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RESUMO 
A sífilis representa ainda um problema de saúde pública mundial, apesar dos 

avanços no diagnóstico e da terapêutica amplamente disponível. No Brasil, 

índices inaceitavelmente altos de prevalência da doença ainda são encontrados. 

A sorologia positiva para sífilis, como reflexo desses dados, é a segunda causa de 

inaptidão sorológica entre doadores de sangue no Hemocentro de Pernambuco 

(HEMOPE), fato mais grave nos doadores de primeira vez. Um estudo para ver a 

possibilidade de realizar uma pré-triagem para sífilis, juntamente com uma 

validação de um teste rápido para sífilis foi realizado com a intenção de excluir 

doadores soropositivos para lues, antes da doação, visando melhorias na 

qualidade e redução no descarte do hemoderivado, além da segurança do 

doador. Uma população de 535 doadores de primeira vez foi entrevistada e 

selecionada para a primeira fase do estudo. Foram adicionados 170 soros 

provenientes da soroteca do HEMOPE, sabidamente positivos para sífilis pelo 

teste de imunofluorescência (FTA-Abs), técnica esta, utilizada também como 

padrão ouro para validar o teste rápido (Sifilis Fast, Diesse Diagnóstica. Itália). Os 

resultados do estudo mostraram que 92% dos doadores aceitaram realizar a pré-

triagem, sua duração foi em média de 23,60 min e o teste rápido mostrou uma 

sensibilidade de 93,41%, especificidade de 98,32%, com uma concordância de 

92,4% (Kappa= 0,924). A implantação do procedimento de pré-triagem requer 

algumas modificações no fluxo da doação, instalações do hemocentro e análise 

de custo-benefício. No entanto, o teste rápido para sífilis mostrou-se de fácil 

execução, interpretação simples, custo acessível, além de possuir uma boa 

especificidade e sensibilidade para uso na triagem de doadores de sangue. 
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ABSTRACT 

 

Syphilis still represents a worldwide public health problem despite the advances in 

diagnosis and the widespread availability of treatment. In Brazil unacceptably high 

rates of prevalence of the disease are still to be seen. Positive serology for 

syphilis, as a reflection of this data, is the second cause of serological ineligibility 

among blood donors at Hemocenter of Pernambuco (HEMOPE), a situation that is 

even more serious when it comes to first-time donors. A study to ascertain the 

feasibility of performing pretesting for syphilis, together with a validation of a quick 

test for syphilis, was carried out with the aim of excluding donors seropositive for 

lues prior to the donation. Such pretesting is designed to bring about 

improvements in quality and donor safety as well as a reduction in the discarding 

of blood derivatives. A population of 535 first-time donors was interviewed and 

selected for the first phase of the study. One hundred and seventy sera found to 

be positive for syphilis by the immunofluorescence test (FTA-Abs) from 

HEMOPE's serum bank were added to the sample, this technique was also used 

as the gold standard to validate the quick test (Syphilis Fast, Diesse Diagnóstica, 

Italy). The findings of the study showed the following: 92% of the donors agreed to 

undergo the pretest; its mean duration was 23.60 min; and the quick test showed a 

sensibility of 98.32% and an agreement of 92.4% (Kappa = 0.924). The 

introduction of the screening prior to donation requires a number of changes in the 

various stages involved in donating blood and in the facilities of the hemocenter, 

as well as a cost-benefit analysis. Nonetheless, the quick test for syphilis proved to 

be easy to perform, simple to interpret and financially feasible, in additon to 

exhibiting a good specificity and sensibility for use in the screening of blood 

donors.   
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1- INTRODUÇÃO 

       

A sífilis, também conhecida como lues, é uma doença infecto-

contagiosa de transmissão predominantemente sexual, de distribuição universal, 

causada por uma espiroqueta, o Treponema pallidum. Foi descrita no final do 

século XV, e ainda constitui um problema de saúde pública mundial, apesar dos 

avanços diagnósticos e terapêutica curativa amplamente disponível (Weinstock, 

1998). 

 No Brasil não é diferente e em Pernambuco, de acordo com o 

SINAN-1999 (Sistema de Informação de Agravos Notificáveis), apesar da 

subnotificação, verifica-se um aumento de três vezes do número de casos em 

relação a 1995 e uma incidência de lues congênita de 3,4 casos por 1000 

nascidos vivos.   

O diagnóstico é baseado na avaliação clínica e confirmação 

sorológica, através da conciliação de um teste não treponêmico (anti-cardiolipina) 

com um treponêmico (Rodriguez et al, 2002). 

A sífilis tem sido testada em doadores de sangue há mais de 60 

anos (Orton, 2001). Os testes realizados em bancos de sangue, na triagem de 

doadores, requerem como característica principal, alta sensibilidade, de modo a 

evitar ao máximo o aparecimento de resultados falso-negativos, visando 

principalmente a segurança do receptor. Embora a transfusão de sangue venha 

salvando milhares de vida ao longo dos anos, os receptores possuem risco de 
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tornarem-se infectados com alguns patógenos, dentre os quais se encontra o 

Treponema pallidum.   

