hemoterápicos 

no Estado observados durante as pesquisas eram feitas no Hemoam, correspondendo 

assim por 100% das atividades. 

Essa situação facilita a pesquisa de dados vistos que a não ocorrência de serviços 

privados implica uma maior fidelidade nos números relacionados aos doadores, 

quantidades de bolsas, serviços de sorologia e notificações. 

A informatização e a aplicação dos dados foram outros fatores de escolha no 

estudo sobre a qualidade de sangue transfundido no Amazonas. 

Silva 2002 abordava as dificuldades em vista a indisponibilidade de informações em 

órgãos privados ou não inseridos nas redes hemocentros. 

3.5 UNIVERSO DO TRABALHO: 

O universo estudado no presente trabalho é constituído pela análise sobre a 

prevalência de candidatos à doação ou doadores de sangue portadores da doença de 

Chagas que usaram os serviços do hemocentro coordenador da região de todo o estado 

do Amazonas, Hemoam, no período de 4 anos entre 2001-2005. 

O estudo também aplica o risco de infecção transfusional da doença de Chagas 

na região, baseada nas metodologias usadas por CANNUTTI JR 1998 e SILVA 2002 e 

que resumidamente consistem em avaliação sobre os coeficientes de prevalência e 

incidência de detecção de soropositividade entre canditados a doação de sangue ou 

doadores de repetição, avaliando o período de janela imunológica e o intervalo entre as 

doações. 
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3.6 VARIÁVEIS 

Seguimos a metodologia de SILVA 2002 e usamos como análises as considerações: 

* Doador: indivíduo saudável que doou sangue, após aprovação e que se submeteu a 

triagem clínica, sendo considerado apto pelo serviço de triagem do Hemoam 

(questionários e sorologias). 

* Primodoador: doador que realizou apenas uma doação (ou doador que foi submetido à 

pesquisa na primeira vez). 

* Doador de repetição: doador que efetuou duas ou mais doações tanto no Hemoam ou 

como em outro banco de sangue (público ou privado). 

*Número de doações : doações efetuadas pelos indivíduos aprovados na triagem clínica. 

* Candidato inapto: individuo que não foi aprovado na triagem clínica ou que 

apresentou inaptidão sorológica nos testes realizados na unidade coletora. Estes testes 

são determinados pela legislação pertinente ou consenso cientifico. 

3.7 POPULAÇÃO 

A população estudada constitui a totalidade de doadores que usufruíram dos 

serviços de coleta do Hemoam no Estado do Amazonas, entre 200 I e 2005. Essa 

população corresponde a I 00% da cobertura hemoterápica no período e, segundo os 

trabalhos de análise epidemiológica em bancos de sangue (GONTIJO I989, SILVA 

2002), classificam-se em primodoadores e doadores de repetição, levando em conta que 

o doador de repetição foi considerado mesmo não tendo doado sangue na unidade 

estudada e nem no Estado do Amazonas. 
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Foram realizadas nesse período um total de 252.951 doações de sangue, tabela I: 

Tabela 1: Número de doações de sangue nos postos de coleta do H E MOAM entre 2001 e 
2005 

ANO 2001 ANO 2002 ANO 2003 ANO 2004 ANO 2005 
DOAÇOES DOAÇOES DOAÇOES DOAÇOES DOAÇOES 

50.820 46.573 50.800 51.829 52.929 

Fonte: HEMOAM, 2005 

Foram considerados soropositivos os indivíduos identificados pelo serviço de 

hemoterapia em, pelo menos um dos exames laboratoriais realizados como ELISA, 

Hemaglutinação Indireta ou lmunotluorescência Indireta (ANEXO 1), tomando-se tidos 

assim como inaptos por doença de Chagas, para doar sangue. 

Não foram computados os casos indeterminados, visto que todos os resultados 

tiveram confirmação sorológica em pelo menos dois exames realizados em uma 

segundo amostra seguindo os padrões estabelecidos no próprio Hemoam. 

Todas as amostras seguem os padrões estabelecidos nos serviços de 

hemovigilância segundo os roteiros descritos nos próximos itens: 

3.8 ROTEffiO DE INVESTIGAÇÃO DE DOENÇAS VEICULADAS 
PELO SANGUE 

É sabido que o sangue, a despeito dos beneficios que traz a partir de uma 

transfusão bem indicada, pode eventual ou indevidamente funcionar como um veículo 

de transmissão de doenças (ANVISA, 2004). 

Doenças infecciosas como Aids, Hepatites B e C, Doença de Chagas, dentre 

outras, podem ser transmitidas pelo sangue transfundido quando este estiver infectado 

por microorganismos causadores dessas patologias. 

O diagnóstico de uma doença infecciosa e/ou a viragem sorológica de um 

receptor de transfusão de sangue, cuja suspeita de transmissão recaia sobre essa 

transfusão , será observada usualmente meses ou anos após a realização desta. f:sse 
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diagnóstico da infecção/doença, que pode ser feito ambulatorialmente (mais comum) ou 

com o paciente internado, é usualmente informado à vigilância epidemiológica 

responsável pela área geográfica de localização do respectivo serviço de saúde (hospital, 

ambulatório, consultório, etc.). Assim, diferentemente dos demais incidentes 

transfusionais, a investigação desses casos seguirá fluxo também diferente. 

3.8.1 DADOS INFORMADOS 

Para que seja possível o início da investigação do caso não só da DC, mas como 

também de qualquer doença associada ao risco de transmissão transfusional (quadro 1 ), 

assim sendo, a vigilância epidemiológica deve informar os seguintes dados à vigilância 

sanitária: 

• nome do paciente; 

• data de nascimento; 

• nome da mãe; 

• nome do serviço onde ocorreu a transfusão; 

• município de localização do serviço; 

• data provável da transfusão. 

Segundo FERNANDES, 2002, são identificados três momentos básicos, que 

permitirão concluir o caso: 

1 = ocorrência da(s) transfusão(ões ); 

2= rastreamento da(s) transfusão(ões); 

3= retestagem do sangue. 
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3.8.2 OCORRÊNCIA DA(S) TRANSFUSÃO(ÕES) 

O serviço de saúde onde ocorreu a transfusão, informado pela vigilância 

sanitária, procede essa investigação pelo seu setor de hemovigilância. 

