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A transfusão sanguínea é uma terapia capaz de salvar
vidas e melhorar a saúde do paciente quando utilizada em
condições de morbidade e mortalidade significativa.
Entretanto não há isenção de riscos nos processos
transfusionais, sejam eles imediatos ou tardios. A
transmissão de patógenos através da transfusão necessita
basicamente que o doador tenha o agente circulante em
seu sangue, que os testes de triagem sorológica não sejam
capazes de detectá-lo e que o hospedeiro seja susceptível.
Embora a sífilis seja uma doença antiga e bem conhecida,
pouco se sabe, em nosso meio, quanto ao perfil dos
candidatos à doação de sangue com sífilis. O estudo do
perfil destes doadores é essencial para direcionar a triagem

INTRODUÇÃO

A faixa etária com maior reatividade foi de 17 a 29 anos (46,5%) em ambos
os anos, o estado civil predominante foi de indivíduos solteiros (64,2% em
2015 e 70,3% em 2016), com ensino médio (37,3% em 2015 e 50,7% em
2016) e com a cor da pele morena/parda (85% em 2015 e 89% em 2016).
Observou-se que a maior prevalência de sífilis em indivíduos jovens, do sexo
masculino e solteiros pode estar relacionada a imaturidade desses
indivíduos, a multiplicidade de parceiras e ao sexo desprotegido que são
fatores de risco para contrair infecções sexualmente transmissíveis. Com
relação à cor da pele, o resultado pode ser explicado pelo fato que no Ceará,
71,1% da população é composta por indivíduos que se autodeclaram pardos,
com base no censo do IBGE.
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OBJETIVOS

O objetivo deste estudo foi verificar a prevalência de sífilis
em candidatos à doação de sangue e caracterizar o perfil
epidemiológico desses candidatos.

perfil destes doadores é essencial para direcionar a triagem
clínica e sorológica nos serviços de hemoterapia e as
políticas de sangue que em última análise vão refletir na
segurança do sangue disponível para nossa comunidade.

Conclui-se que a prevalência de sífilis foi baixa, 0,18% (2015) e 0,13%
(2016), indicando que a triagem clínica e sorológica dos doadores, realizada
nessa instituição, foi eficaz.

CONCLUSÃO
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METODOLOGIA

Foi realizado um estudo descritivo e retrospectivo com
abordagem quantitativa, para avaliar a soropositividade e
o perfil epidemiológico dos candidatos à doação de
sangue portadores do Treponema pallidum na Hemorrede
cearense, no período de 2015 a 2016. Os dados foram
analisados utilizando o programa Microsoft EXCEL 2013 e
o trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
com o número de parecer 2.438.951.

Dos 110.259 candidatos à doação, no ano de 2015, 559
apresentaram VDRL positivo na primeira triagem
sorológica. Desses, 192 não retornaram para segunda
triagem e dos 367 que retornaram para nova triagem
sorológica, 201 apresentaram soropositividade para sífilis,
163 apresentaram resultado negativo e 3 inconclusivo.
Em 2016, dos 110.285 candidatos à doação, 501
apresentaram VDRL positivo na primeira triagem
sorológica. Desses, 251 não retornaram para a segunda
triagem e dos 250 que retornaram, 148 apresentaram
diagnóstico de sífilis e 103 resultados negativo. A
prevalência de sífilis foi de 0,18% (2015) e 0,13% (2016).
Em relação ao gênero, 58,70% em 2015 e 65,54% em
2016 era do sexo masculino.

Tabela 10- Distribuição dos candidatos à doação de sangue com soropositividade

para sífilis de acordo com a faixa etária, no ano de 2016

Hemorrede 17-29 anos 30-42 anos 43-55 anos

56-68 

anos

N % N % N % N %

Fortaleza 28 41,17 28 41,17 10 14,7 2 2,95

Sobral 15 62,50 5 20,83 2 8,33 2 8,33

Crato 7 41,17 7 41,17 1 5,89 2 11,76

Juazeiro 8 47,05 8 47,05 1 5,88 0 0

Iguatu 7 50 4 28,57 3 21,42 0 0

Quixadá 4 50 2 25 2 25 0 0

Hemorrede 69 46,62 54 36,48 19 12,83 6 4,05