A OMS (Organização Mundial de Saúde) recomenda para triagem 

sorológica da sífilis a realização de dois testes em paralelo, o VDRL e o TPHA 

(Hemaglutinação para o Treponema pallidum) (D’errico, 1997). No Brasil, o 

Ministério da Saúde, através da portaria 1376 de 19 de novembro de 1993, 

determina a realização da triagem sorológica em doadores de sangue com pelo 

menos um teste para sífilis (Hemonline, 2003). A Fundação de Hematologia e 

Hemoterapia de Pernambuco, HEMOPE, emprega o teste VDRL para triagem, a 

cada doação e, em caso de positividade, realiza o FTA-Abs, como teste 

confirmatório. 

A prevalência da sorologia positiva para lues nos doadores de 

sangue da hemorrede pública do Brasil, no ano de 1999, foi de 0,82%, ou seja, de 

um total de 193.612, 14.378 doadores tiveram suas doações rejeitadas por 

apresentarem VDRL positivo, segundo a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária). Os maiores índices foram alcançados pelas regiões Norte e Nordeste, 

onde a sífilis ficou em segundo lugar, perdendo apenas para a prevalência da 

positividade do anti-HBc. Em Pernambuco, de acordo com dados do HEMOPE, a 

sífilis também é a segunda causa da inaptidão sorológica, fato agravado nos 

doadores de primeira vez, alcançando uma prevalência de 10,77%, no ano de 

1999. E considerando o uso disseminado dos hemocomponentes e o risco 

potencial para adquirir sífilis transfusional, pouca atenção tem sido dispensada a 

este assunto.               
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A pré-triagem de doadores em bancos de sangue é de 

fundamental importância, principalmente nos países em desenvolvimento, 

objetivando reduzir os elevados custos com o processo de doação de sangue. A 

exemplo do que está sendo feito na África, devido à alta prevalência do HIV na 

população, onde em alguns locais, a prevalência do vírus alcança até 20%, o 

estabelecimento de um suprimento sangüíneo seguro é um objetivo eficiente e 

custo-efetivo.  Por isso, a Fundação Africana para a Segurança do Sangue espera 

através de uma pré-triagem para o HIV, diminuir o descarte de hemoderivados e o 

desperdício com a realização de testes adicionais. Assim, o FDA aprovou um 

teste para detecção de anticorpos anti-HIV ser realizada na urina de doadores de 

sangue antes da doação (Business Wire, 2002).  

Em síntese, havendo positividade sorológica, a bolsa de sangue 

será desprezada embora vários procedimentos já tenham sido executados, tais 

como classificação de grupos sanguíneos, pesquisa de anticorpos irregulares, 

sorologias para hepatite B e C, Chagas, sífilis, HIV, HTLV 1 e 2 e dosagem de 

transaminase. Isso representa para o sistema público de saúde elevação de 

custos, que incluem também, a compra de material de coleta e despesas com 

pessoal, além da espoliação desnecessária do doador. 

 Tendo em vista esta problemática, questionou-se a possibilidade 

de execução de uma triagem sorológica para sífilis, antes da doação, através de 

um teste rápido, o qual também foi validado no presente estudo. Visando fornecer 

subsídios para a implantação posterior em hemocentros, especialmente nos 

localizados em áreas de maior prevalência desta patologia. 



 
Claudia Wanderley de Barros Correia 
 

 17

 

2- REVISÃO DA LITERATURA        

    

2.1- HISTÓRICO 

 

A sífilis foi reconhecida como entidade patológica no final do 

século XV e rapidamente alcançou proporções epidêmicas na Europa, onde 

surgiu altamente virulenta e freqüentemente fatal nos estágios precoces da 

infecção. O agente causal foi identificado por Schaudinn e Hoffman em 1905, 

(apud Weinstok et al, 1998). Em 1906, August Von Wassermann desenvolveu o 

primeiro exame laboratorial para diagnóstico da sífilis, um teste não-treponêmico. 

E finalmente, em 1940, iniciou-se a triagem sorológica para doadores de sangue 

(apud, Orton, 2001).   