A ocorrência da transfusão deve ser pesquisada mediante análise do prontuário 

do paciente, observando os seguintes itens: 

• diagnóstico e tratamento; 

• período de internação/atendimento do paciente; 

• registro de transfusão de sangue; 

• tipo e procedência do hemocomponente transfundido e seu 

respectivo número de identificação. 

• Caso a transfusão não seja confirmada, o fato deverá ser comunicado à vigilância 

sanitária. O caso, no que se refere a essa transfusão, estará encerrado descartando-se a 

suspeita desse tipo de transmissão. 

• No caso de confirmação da transfusão, a investigação prossegue no(s) serviço(s) 

hemoterápico(s) envolvido(s) no processo de origem da(s) unidade(s) transfundida(s). 

3.8.3 RASTREAMENTO DA TRANSFUSÃO 

O processo hemoterápico, desde a triagem do doador e a coleta do sangue até o 

preparo da transfusão e ato transfusional, pode ser desenvolvido totalmente num único 

serviço hemoterápico (hemocentros, por exemplo), como pode somente ser completado 

com a participação de vários serviços (posto de coleta, unidade sorológica, agência 

transfusional, por exemplo). 

Assim, o rastreamento de uma unidade transfundida pode envolver um ou 
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mais serviços hemoterápicos. Esse rastreamento poderá ser possível ou não, devendo ser 

feito percorrendo-se o fluxo inverso da obtenção do hemocomponente. 

• Se o rastreamento não for possível, o caso do qual se suspeita de transmissão 

transfusional será considerado inconclusivo. 

• Quando o rastreamento for possível, a realização do teste de triagem no doador 

(sorologia ou outro) da infecção/doença pesquisada deve ser observada. 

3.8.4 RETESTAGEM DO SANGUE 

Deverão ser consideradas três possibilidades de retestagem do sangue: 

• Utilizando amostra correspondente à doação objeto da investigação 

existente na soroteca; 

• Verificando a existência de doações posteriores do mesmo doador. 

e os respectivos resultados sorológicos. 

• Utilizando uma amostra coletada do doador, convocado-o pelo próprio serviço 

hemoterápico que coletou a bolsa de sangue objeto da investigação. 

A convocação do doador para novo teste deve ser feita por meio de 

correspondência postal, acompanhada de aviso de recebimento. 

É considerado doador não localizado quando houver retomo da correspondência 

enviada ou não houver qualquer resposta do doador no prazo de dois meses após a 

postagem. 
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3.8.5 CONCLUSÃO DA INVESTIGAÇÃO 

A conclusão de cada caso investigado deverá sempre ser informada à vigilância 

sanitária, que repassará essa informação à vigilância epidemiológica de origem. 

Segundo FERNANDES, 2002, consideramos três tipos de conclusão para esses 

casos: 

• Descarta a transmissão transfusional - quando não houve transfusão ou quando, na 

retestagem de nova amostra do doador (em doação posterior ou após convocação do 

doador), essa possibilidade foi afastada; 

• Investigação inconclusiva- nos casos de impossibilidade de rastreamento 

da(s) unidade(s) transfundida(s) e quando não for possível realizar retestagem de nova 

amostra do doador (em doação posterior ou após convocação do doador); 

• Confirmação do caso - quando o teste de triagem e/ou confirmatório da 

infecção/doença pesquisada (sorologia ou outro) se apresentar reagente em qualquer 

fase do fluxo de investigação. 

Nos casos de investigações que envolvam mais de um serviço de saúde, o 

responsável pela hemovigilância do serviço inicial (informado pela vigilância sanitária) 

deverá informar o serviço seguinte, que prosseguirá a investigação, encaminhando 

sempre cópia dessa comunicação para a vigilância sanitária de origem. 

Caso isso se repita, o mesmo procedimento deve sempre ser adotado. Quando 

pertinente, proceder à investigação dos demais hemocomponentes originários da bolsa 

relacionada com o incidente transfusional, no caso de ter gerado mais 

hemocomponentes (FERNANDES,2002 ). 
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3.9 METODOLOGIA DE ESTUDO E ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

F oi observada a ocorrência dos casos de doença de Chagas entre doadores dos 

bancos de sangue entre 2001 e 2005 no Estado do Amazonas e procedemos as analises 

em três variáveis: 

1- A taxa de prevalência dos doadores de sangue soropositivos para infecção por 

T. cruzi, foi calculada, utilizando-se a mesma metodologia de SILVA 2002 e 

CANNUTTI Jr 1998, onde o número de doadores soropositivos foi implicado como 

numerador e usados como denominadores, o número de primodoadores e de doadores 

de repetição. 

Não foram usados os valores de doadores com sorologia indeterminada visto que 

todos os resultados positivos passaram por três testes sorológicos de confirmação 

seguindo os padrões da Organização Mundial de Saúde para confirmação de doença de 

Chagas. 

2- Para estudo sobre incidência observamos em uma coorte não controlada sobre 

os doadores de repetição para detectar a soro conversão, ou seja, pessoas que foram 

detectadas positivas, divididas pelo somatório de tempo entre a penúltima e última 

doação seguindo o modelo de SILVA 2002. Entretanto essa somatória foi aplicada 

somente entre os doadores de repetição com sorologia positiva confirmada na segunda 

doação de sangue. 

3- Para o cálculo do risco residual, nos receptores de sangue nos serviços do 

Hemoam no período descrito, utilizamos o modelo de CANNUTTI Jr. 1998, que 

multiplica a incidência da doença de Chagas pelo período de janela imunológica. 

Segundo os autores citados, esse modelo servem para calcular Risco Residual de 

Transmissão Transfusional de várias doenças transmitida pelo sangue, aplicado em 

estudos da Faculdade de Medicina de Marília- F AMEMA, São Paulo (SILVA 2002). 

Dados observados em REY 2003, SILVA 2002 e CANNUTTI Jr 1998, 

afirmavam que a janela imunológica da doença de Chagas (ou seja, o período de 

formação de anticorpos detectáveis por testes sorológicos), para o agente etiológico 

transcorre em um período médio de 28 dias. 
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Risco Residual= Incidência Ajustada X Período de Janela Imunológica 

O risco residual representa, então, a possibilidade remanescente de uma unidade 

hemoterápica de transmitir alguma doença hematotransfusional, mesmo sendo aplicada 

a triagem clínica dos doadores (entrevista e exame físico, além de sorologia adequada) 

(KORELIZ et ai, 1994; LACKRITZ et al1995; SCHREffiER et ai, 1996; CANUTTI Jr 

1998 e SILVA 2002 ). 