 

2.2- O AGENTE 

 

O microrganismo do gênero Treponema, subespécie pallidum, é 

uma espiroqueta, bactéria espiralada que se locomove girando em torno do seu 

eixo longitudinal. É constituída por 6 a 14 espirais e possui extremidades finas, 

mede de 6 a 15µm de comprimento e 0,2µm de largura. Encontra-se no limite de 

resolução ótica dos microscópios óticos convencionais, o que permite a sua 

visualização por colorações habituais e pela prata. Seu citoplasma é circundado 

por uma membrana trilaminar coberta por fina camada de peptideoglicano e outra 
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rica em lipídios. Seis endoflagelos situados no espaço periplasmático, são 

responsáveis pela motilidade (Figura 1). O único hospedeiro natural conhecido é o 

ser humano (Lukehart e Holmes, 1995). Os tecidos afetados pelo T. pallidum 

liberam cardiolipina, lecitina e colesterol, componentes detectados pelos testes 

não treponêmicos. Tem uma estrutura complexa e compartilha propriedades com 

outros microrganismos. Os anticorpos reagem, portanto, com espiroquetas 

patogênicas e não patogênicas, o que dificulta uma interpretação correta dos 

testes diagnósticos (Wicher et al, 2001). O genoma completo do T. pallidum 

compreende 1.138.006 pares de base, com 1.041 seqüências preditoras de 

proteínas. A análise do genoma identificou cerca de 67 genes relacionados com a 

virulência, outros com a produção de hemolisinas e várias classes protéicas de 

interesse (Weinstock, 1998).  

  Figura 1- Treponema pallidum   

 Fonte: (http: //www.uveitis.org/Images/syphil1.jpg) 
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2.3- DADOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 

Nos Estados Unidos da América (EUA), como resultado de 

esforços intensivos de saúde pública, iniciados durante a Segunda Guerra 

Mundial, o número de casos de sífilis diminuiu. Nos anos 70 e 80 houve um 

aumento na incidência, particularmente relacionada aos homossexuais 

masculinos. Ocorreu um pico em 1990, quando surgiram 50.223 casos novos de 

sífilis primária e secundária e 55.132 de sífilis latente inicial, sendo os 

adolescentes e negros jovens os principais responsáveis. Acesso limitado à 

saúde, uso de drogas, prostituição e dificuldade em contactar o parceiro, foram os 

fatores envolvidos (Jacobs, 1999). A sífilis começou a declinar em 1991 e tem 

diminuído a cada ano, sendo que de 1990 a 2000, a taxa de infecção diminuiu 

89,2% (Brown e Frank, 2003). Em 1998, 6.993 casos primários e secundários 

foram relatados nos EUA, atingindo uma incidência nacional de 2,6 casos por 

100.000 habitantes (Finelli et al, 2001). 

Na maior parte da Europa, a sífilis tem declinado marcadamente, 

atingindo menos de dois casos por 100.000 habitantes. Em Londres, por exemplo, 

a incidência é maior em homens e alcançou 2,9 casos por 100.000 habitantes em 

2000. Porém, nos países que constituíam a antiga União Soviética, a doença 

alcança taxas de até 32 casos por 100.000 habitantes (Young, 1998; 

Machoucová, 2002). 
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No Brasil, o Programa Nacional de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis estimou, em 1994, 311.748 casos de sífilis, equivalendo a 19,5% 

do total de doenças sexualmente transmissíveis (Santos, 1996). Houve uma 

tendência na queda da mortalidade por sífilis de 1980 a 1995 e o coeficiente de 

mortalidade caiu de 2,45 para 1,02 / 1.000.000 habitantes, um decréscimo de 

58,2% em 15 anos, sendo nas regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste, as de maior 

declínio.            

     A mortalidade por lues congênita não acompanhou estes dados, 

chegando até a aumentar nas regiões mais pobres, no Nordeste, por exemplo, 

subiu de 3,54 (1980) para 6,88 / 100.000 menores de um ano (1995) (Lima, 

2002). Se levarmos em consideração que a incidência da lues congênita, 

acompanha em termos gerais, a infecção na mulher e que para cada mulher 

afetada há pelo menos um parceiro infectado, esta diminuição deve-se mais a 

melhorias no tratamento, do que a redução na prevalência. De acordo com dados 

do DATASUS, 1998, constatou-se uma prevalência de 1,20 casos por 1000 

nascidos vivos, no Brasil neste ano. Tendo sido Pernambuco o estado de maior 

prevalência, com 3,75 casos por 1000 nascidos vivos. Em 1999, de acordo com o 

SINAN, pouco mudou, 3,4 casos por 1000 nascidos vivos, sendo que em 2001, 

foram registrados 451 casos confirmados de sífilis congênita (DATASUS, 2001). 

                A freqüência da infecção na população em geral pode influenciar 

a probabilidade de um doador estar verdadeiramente infectado, ou seja, uma 

incidência elevada da doença na população, aumenta a chance do doador estar 

verdadeiramente infectado e, portanto, é maior a probabilidade da presença do 
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Treponema no sangue doado (Orton, 2001).            