A incidência ajustada multiplicada pelo período de janela imunológica, utiliza a 

mensuração indireta do risco através de hipótese que possa ser aplicada a populações 

definidas e bem específicas, onde se é projetado o cálculo pessoa-tempo, ou seja, o 

período acumulado entre penúltima e ultima doação em que se observa a 

soroconvergência. 

MEDRONH0,2002, descreve incidência como a razão entre o número de 

casos novos e o total de pessoa- tempo exposta ao adoecimento para uma população 

dinâmica. 

Devido aos dados obtidos no Hemoam, onde não foi possível precisar 

corretamente as datas entre penúltimas e últimas doações, fica impreciso a abordagem 

de um risco de transmissão transfusional. 

Os estudos efetuados no Hemoam, usaram uma população estável (doadores 

totais e soroconvertidos), foi usado nesse trabalho a incidência base (acumulada), ou 

seja número total de casos diagnosticados entre os doadores de repetição pois, não 

h ou v e flutuação (entrada ou saída de casos no período). 

Sendo assim, essas medidas de morbidade (incidência e prevalência) foram 

usadas para compilação de desenvolvimento dos dados. 

Ambas as medidas são úteis quando observa-se a prevalência de doadores 

infectados no Estado do Amazonas e , assim, a transição epidemiológica da doença 

nesse Estado. Já a incidência está associada com a soroconversão de indivíduos que em 

uma primeira doação estavam "negativos" e que se "positivaram" em um segundo 

exame sorológico. Esse dado remete uma variável importante para estimar o risco de 

doações soronegativas não confirmadas em um primeiro exame e consequentemente um 

risco de recepção de uma bolsa infectada ou a transmissão autóctone do T. cruzi em uma 

área até então indene, visto que a observação de primodoadores ou doadores de 
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repetição jovens, entre 18 e 30 anos, que apresentam sorologia positiva e são detectados 

no banco de sangue denotam que ocorreu nesse intermédio a transmissão dentro do 

período de controle dos insetos vetores abordados a partir da década de 1970. 

Já o risco residual é um problema que aflige todos os bancos de sangue no 

mundo. Várias causas podem implicar nessa situação: um doador pode "ocultar" dados 

na entrevista os quais poderiam excluí-lo da doação, o doador pode estar em período de 

janela imunológica, apresentar títulos de anticorpos muito baixos ou indetectáveis junto 

a técnicas ineficientes e não preconizadas pelo Ministério da Saúde; o banco de sangue 

pode estar usando teste e conjuntos diagnósticos de baixa sensibilidade e especificidade 

além de erros de aplicação laboratoriais e variação gênica do agente, além da 

importância de um banco de dados sobre o fluxo e freqüência dos doadores altruístas. 
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4. RESULTADOS 

Segundo o perfil do doador de sangue brasileiro, foi verificado que 1156 

pessoas já doaram sangue 5 ou mais vezes em sua vida, 53,47%, indicando um alto 

índice de fidelização e a periodicidade de doação de maior incidência observada em 420 

entrevistados, foi a cada 3 meses, 19,43%.(ANVISA, 2005 ). 

Quando perguntados sobre a razão por que doou ou doaria sangue, 1194 pessoas 

disseram que era para ajudar o próximo, parente ou amigo (36,45%). Com relação à 

possibilidade de doar sangue uma outra vez, 2137 pessoas disseram que pensam em 

voltar a doar sangue (98,84%). 

Observou-se também que 1331 pessoas não sabiam para quem serviria o sangue 

doado (61,56%). 

Quando perguntados sobre a sinceridade e honestidade nas respostas dadas ao 

questionário respondido, 2104 pessoas responderam que foram sinceras, 97,32%, e o 

motivo pela honestidade das respostas, 261 entrevistados disseram que deve-se falar a 

verdade, 12,02%,seguidos de 205 que disseram que não havia motivo para mentir, 188 

disseram para não prejudicar ninguém, 176 disseram ser necessário e 174 disseram 

serem honestos, 9,44%, 8,66%, 8,10% e 8,01%, respectivamente (ANVISA 2005) 

Junto ao serviço de hemoterapia do Amazonas foi observado uma semelhança de 

dados baseados nas estatísticas implicadas aos questionários usados antes da doação 

entre 2001 e 2005, seguindo o seguinte perfil descrito no quadro 7: 

Quadro 7: Faixa etária do doador de sangue no HEMOAM em 2005: 

Faixa Etária Porcentagem 
18-30 anos 37% 
31-49 anos 51 o/o 
50-59 anos 100/o 
Nlo responderam 20fo 
Total 1000/o 

Fonte: Serviço de Triagem e Entrevista do HEMOAM 
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Observa-se que 37% dos doadores são adultos jovens, um grupo em que se 

implica um risco evidente em decorrência de sorologia positiva para DC, visto que 

seriam casos incidentes dentro dos programas de controle da doença inferidos pelo 

Ministério da Saúde, os quais se iniciaram a partir da década de 1970. No quadro 8 

observa-se a quantidade de vezes que os doadores de repetição já implicaram esse 

procedimento no Hemoam em 2005. 

Quadro 8: Total de doações efetuadas no Hemoam pela população doadora em 2005 

Número de vezes que já foi doador Porcentagem 

Uma vez 2,140/o 

Duas vezes 10,70/o 

Três vezes 15,00/o 

Quatro vezes 9,250/o 

Cinco vezes 62,00/o 

Fonte: Serviço de Triagem e Entrevista do HEMOAM 

Observa-se uma grande fidelização nas atividades de doação de sangue, sendo 

que 62% mantém hábito freqüente de doar, tendo em média 90 dias. Esse fator promove 

uma maior segurança em relação à quantidade total de bolsas de sangue, visto que 

garante-se um sangue já previamente testado observando-se assim um baixo risco de 

soroconversão ou incidência de alguma outra doença infectocontagiosa. 

Em relação ao programa de estudo sobre os doadores de sangue no Brasil 

observa-se que a população estudada pode ser comparada aos resultados preconizados 

pela ANVISA (figuras 4 e 5) 



Figura 4: Faixa etária dos doadores de sangue no Brasil em 2005. 

Amostras dos Entrevistados 
Distribuid.ls 1)01 Regi~)o 

0 303(N) 

D 311 (CO) 

- S53(S) 

- 1079(NE) 

- 2317(SE) 

Dist1 ibnidas I' OI Faix.l Et.il icl (0·o) 

- Dos 18 aos 19 

- Dos 20 aos 24 
Dos 25 aos 29 

- Dos 30 aos 39 
D Dos 40 aos 49 

- Dos 50 aos 59 
D Mais de 59 

Fonte: ANVISA, 2005 (8) 
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Figura 5: Média de tempo entre as doações no Brasil em 2005. 

Tempo da última doação (Meses) 

Fonte: ANVISA , 2005 (B) 
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No período observado verificamos que 52% da população de doadores eram do sexo 

masculino como podemos observar na figura 6. 

Figura 6- Distribuição dos doadores de sangue por sexo entre 2000 
e 2005 no HEMOAM. 

Sexo dos doadores no HEMOAM 

masculino 
52% 

48% 

A população de doadores é praticamente toda residente no Estado, sendo cerca 

de 10% proveniente de outras regiões e outros paises vizinhos que freqüentam 

principalmente a cidade de Manaus devido ao pólo industrial (HEMOAM. 2005). 
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4.1 DADOS DE INAPTIDÃO SOROLÓGICA NO REMOAM 

Foram levantados dados sobre a prevalência e incidência de soropositividade 

para DC na população doadora nos últimos 5 anos tendo sido observado um coeficiente 

de inaptidão entre primodoadores para doença de Chagas em uma primeira triagem 

sorológica (ELISA) sem confirmação de 74,32/100.000 candidatos a doação . 

Já o coeficiente de inaptidão entre os doadores de repetição chegou a 

77,29/100.000 candidatos a doação entre 2001 e 2005 conforme podemos observar na 

tabela 5: 

Tabela 2: Incidência de soroposltlvldade para doença de Chagas entre prlmodoadores e doadores 
de repetição no Hemoam (Teste de trlagem-ELISA), entre 2001 e 2005. 

Ano 2001 2002 2003 2004 2005 

Total de doações 50.820 46.573 50.800 51.829 52.929 

Prlmodoadores 
Inaptos (Não 73 
Confirmados). 

Doadores de Repetição 
Inaptos 
(Não Confirmados). 72 

11 21 15 

13 36 33 

4.1.1 CÁLCULO PARA PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO 
CHAGÁSICA 

13 

41 

O cálculo de prevalência de doadores de sangue que apresentaram sorologia 

positiva para doença de Chagas no estudo foi efetuado pelas fórmulas aplicada por 

SILVA 2002, CANNUTI JR 1998, GONTIJO 1989 e MEDRONHO 2002, onde temos: 



Prevalência Total do período 

SOROPOSITIVOS (confirmados) 
- ------------------------------------------- X 1 00 

Doadores observados 

Incidência entre primodoadores = 

SOROPOSITIVOS (PRIMODOADORES CONFIRMADOS) 

Primodoadores observados 

Prevalência entre doadores de repetição = 

SOROPOSITIVOS (DOADORES DE REPETIÇÃO CONFIRMADOS) 

Doadores de Repetição observados 

Para efetivação dos cálculos, verificamos a distribuição temporal dos casos no 
período entre 2001 e 2005, que podem ser observados nas figuras abaixo. 

Fig. 7: Número de primodoadores sororeativos para doença de Chagas em 2001 
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Os primodoadores que mostraram reação para doença de Chagas no ano de 200 I 
em relação ao total de doações no ano formam a base para cálculo do coeficiente de 
prevalência e inaptidão para o respectivo ano. 

Fig. 8: Número de primodoadores sororeativos para doença de Chagas em 2002 
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meses de 2002 

A distribuição de inaptos em 2002 diminui sensivelmente em relação ao ano 

anterior o que demonstra uma melhor acurácia nos exames de triagem, pondo em vista 

os aspectos epidemiológicos da DC na região, visto que os processos de entrevista 

rejeitaram cerca de 700 candidatos por terem suspeita de infecção da doença, baseados 

em resultados inconclusivos dos testes de triagem. 
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Fig. 9: Número de primodoadores sororeativos para doença de Chagas em 2003 
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Fig. 10: Número de primodoadores sororeativos para doença de Chagas em 2004 
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Nas figuras 8, 9, 1 O e 11 não foram observados casos nos últimos trimestre dos 

respectivos anos. Esse fato decorre da diminuição no número de doadores nessa época 

do ano. 

Fig. 11: Número de primodoadores sororeativos para doença de Chagas em 2005 
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Nas fi guras 9, 1 O e 11 , podemos observar uma ocorrência baixa (freqüência 

similar), dos inaptos, cujos testes foram repetidos por metodologias confirmatórias. 

Em toda situação de incompatibilidade, as bolsas foram providencialmente 

descartadas, porém, antes foram feitos exames confirmatórios para proceder o 

acompanhamento médico dos pacientes que vieram realmente apresentar sorologia 

positiva para doença de Chagas. 

Quanto aos doadores de repetição que foram triados (ELISA), podemos observar 

que a prevalência total se assemelha ao dos primodoadores podendo ser observados nas 

figuras 12, 13,14,15 e 16. 
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Fig. 12: Número de doadores de repetição que acusaram soroconversão para doença de Chagas 
em 2001 
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Fig. 13: Número de doadores de repetição que acusaram soroconversão para doença de Chagas 
em 2002 

Julho Agosto Outubro Novembro 
meses de 2002 
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Os soroconvertidos de repetição apresentaram uma importância muito grande, 

pois a quantidade de doações no Hemoam, ou em outros bancos de sangue, pode se 

relacionar ao risco de transmissão transfusional. 