              Nos EUA, em 1999, 0,13% das doações de sangue foram positivas 

para sífilis. Em alguns países em desenvolvimento, esta positividade pode chegar 

a 11%das doações (Greenwalt e Rios, 2001) 

A prevalência da sorologia positiva para sífilis nos doadores de 

sangue da hemorrede do Brasil, no ano de 1999, foi de 0,82%, de acordo com a 

ANVISA, concentrando os maiores índices nas regiões Norte e Nordeste, sendo a 

segunda causa mais freqüente de inaptidão sorológica entre todos os doadores 

de sangue. Em São Paulo, no ano de 2001, a sífilis, foi também a segunda 

doença infecciosa de maior prevalência entre os doadores, 1,10% das doações 

(Salles et al, 2003). Pernambuco, no ano de 2002, manteve essa colocação, com 

uma taxa de inaptidão sorológica por lues de 1,01% (ANVISA, 2002).  

É possível que com tal prevalência se justifique a implantação da  

pré-triagem para sífilis, numa tentativa de reduzir o descarte de hemoderivados e 

assim diminuir os custos do processo de doação de sangue no Brasil. 

 

2.4- TRANSMISSÃO  

 

A transmissão da sífilis ocorre mais freqüentemente durante o 

contato sexual, através de lesões mínimas na pele ou mucosas. O risco de 

desenvolvimento da doença após o ato sexual sem proteção, com indivíduos na 

fase precoce é de 30 a 50% (Jacobs, 1999). Modos de transmissão menos 

comuns incluem contatos pessoais não sexuais, infecções via transplacentária, 
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principalmente após a décima semana e subseqüentes às transfusões 

sangüíneas e transplante de órgãos (Ko et al, 1998).  

2.5- SÍFILIS E TRANSFUSÃO DE SANGUE 

 

No início do século XX, era fácil adquirir sífilis através de 

transfusão sangüínea, que era feita diretamente do doador para o receptor, por 

bombeamento do sangue (Schmidt, 2001). Em 1941, 138 casos de sífilis 

transfusional haviam sido descritos na literatura, desde então testes sorológicos 

são empregados nas doações (De Schryver e Meheus, 1990; Orton, 2001; Marfin 

et al, 2001). Após a Segunda Guerra Mundial, o doador e o receptor foram 

separados, o sangue passou a ser coletado em bolsas com solução 

anticoagulante e conservante, além de estocado sob refrigeração, o que foi letal 

para o T. pallidum. A transmissão através de hemocomponentes tornou-se rara, 

porém possível. E em 1966, o último caso de sífilis transfusional foi descrito nos 

Estados Unidos, em um paciente com linfoma, que recebeu concentrado de 

hemácias e plaquetas, desenvolvendo um exantema máculo-papular, dois meses 

após. No período de 1 a 4 meses depois da transfusão, a infecção se manifesta 

como uma sífilis secundária aguda, fulminante e sintomática, com exantema 

generalizado mais proeminente nas extremidades (Schimidt, 2001).  

Em 1977, na Holanda, uma criança adquiriu sífilis após transfusão 

de sangue total fresco (Risseeuw-Appel e Kothe, 1983). Outro caso ocorreu em 

uma mulher chinesa de 58 anos, que recebeu transfusão de sangue proveniente 
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de doador com resultado positivo para sífilis, porém assintomático (Soendjojo et 

al, 1982).  

A espiroqueta perde gradualmente sua infectividade durante o 

processo de armazenamento a frio dos hemoderivados, podendo sobreviver até 

120 horas no sangue estocado a 4°C (Van der Sluis et al, 1984; Ko et al, 1998), 

sendo esta sobrevida maior, quanto maior for o número de T. pallidum 

inicialmente presente no sangue estocado do doador (Van der Sluis et al, 1985). 

O risco de infectividade é maior para o sangue fresco e produtos preservados à 

temperatura ambiente, como o concentrado de plaquetas (Serrano, 1991). A atual 

demanda transfusional, pode levar ao uso de hemocomponentes com poucos dias 

de estocagem, logo o processo de armazenamento a frio, não preveniria a 

transmissão do agente. O concentrado de plaquetas é estocado em bolsas para 

facilitar o fluxo de oxigênio, alcançando uma concentração de 15%, que é mais 

alta do que a espiroqueta pode resistir (1-4%), porém o impacto disto na 

sobrevida da bactéria é desconhecido. Acredita-se também que o uso de filtros 

para remoção de leucócitos diminuiria a sífilis transfusional, porque retiraria os 

leucócitos com espiroquetas, aderidas a eles (Orton, 2001).   

Por outro lado, um estudo falhou em demonstrar RNA ou DNA do 

T. pallidum em concentrado de plaquetas preparados com sangue de doadores 

com sorologia positiva para sífilis, sugerindo que estes hemoderivados não seriam 

infectantes (Orton et al, 2002). Porém este fato pode ser explicado por um outro 

estudo caso-controle, realizado nos EUA, onde os doadores reativos e não 

reativos para sífilis, ao serem inquiridos pelo correio, dentre os reativos 
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aproximadamente 50% relataram passado de lues tratada com sucesso (Orton, 

2001). 