Fig. 14: Número de doadores de repetição que acusaram soroconversão para doença de Chagas 
em 2003 
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Fig. 15: Número de doadores de repetição que acusaram soroconversão para doença de Chagas 
em 2004 

casos 

F. A. Ag. o O. 

meses de 2004 



63 

Fig. 16: Número de doadores de repetição que acusaram soroconversão para doença de Chagas 
em 2005 

1 

casos O .5-v 

n ~ 

~ - - - - ~ 

-j 
·<·· 

~ ~f l--
- - 1-

~;j "" ·t ~ ~;: 
u: i ~ - - ,-

F. Maio Jun. Jul. Ag. O. 

meses de 2005 

A incidência de doadores de repetição, ou de primeira vez que apresentaram 

soroconversão, se aplica a uma nova série de exames confirmatórios por técnicas de 

imunofluorescência indireta para confirmação dos casos e exclusão de indeterminados 

com técnicas de biologia molecular e posterior encaminhamento dos pacientes ao 

ambulatório do doador e consequentemente acompanhamento dos casos.O número total 

de casos pode ser observado na tabela 3. 

Tabela 3: Incidência de soropositividade para doença de Chagas entre primodoadores e doadores 
de repetição no Hemoam (Teste Confirmatório-IFI), entre 2001 e 2005. 

Ano 2001 2002 2003 2004 2005 

Total de dbéiÇões 50.820 46.573 50.800 51.829 52.929 

Primodoadores 
Inaptos 2 
(Confirmados). 1 2 4 5 

Doadores de Repetição 
(Confirmados). 2 1 o o 1 
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Flg. 17: Número de doadores de repetição com sorologla CONFIRMADA para doença de Chagas 
em 2001 

casos O, 

Verifica-se que no ano de 2001 houve dois casos confirmados por IFI entre os 
doadores de repetição (figura 17). 

4.1.2 COEFICIENTE DE PREVALÊNCIA E INCIDÊNCIA DA 
DOENÇADECHAGASENTREPR~ODOADORESE 

DOADORES DE REPETIÇÃO NO HEMOAM EM 2001 

Prevalência entre primodoadores 2 casos 
= ------------------------------- X 1 00.000 = 

17.787 (primodoações) 

11 ,24/100.000 

Incidência entre doadores de repetição 2 casos 
= --------------------------------------- X 1 00.000 

33.033 (doadores de repetição) 

6,05/100.000 doações. 
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Fig. 18: Número de doadores de repetição com sorologia CONFIRMADA para doença de Chagas 
em 2002 

Em 2002 a situação se repete, sendo observada a mesma incidência de casos em 

relação aos doadores de repetição (figura 18). 

4.1.3 COEFICIENTE DE PREVALÊNCIA E INCIDÊNCIA DA 
DOENÇADECHAGASENTREPRUMODOADORESE 
DOADORES DE REPETIÇÃO NO HEMOAM EM 2002 

Prevalência total 2 casos 
= --------------- x I 00.000 = 4,291100.000 doações 

46.573 

Prevalência entre primodoadores I caso 
= -----------------------------X I 00.000 = 5,36/I 00.000 

18.630(primodoações) 



Incidência entre doadores de repetição 1 caso 
= ------------------------------------ X 1 ÜÜ .ÜÜÜ = 

27.943 (doadores de repetição) 

3,57/100.000 

4.1.4 COEFICIENTE DE PREVALÊNCIA E INCIDÊNCIA DA 
DOENÇADECHAGASENTREPR~ODOADORESE 

DOADORES DE REPETIÇÃO NO REMOAM EM 2003 e 2004 

66 

Nos anos de 2003 e 2004 não foram observados casos confirmados entre os 

doadores de repetição e em 2005 novamente ocorre 1 caso entre a população doadora 

no mês de abril. Somando um total de 5 casos entre a população de doadores de 

repetição. 

Prevalência total 2 casos 
=---------------X 1ÜÜ.ÜÜÜ = 3,93/lÜÜ.ÜÜÜ 

50.800 

Prevalência entre primodoadores 2 casos 
=--------------------------X 100.000 = 13,57/100.000 

14.732 (primodoações) 

Incidência entre doadores de repetição O caso 
= ----------------------------------- X 1 ÜÜ.ÜÜÜ = 
36.068 (doadores de repetição) 

0,0/100.000 



Prevalência total 4 casos 
= -------------- x 100.000 = 7, 71/100.000 doações 

51.829 

Prevalência entre primodoadores 4 casos 
= ------------------------------- X 100.000 = 

17,94/100.000 
22.287 (primodoações) 

Prevalência entre doadores de repetição O caso 

67 

= -------------------------------------- X 1 ÜÜ .ÜÜÜ 
29.542 (doadores de repetição) 

0,0/100.000 

Entre os primodoadores, podemos observa-se que a quantidade de casos 

confirmados aumenta em relação aos doadores fidelizados, conforme pode-se observar

lo nas figuras 19,20 e21, o que pode ser implicado a condição de transmissão ocorrente 

no Estado. 
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Fig. 19: Número de casos CONFIRMADOS para doença de Chagas entre primodoadores em 2001 

casos 0 ,5 

Janeiro. Abril. 

meses 

Observa-se que em 200 I, dos 73 casos que apresentaram sorologia reativa no 

teste de triagem, apenas 2 foram confirmados. 

Em 2002 apenas I caso no mês de maio é confirmado nessa população em 

relação aos li casos detectados em uma primeira triagem. 

Já em 2003 , ocorre novamente 2 novos casos confirmados, entre a ocorrência de 

21 casos detectados (figura 20). 

No ano de 2004, aumenta cons ideravelmente a proporção de confirmação de 

casos, conforme observamos na figura 21. 
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Fig. 20: Número de casos CONFIRMADOS para doença de Chagas entre primodoadores em 2003 

casos 0,5 

Janeiro Junho 

meses 

Fig. 21: Número de casos CONFIRMADOS para doença de Chagas entre primodoadores em 2004 

casos 0,5 

Junho Agosto Novembro Dezembro 

meses 

Em 2005 a situação em relação aos primodoadores aumenta conforme podemos 
observar na figura 22. 

B18LIOTICA I CIR 
F~CUI:_~AD_E D_E_SA_úp~ _PYB_LIC_A 
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Fig. 22: Número de casos CONFIRMADOS para doença de Chagas entre primodoadores em 2005 
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4.1.5 COEFICIENTE DE PREVALÊNCIA E INCIDÊNCIA DA 
DOENÇADECHAGASENTREPRUMODOADORESE 
DOADORES DE REPETIÇÃO NO HEMOAM EM 2005 

Prevalência total 6 casos 
= ------------- x 100.000 = 11,33/100.000 doações 

52.929 (totais) 

Prevalência entre primodoadores 5 casos 
X 100.000 = 

30.698 (primodoações) 

16,28/100.000 

Incidência entre doadores de repetição l caso 
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= --------------------------------------- X I 00 .000= 
22 .23 1 (doadores de repetição) 

4,49/100.000 

Com os dados obtidos foram observados um total de 252.951 doadores com um 

número estimado de 18 casos de soropositividade para infecção chagásica somando uma 

taxa de prevalência total de 7,11 casos para cada 100.000 doações. 

Quanto à incidência, as informações obtidas junto ao centro de triagem e banco 

de dados do HEMOAM não informam o período exato entre as doações (principalmente 

aquelas efetuadas nos postos volantes em vários municípios do Estado). Assim sendo, 

não foi possível calcular a incidência ajustada em que se visa calcular além do número 

de casos novos identificados entre os doadores de repetição, uma somatória entre o 

período da penúltima e última doação. 

Não efetuamos, devido a isso o inquérito relacionado a risco residual de 

transmissão transfusional, porém levamos então como base o número de casos entre os 

doadores de repetição (incidência base), multiplicado pelo período de janela 

imunológica (28 dias), dividido pelo período de um ano 365 dias (REY, 2003, SILVA, 
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2002), pois acreditamos ser um dado valioso quando suscitamos o risco da doação e 

recepção de bolsas de sangue contaminadas. 

4.2 COEFICIENTE DE INCIDÊNCIA ENTRE PRIMODOADORES, 
AJUSTADOS PELA JANELA IMUNOLÓGICA NO PERÍODO DE 
UM ANO. 

2001: 

6,05 X 28 
------------ = 0,46 em I 00.000 doações efetuadas 

365 

(ou 1,16 250.000) 

2002: 

5,36 X 28 
----------- = 0,41 em I 00.000 doações efetuadas 

365 
(ou 1,02 em 250.000). 

2003: 

0,0 X 28 
---------- = 0,00 em 100.000 doações efetuadas. 

365 

2004: 

0,0 X 28 
---------- = 0,00 em 100.000 doações efetuadas. 

365 



2005: 

4,49 X 28 
------------ = 0,34 em 100.000 doações efetuadas. 

365 
(ou 1,02 em 300.000). 

TOTAL NO PERÍODO: 

445,2 X 28 
------------- = 0,24 em 100.000 doações efetuadas 

1825 

(ou 1,08 em 450.000). 

73 
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5. CONCLUSÕES e DISCUSSÕES 

Em questão a prevalência de chagásicos que foram diagnosticados no 

HEMOAM, esse estudo mostra valores baixos quando comparado aos estudos citados 

nesse texto oriundos das décadas de 1980 e 1990. 

A possibilidade de transmissão da doença de Chagas é maior em áreas urban& 

de regiões endêmicas (T ANOWITZ 1993, WENDEL e GONZAGA 1993, SCHMuNIS 

1999, SILVA 2002 e WANDERLEY et al, 1992), a geografia da região associada a 

dispersão dos vetores, não ocorrência de migrantes de áreas endêmicas para o 

Amazonas e os serviços de triagem efetuados pelo Remoam são fatores que explicam 

esses números. 

A área endêmica ou. mais precisamente. com risco de transmissão Yetorial. da 

doença de Chagas (DC) no país conhecida no final dos anos 70 incluía 18 estados com 

mais de 2.200 municípios. nos quaís se comproYou a presença de triatomíneos 

domiciliados e incluía a região Amazônica fora destas áreas de risco (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE 2006). 

Porém de acordo com a transição epidemiológica que a doença vem sofrendo na 

região do Amazonas, foi necessário uma busca de casos crônicos em face ao crescente 

interesse que a doença de Chagas vem despertando na região, foi levada a cabo uma 

extensa e rica reunião científica sobre os diversos aspectos da tripanossomíase 

americana na Amazônia. 

Como objetivo central destas atividades, buscou-se proporcionar informações 

atualizadas e elevar o conhecimento técnico, estimulando a pesquisa e favorecendo o 

intercâmbio científico entre os diferentes profissionais, setores e instituições envolvidos 

com o tema. 

De modo geral, os relatos reiteraram a existência de uma enzootia peculiar e com 

particularidades sub-regionais em toda a Amazônia, com ampla dispersão de vetores 

silvestres e do agente etiológico (DIAS et al, 2001 ). 

Tal situação leva a acreditar que aumentando a devastação da área devido a 

atividades voltadas ao cultivo de lavouras, a presença dos vetores da doença na região 
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venha aumentando nas áreas nativas elevando assim a um risco paralelo a transmissão 

natural da patologia criando uma nova situação epidemiológica onde deve-se incluir 

também a transmissão transfusional e a alimentar. 

Segundo DIAS et aL 2001 no CONSENSO BRASILEIRO em DOENÇA DE 

CHAGAS. apesar da dificil suspeição clínica e. independentemente da intenção de se 

fazer a busca do infectado chagásico. com o propósito de proporcionar assistência ou 

instituir medidas de preYenção. há fontes de ingresso regular de casos. 

Entre essas fontes que contribuem para o conhecimento dos casos podem ser 

incluídos. os bancos de sangue. na triagem de doadores. 

Porém. a doença de Chagas que não era tida como problema de saúde pública. 

torna-se uma preocupação eYidente para os profissionais de saúde local. Medidas 

aplicadas em relação à Yigilância epidemiológica da doença. Yigilância entomológica e 

diagnóstico precoce dos fatores de risco e de casos agudos deYem ser incluídos nos 

programas de saúde na região para que os impactos das mudanças ambientais ocorridas 

na região não aumente o número de casos. 

O importante papel que o REMOAM desempenha nesse processo visa 

sistematicamente a redução de casos transfusionais da doença. 

Com o aumento do número de doações, podemos abordar a necessidade de uma 

entrevista rigorosa e uma triagem clínica e laboratorial que visa uma melhor qualidade 

no atendimento, sem deixar margem de risco, tanto ao doador como também ao receptor 

de sangue. 

O número de casos observados nesse trabalho enfoca o alerta, já dado por 

pesquisadores e autoridades sanitárias locais que, já está existindo transmissão 

autóctone da doença na região (verificada pelos 18 casos confirmados no período do 

estudo). 