A baixa incidência e controle da sífilis nos EUA, a ausência de 

casos de lues transfusional há mais de 35 anos, o impacto da refrigeração na 

sobrevida do T. pallidum e o fato da triagem sorológica para sífilis não diferenciar 

casos infectantes de falso-positivos ou tratados, levaram os pesquisadores 

americanos a questionar a utilidade da triagem para lues em doadores de sangue. 

Em 1985, a Associação Americana de Bancos de Sangue desobrigou a testagem 

sorológica para a doença em doadores, fato não apoiado pelo FDA, que tornou 

mandatória a triagem para lues. Em 1995, o Instituto Nacional de Saúde 

recomendou a permanência do procedimento. E finalmente, em 2000 o encontro 

do Comitê Consultivo dos Produtos Sangüíneos votou na continuidade dos testes 

(Orton, 2001). Concluiu-se então que os testes para sífilis, ainda devem fazer 

parte da triagem sorológica de rotina nos bancos de sangue norte-americanos 

(Greenwalt e Rios, 2001). 

Os argumentos levantados a favor da continuidade desta prática 

nos EUA foram: 

 • Os bancos de sangue estariam prestando um serviço de saúde pública ao 

testarem doadores para sífilis (Gardella et al, 2002). 

• As provas da não transmissibilidade do T. pallidum em sangue estocado, não se 

aplicam ao concentrado de plaquetas. 

• O quadro clínico da sífilis num paciente que recebeu transfusão pode ser de 

difícil diagnóstico e mascarado por tratamentos antibióticos concomitantes. 
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• A sífilis tem aumentado nos países em desenvolvimento. 

• A triagem sorológica para sífilis pode revelar doadores de alto risco para hepatite 

e SIDA (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), funcionando como marcador 

satélite (Schimidt, 2001; Serrano, 2001; Silvani et al, 2000; Seidl, 1990). Este 

argumento contribui favoravelmente para a implantação da pré-triagem, pois além 

de eliminar previamente doadores contaminados com sífilis, poderia até impedir 

que doadores em período de janela imunológica para estas patologias doassem 

sangue. 

Diferentemente dos autores americanos, no Brasil e em outros 

países em desenvolvimento não se questiona a continuidade da testagem para 

sífilis em doadores de sangue, muito provavelmente devido à prevalência desta 

patologia nestes locais.           

   

2.6- SÍFILIS, A HISTÓRIA NATURAL DA DOENÇA 

          

                Normalmente, a sífilis é adquirida através do contato sexual. Os 

diferentes estágios da doença têm implicações no diagnóstico e tratamento da 

doença (Wicher et al, 1999). O T. pallidum penetra rapidamente nas abrasões 

cutâneas ou mucosas, chega aos vasos sangüíneos e linfáticos e dissemina, 

produzindo uma infecção sistêmica (Orton, 2001). O período médio de incubação 

é de cerca de 21 dias, quando surge a lesão primária no local da inoculação, 

persiste geralmente por duas ou seis semanas e cura-se espontaneamente. É a 

sífilis primária que se caracteriza pela presença do cancro localizado 
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normalmente no pênis, canal anal, reto, boca ou genitália externa nos homens e 

nas mulheres, no colo uterino e lábios vaginais (Goldmeier e Guallar, 2003; Brown 

e Frank, 2003).  

Cerca de 6 a 8 semanas após a cura do cancro, surgem as 

manifestações parenquimatosas, sistêmicas e mucocutâneas da sífilis secundária. 

A erupção cutânea consiste em lesões inicialmente maculosas (roséolas 

sifilíticas), depois papulares, papuloescamosas e ocasionalmente pustulares. O 

acometimento da região palmo-plantar é de grande valor diagnóstico, embora não 

patognomônico. Manifestações gerais incluem micropoliadenopatia generalizada, 

mialgias, artralgias, cefaléia, meningite, febre, emagrecimento, astenia, iridociclite, 

hepatite, esplenomegalia, periostite e glomerulonefrite (Doherty et al, 2002; 

Goldmeier e Guallar, 2003).  

As lesões secundárias desaparecem em duas a seis semanas e o 

paciente passa para o estágio latente, que só é detectável por testes sorológicos 

(Orton, 2001). Há ausência de manifestações clínicas, exame físico e radiografias 

normais. A fase latente inicial compreende os primeiros dois anos após a infecção 

e a latente tardia após este período. Durante esse estágio o T.pallidum pode 

invadir a corrente sangüínea de forma intermitente infectar o feto no útero e 

ocasionar também sífilis transfusional (Goldmeier e Guallar, 2003).  