Um problema a ser observado entre os primodoadores era a baixa idade, entre 18 

e 30 anos, onde cerca de 20% se enquadrava nessa faixa etária. 

Esse dado de extrema relevância implica ocorrência de casos dentro de um 

período coberto pelos programas nacionais de combate aos vetores e aos riscos de 

transmissão sanguínea da doença. 

Sob o ponto de vista epidemiológico, a negligência em relação à região 

considerada até então como indene, pode ter sido um fator preponderante para isso. 
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Os resultados verificados, quanto à inaptidão sorológica remete vários fatores a 

serem comentados. Segundo SALLES et al2003, com o desenvolvimento acentuado da 

biotecnologia nos últimos anos, os testes sorológicos utilizados em bancos de sangue 

foram redesenhados para apresentar alta sensibilidade (fator de identificação da 

freqüência de resultados positivos em pacientes com uma doença particular) e uma 

melhora também na sua especificidade (freqüência de resultados negativos em relação 

aos pacientes sem a doença). 

As taxas de descarte soro lógico nos bancos de sangue no Brasil variam de 1 O a 

20% segundo a ANVISA, sendo os fatores relacionados à alta porcentagem de 

primodoadores (prevalência de infecções próxima à da população em geral) e a 

freqüente troca de marca dos testes de triagem sorológica utilizados, em função das 

normas de licitação a que estão subordinados os bancos de sangue públicos para a 

compra de tais produtos (SALLES et al, 2003). 

Em São Paulo, por exemplo, foram verificados entre 1993 e 1994 um 

decréscimo de descartes de bolsas em conseqüência do número de testes efetuados nos 

candidatos a doação onde havia rejeição em cerca de 60% de soropositivos para doença 

de Chagas avaliados com apenas um teste, e 30,2% quando impostas duas metodologias 

sorológicas (SABINO et al, 2003). 

Em estudos mais recentes no HEMOCENTRO de São Paulo a taxa de descartes 

entre candidatos à doação declinou entre 1991 e 2001 de 4,2% para 1,14 % ,efetuando

se as metodologias de pesquisa de anticorpos ELISA, IFI e Hemaglutinação (SALLES 

et al, 2003). 

A triagem clínica do doador de sangue, com vistas à exclusão de portadores da 

infecção chagásica, deve merecer abordagens diferentes conforme se trate de país ou 

região endêmica, ou não endêmica. 

Considerando a extensão da endemia, a triagem clínica dos doadores nos países 

endêmicos pode comprometer seriamente, ou mesmo inviabilizar, a atividade 

hemoterápica em muitas regiões. A conduta mais adotada consiste na exclusão do 

indivíduo que informa ser chagásico ou ter sido picado pelo triatomíneo (barbeiro ou 

chupança). Como estes dados muitas vezes não têm se mostrado eficientes na exclusão 

do indivíduo infectado, o controle da doença de Chagas transfusional na América Latina 
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deve ser centrado na triagem sorológica dos doadores e/ou na esterilização do sangue a 

ser transfundido. 

As técnicas sorológicas usadas de início para os diagnósticos individuais 

passaram a ser mais uma ferramenta sob o ponto de vista epidemiológico. CARVALHO 

2000, afirma que os principais objetivos da soroepidemiologia visam à vigilância, 

podendo determinar o status sorológico da população em estudo, a prevalência, idade

específica, comparação de eventos a efetividade de estudos longitudinais. 

Assim sendo a situação soroepidemiológica no REMOAM em relação a doença 

de Chagas fica na margem de 0,13% (total de descartes no período) e de 0,007% de 

confirmação (aplicados aos casos confirmados). 

Em uma comparação com estudos retrospectivos em área endêmicas de Minas 

Gerais GONTIJO 1981, GONTIJO 1989, SOUZA 1987, verificaram respectivamente 

1,38% e 0,87% de inaptidão confirmadas por três metodologias de pesquisa sorológica. 

O que leva a verificar uma diferença de mais de 550% entre os casos 

confirmados em Minas Gerais nos anos 80 e os casos suspeitos no Amazonas. 

Porém ressaltamos que a detecção de 0,007% entre uma população de doadores 

dá margem a prospecção de casos autóctones na região (visto que os doadores 

soropositivos confirmados não eram migrantes de outras áreas endêmicas). 

Foi verificado que as confirmações sorológicas tanto para os doadores de 

repetição quanto para os primodoadores ocorrem em períodos não iguais, esse dado está 

associado às campanhas de doação de sangue que o instituo promove em determinadas 

épocas do ano e a baixa freqüência de doadores nos últimos trimestres dos anos 

observados. 

Conclui-se que a baixa incidência de casos na região amazônica deve ser melhor 

pesquisada. Os bancos de sangue são bons indicadores de prevalência principalmente 

acerca dos casos crônicos e indicam incidência relacionando os doadores de repetição 

soroconvertidos, porém inquéritos sorológicos devem ser feitos em população não 

freqüentadora de bancos de sangue. 

Há de se preocupar com todas as formas de transmissão da DC na região, visto 

que é noticiado a ocorrência de casos de transmissão alimentar. 
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Na região Norte do Brasil estão ocorrendo sistematicamente surtos de doença de 

Chagas por via alimentar, recentemente noticiários tem abordado a ocorrência 

sistemática desse problema na região assim como o ocorrido na região Sul do Brasil: 

"Em abril do ano passado [2005], 31 pessoas contraíram o mal de Chagas 

depois de beber caldo de cana contaminado com o Trypanosoma cruzi, no litoral norte 

de Santa Catarina.Seis morreram. Um quiosque da praia de Navegantes foi identificado 

como o foco do surto. Lá, agentes de saúde encontraram barbeiros vivendo 

entre os cana vi ais" 

Em março do mesmo ano [2005], 29 pessoas foram diagnosticadas com a doença 

de Chagas em Macapâ, no Amapá. Elas haviam consumido açai contaminado pelo 

barbeiro 

O diretor de Controle de Endemias da Divisão de Vigilância em Saúde de 

Santarém, Bernardo da Silva Cardoso, disse que no município e cidades vizinhas, como 

Mojui dos Campos e Garrafão, há plantações de soja e arroz. Por isso, há suspeitas de 

que o barbeiro, inseto transmissor da doença, tenha se aproximado em busca de 

alimento. 