Um terço dos pacientes com sífilis latente não tratada 

apresentarão doença terciária clinicamente evidente. Que pode ser cutânea, 

cardiovascular ou neurolues (Santos, 1996). 
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A neurossífilis pode ser assintomática, ou seja, encontra-se 

apenas algumas anormalidades no LCR. Ou sintomática dividida em categorias 

clinicas que incluem sífilis meníngea, sífilis meningovascular e parenquimatosa  

(Lukehart e Holmes, 1995; Ooi e Dayan, 2002).  

As manifestações cardiovasculares são mais comuns em homens 

e a aortite sifilítica é a mais freqüente. Outras complicações incluem aneurismas, 

estenose do óstio coronário e insuficiência aórtica (Azulay e Azulay, 1999).  

As gomas sifilíticas são usualmente únicas ou pouco numerosas, 

assimétricas, regionais, localizadas e destrutivas, deixando cicatrizes atróficas e 

não retráteis. Não são contagiosas e não involuem espontaneamente. Os locais 

mais afetados são a pele, sistema esquelético, vias aéreas superiores, laringe, 

fígado e estômago (Azulay, 1999). 

A sífilis congênita ocorre devido à transmissão da infecção da 

mãe para o feto via placenta após o 4° mês de gestação. Até o segundo ano de 

vida, sífilis congênita precoce e depois do segundo ano considera-se congênita 

tardia (Lukehart e Holmes, 1995; Egglestone e Turner, 2000).  

A sífilis e outras patologias que cursam com ulcerações genitais 

são fatores de risco importantes na transmissão do vírus da imunodeficiência 

adquirida (HIV). As manifestações clínicas da lues podem ser atípicas nos 

indivíduos com co-infecção pelo HIV, requerendo atenção do especialista (Ooi e 

Dayan, 2002). 

Trata-se de uma patologia cujo tratamento é altamente efetivo, 

sendo que a ausência deste pode, algumas vezes, resultar em morte ou 
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morbidade significativa. O tratamento é feito com a penicilina, cuja eficácia 

permanece inalterada após 50 anos de uso, curando mais de 95% dos casos de 

sífilis primárias (Jacobs, 1999). Apesar de completamente curados com o 

tratamento adequado, alguns indivíduos podem permanecer com resultados 

sorológicos positivos por toda a vida. 

 A prevenção é feita principalmente através de proteção durante o 

sexo, exames pré-natais e triagem adequada em bancos de sangue. A sífilis é 

uma doença passível de ser eliminada da população, porque não existe 

reservatório animal, o homem é o único hospedeiro e uma dose de penicilina 

trata a maior parte dos casos. A erradicação da doença é, até o momento, a única 

maneira de abolir a triagem sorológica para sífilis dos bancos de sangue 

(Greenwalt e Rios, 2001). 

A sífilis possui as propriedades necessárias para classificar uma 

doença como potencialmente transmissível por transfusão: infecção 

assintomática, estágio de portador ou latente e crescimento do agente nos 

hemoderivados estocados. Além disso, as características de suas diferentes fases 

estão relacionadas com a probabilidade de um indivíduo se apresentar como 

doador de sangue. Na fase primária, a rápida disseminação precede o 

desenvolvimento dos anticorpos e da sintomatologia, resultando em doadores 

infectantes e soronegativos. A fase secundária é mais clinicamente aparente e, 

portanto, improvável de um indivíduo nesta fase se apresentar para doar. Na fase 

latente, pela ausência de sintomatologia clínica, é maior a probabilidade do 

indivíduo se apresentar para doar, porém expressam positividade sorológica e, 
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ainda assim, o potencial de infectividade dos hemocomponentes resultantes não 

está bem descrito (Orton, 2001).           

2.7- DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO DA SÍFILIS - REVISÃO DAS PRINCIPAIS 

METODOLOGIAS   

                 

O diagnóstico da sífilis é baseado na evolução clínica, detecção 

do organismo causal e confirmação por sorologia. A variabilidade das lesões e as 

freqüências de manifestações atípicas da doença fazem com que a detecção do 

agente e o sorodiagnóstico sejam essenciais (Brown e Frank, 2003). O T. 

pallidum não pode ser cultivado in vitro, nem ser visto com colorações 

laboratoriais de rotina, sendo necessários métodos alternativos, que se baseiam 

ora na identificação direta do microrganismo ora na presença de anticorpos.   

 

1- MÉTODOS DE DETECÇÃO DIRETA DO Treponema pallidum: 

1.1- Microscopia em campo escuro: 

Trata-se do teste mais antigo, mais simples e ainda bastante útil. 

O exudato de lesões primárias e secundárias, ou líquido amniótico são colocados 

em uma lâmina, cobertos e examinados em microscópio apropriado com objetiva 

de 45 a 100 vezes. O Treponema é identificado pela sua morfologia e por seus 

movimentos. Desde que 100.000 organismos / ml são requeridos para 

visualização, um teste negativo não afasta o diagnóstico (Clyne e Jerrard, 2000). 

Esse método é particularmente importante nas fases precoce da sífilis, quando 

não há ainda anticorpos detectáveis e nos pacientes com imunodeficiência. A 
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sensibilidade do campo escuro alcança 80% (Larsen et al, 1995). É o teste mais 

específico para o diagnóstico da lues, quando o cancro e o condiloma estão 

presentes (Brown e Frank, 2003). 

1.2- Imunofluorescência direta para o Treponema pallidum em 

fluidos corporais (DFA-TP) e tecidos (DFAT-TP): 

Amostras das lesões são coletadas e anticorpos anti-treponema 

ligados a isotiocianato identificam o organismo. A leitura é realizada através de 

microscópio que verifica a fluorescência. Eles, porém, não diferenciam o agente 

patogênico da sífilis de outros treponemas. A sensibilidade deste método é 

levemente maior que o campo escuro, aproximando-se de 100%, quando uma 

lesão recente é examinada (Larsen et al, 1995; Wicher et al, 1999). A DFAT-TP 

utiliza material biopsiado para pesquisa do T. pallidum, através de microscópio 

fluorescente (Larsen et al, 1995).  

1.3- Identificação do T. pallidum através da coloração pela prata:  

É realizada em material biopsiado, com intuito de evidenciar o T. 

pallidum (Wicher et al, 1999). 

1.4-Reação em cadeia de polimerase (PCR):  

A técnica de PCR tem sido utilizada para identificação do agente 

patogênico em fluidos corporais e tecidos frescos e parafinados. Em certas 

situações a PCR pode ser mais prática e mais sensível, além de necessitar de 

apenas 1 a 5 microrganismos por espécime (Wicher et al, 1999). Estudos 

evidenciam uma sensibilidade de 91% e especificidade de 99% (Schmitz e Folds, 
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1997). Tem como limitação não diferenciar o DNA de organismos vivos e portanto 

infectantes, de organismos mortos (Orton, 2001).    

1.5- PCR por transcriptase reversa (RT-PCR):  

Como o RNA é rapidamente degradado após a morte da bactéria, 

a sua detecção é altamente sugestiva de infectividade. É uma técnica baseada na 

amplificação do RNA do T.pallidum. Tem sido usado de maneira experimental em 

LCR humano. É mais sensível que o DNA-PCR, necessita apenas de um 

microrganismo (Centurion-Lara et al, 1997). Estudos comparativos com o RIT 

(Teste da infectividade do coelho), mostraram uma sensibilidade e especificidade 

de aproximadamente 100% (Orton, 2001).  

1.6- Teste da infectividade do coelho (RIT):  

É um teste considerado padrão ouro para a infectividade da sífilis. 

A inoculação intra-testicular, ou intra-dérmica, causa a lesão tissular que 

permanece por toda a vida, com capacidade de infectar outro animal e causar 

reação sorológica positiva (Orton, 2001). É considerado de uso acadêmico. Tem 

uma sensibilidade de 10 a 50 organismo (Wicher et al, 1999). É uma das técnicas 

mais sensíveis, alcançando aproximadamente 100% de sensibilidade (Larsen et 

al, 1995).   

 

2- MÉTODOS DE DETECÇÃO INDIRETA DO T. pallidum:  

Detectam anticorpos treponêmicos e não treponêmicos ou contra 

fosfolipídios (anti-cardiolipina). 
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 2.1- Testes para anticorpos antifosfolipídios ou não treponêmicos:  

2.1.1- VDRL (Veneral Disease Research Laboratory):  

É um teste de microfloculação que usa como antígeno uma 

mistura de cardiolipina – lecitina – colesterol. O antígeno que é uma solução 

alcoólica contendo 0,03% de cardiolipina, 0,21% de lecitina, 0,9% de colesterol é 

suspenso em uma solução salina tamponada. Quando combinada com anticorpos 

forma floculação que é visível ao microscópio. Pode ser usado de forma 

qualitativa e quantitativa. Nesta última o soro sofre diluições seriadas e o título 

reportado é a maior diluição a produzir resultado reativo. É útil para acompanhar o 

tratamento, cuja eficácia é verificada com a redução dos títulos iniciais. Sua 

sensibilidade depende do estágio da sífilis. Torna-se positivo em torno da quarta a 

oitava semana após a infecção inicial. Nesta fase a sensibilidade é de 78%    

(variando de 59 a 87%). Na sífilis secundária alcança 100% devido aos altos 

níveis de anticorpos, na latente precoce é de 95% (88-100%) e diminui para 71% 

(37-94%) na fase latente tardia e terciária, especificidade de até 98% (96-99%), 

podendo inclusive o VDRL tornar-se negativo em ¼ dos pacientes tardiamente 

(Clyne e Jerrard, 2000; Sexual Health and Sexually Transmitted Infectious, 2004). 