Segundo técnicos da divisão, o barbeiro pode ter sido moído com frutas para 

fazer sucos e consumido pela população também em saladas. 

No dia 9 de junho de 2005, a OPAS (Organização Pan-americana de Saúde) 

havia dado ao Brasil o certificado internacional de eliminação da transmissão da 

doença. Para conseguir o reconhecimento, o pais investiu R$ 97 milhões em combate ao 

vetor da doença nos últimos três anos, segundo dados do Ministério da Saúde. 

De acordo com o governo federal, em 2005 foram visitadas 1,9 milhão de casas 

nas áreas rurais do pais. Os técnicos encontraram pouco mais de 200 insetos, mas sem 

risco de transmissão da doença. Há cerca de 20 anos, pesquisa semelhante encontrou 

250 mil barbeiros em uma ârea idêntica à da amostragem" (FOLHA on LINE, 

JUL.2006). 

As situações acima transcritas remetem a perpetuação da doença, os avanços dos 

vetores em âreas não comuns, o avanço dos vetores silvestres e a falta de vigilância 

sobre produtos manipulados e consumidos em regiões com risco de contaminação com 

as excretas de insetos contaminados inferem a ocorrência de novos casos. 



79 

Por ter uma geografia e um ecossistema diferenciado a região Norte do Brasil 

deve ter atenção diferenciada quanto à distribuição da doença de Chagas e suas formas 

de transmissão DIAS 2001 , afirma que deve ser somatizada a epidemiologia geral da 

doença, sociedade e ambiente focando estudos longitudinais de áreas homogêneas para 

estabelecimento de perfis de incidência e morbidade. Caracterização ambiental das 

áreas com circulação do parasito (desmatamentos, migrações, tipos de ação antrópica, 

tipologia habitacional,determinantes macrossociais, etc.). 
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6. RECOMENDAÇÕES 

As ações de controle dos serviços de vigilância à saúde na região norte devem 

atuar junto aos órgãos regulamentadores ANVISA e SECRETARIAS ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS DE SAÚDE por meio de portarias ou outros instrumentos legislativos 

medidas que visem à segurança dos usuários do Sistema Único de Saúde ou dos 

serviços particulares de saúde existentes na região. 

Uma das ações a serem revistas é a atual 

• Reso lução ANVISA _-_RDC _n~· J j)_, de 14 d~junlJQ d_e 2_004 

Que determina o Regulamento Técnico para os procedimentos hemoterápicos, 

incluindo a coleta, o processamento, a testagem, o armazenamento, o transporte, o 

controle de qualidade e o uso humano de sangue, e seus componentes, obtidos do 

sangue venoso, do cordão umbilical, da placenta e da medula óssea. 

Em seu anexo VIII há afirmação que no tocante a doença de Chagas "Deverá ser 

realizado um teste imunoenzimático de alta sensibilidade" 

Como foi observado devem ser efetuado pelo menos dois testes diferenciados 

com alta sensibilidade o que diminui o risco residual de transmissão transfusional e 

diminui também o número de resultados falsos positivos. 

Enfocar as ações de vigilância sanitária em áreas que apresentaram focos de 

transmissão alimentar, visto que, as formas de transmissão e perpetuação do agente 

etiológico, com a redução da transmissão por vetores e a acurácia nos bancos de sangue, 

que vem sistematicamente diminuindo o risco de transmissão transfusional coloca em 

evidência o risco da transmissão alimentar. 

Usar dados epidemiológicos dos bancos de sangue públicos e particulares com 

intuito de conhecer melhor a prevalência e incidência de portadores junto à comunidade 

doadora de sangue. 

Impor ações de controle de vetores e buscas de dados sorológicos junto a 

população ou bancos de sangue da região visto da emergência da doença nessa área. 
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ANEXOS: 

Para implicar a importância das taxas de descarte usamos como parâmetro os estudos da 

Fundação Pró-Sangue/Hemocentro de São Paulo, onde a triagem para DC é efetuada 

por uso simultâneo dos testes HEMAGLUTINAÇÃO INDIRETA (HAI), 

IMUNFLUORESCÊNCIA INDIRETA (IFI) e ENSAIO IMUNOENZIMÁ TICO 

(ELISA) 

• HAI: Baseia-se na capacidade do anticorpo de sensibilizar as hemacias e na 

capacidade de aglutiná-las, sendo necessário adicionar um segundo 

anticorpo, uma antiglobulina ou soro para que ocorra a aglutinação 

(REIS,1999), os ensaios de HAI também conhecidos como aglutinação 

passiva permite que vários antígenos solúveis sejam aderidos às substancias 

particuladas inertes (hemácias). Estas partículas uma vez recobertas, 

reagem como se tivessem a especificidade antigênica formando a 

aglutinação das células (PELCZAR Jr, 1996) 

• IFI: Baseia-se na capacidade das moléculas de anticorpos se ligarem 

covalentemente a fluorocromos, mantendo a especificidade contra 

antígenos. A chamada imunofluorescência indireta usa uma 

ntiimunoglobulina marcada pelo fluorocromo cujo objetivo é detectar os 

anticorpos (REIS, 1999). 

• Ensaio imunoenzimático ELISA: As técnicas imunoenzimáticas permitem 

medidas quantitativas diretas da interação antígeno-anticorpo por medida 

de atividade enzimática em substrato. No teste ELISA (Enzyme-linked 

immunoabsorbent assay), há a imobilização de um dos reagentes em fase 

sólida . Para a detecção de T. cruzi, usa-se o método indireto, onde a 

amostra é incubada com superficie revestida de antígenos T.cruzi , o que 

permite a ligação de anticorpos séricos, se presentes na amostra. 

Como o substrato reagente forma um produto colorimétrico, a alteração da 

cor é monitorada visualmente ou através de espectrofotômetro, que 

determina a relação entre a intensidade da cor e a quantidade do que está 

sendo analisado (REIS, 1999). 



Passo 1 
Antígeno microbiano é colocado numa lâmina e 
tratado com um fixador químico 

Passo 2 
Diluições do soro do paciente são incubadas 
com o antígeno na Lâmina e então aderidas 

Passo 3 
Um anticorpo (conjugado) marcado com molécula 
fluorescente é adicionada 

Descriçio das técnicas de IFI 
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