Falsos negativos podem ser encontrados em técnica imprópria, por conta do 

efeito prozona (em 1 a 2% dos casos há excesso de anticorpos prejudicando a 

aglutinação) e nos estágios muito tardios da doença (Clyne e Jerrard, 2000). É 

recomendado para triagens populacionais. Resultados falsos positivos ocorrem 

com títulos geralmente menores que 1:8, podendo alcançar taxas de até 5-20% 

(Clyne e Jerrard, 2000). Ressalta-se que anticorpos contra fosfolipídios, inclusive 
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cardiolipina, são produzidos em uma variedade de patologias, tais como 

pneumonias atípicas, brucelose, doença hepática crônica, gravidez, malária, 

tuberculose, leptospirose, mononucleose, doenças neoplásicas, 

hipergamaglobulinemia, riquetsiose, sarampo, varicela, toxicomania, colagenoses 

e hanseníase virchowiana (Brown e Frank, 2003; Ooi e Dayan, 2002). 

2.1.2- RPR (reagina plasmática rápida):   

É um teste de floculação macroscópica e decorre de uma 

modificação do VDRL. O soro do paciente é combinado com o antígeno 

cardiolipina (reagina) contendo partículas de carbono em um cartão plástico. O 

cartão é mecanicamente rodado a 100 rpm por 8 minutos. O soro contendo 

anticorpos anticardiolipina formará floculação. Diluições seriadas são realizadas 

para obter a titulação. Nos EUA é utilizado como triagem devido ao custo e 

simplicidade. É levemente mais sensível que o VDRL sendo este mais específico. 

A sensibilidade na fase primária é de 86% (77-100%), na secundária de 100%, na 

latente precoce de 96% (95-100%) e na latente tardia e terciária de 70 a 73% 

(Clyne e Jerrard, 2000; Sexual Health and Sexually Transmitted Infectious, 2004). 

Alguns autores relatam especificidade de até 98% (93-99%) (Larsen et al, 1995; 

Fuertes, 2002). 

2.1.3- EIA-VDRL (Enzima Imunoensaio para anticorpos contra 

cardiolipina): 

É um EIA para detecção de anticorpos IgM e IgG contra 

cardiolipina, com sensibilidade e especificidade de 97% (Larsen et al, 1995). 

Apresenta uma adaptação que pode ser utilizada como teste de triagem, que 
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detecta níveis mais baixos de anticorpos, é conhecido como teste da reagina 

SPIROTEK II (Pendersen et al, 1987). Com sensibilidade de 93% na fase 

primária, 100% na secundária, 100% na latente e especificidade de 94% (Wicher 

et al, 1999). 

2.1.4- Teste cardiolipina de captura-S: 

É um teste de detecção de anticorpo antifosfolipídio através de 

um ensaio de fase sólida de aderência eritrocitária. Foi desenvolvido para triagem 

de doadores de sangue por ser mais econômico. Tem sensibilidade e 

especificidade comparáveis ao RPR, alcançando 80,5% de sensibilidade e 99,2% 

de especificidade (Stone et al, 1997).  

 

2.2- Testes treponêmicos:  

2.2.1- FTA-Abs (teste de absorção do anticorpo fluorescente ao Treponema 

pallidum): 

 
Os testes treponêmicos específicos são usados para verificar a 

positividade de um teste não treponêmico, ou confirmar o diagnóstico de sífilis. O 

FTA–Abs é geralmente o teste considerado como padrão-ouro confirmatório 

(Young et al, 2000). É feito usando T. pallidum de coelho como antígeno. O soro 

do paciente passa por uma cultura de Treponemas não patogênicos para remover 

anticorpos inespecíficos. O soro é colocado sobre uma lâmina com T.pallidum 

fixado, após lavagem e anticorpos fluorescentes são adicionados. A intensidade 

da fluorescência é visualizada através do microscópio ultravioleta e descrita 

usando uma escala de 0 a + 4, onde o 0  é negativo e o soro com +2 é reativo. 
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Em estágios muito precoces 20% dos pacientes podem ter FTA-Abs negativo. A 

maioria dos pacientes permanece positivo durante toda a vida. Na sífilis primária a 

sensibilidade é de 86% (70-100%), na secundária e latente precoce 100% e na 

latente tardia e terciária 97% (94-100%), com especificidade de 99% (98-100%) 

(Larsen et al, 1995; Wicher et al, 1999; Sexual Health and Sexually Transmitted 

Infectious, 2004). Embora menos comumente, podem ocorrer falsos positivos nas 

mesmas condições anteriormente descritas para o VDRL e o RPR (Larsen et al, 

1986).  

2.2.2- Técnica de dupla coloração fluorescente (FTA- Abs DS):  

Melhora a sensibilidade do FTA-Abs, ao usar dois conjugados na 

lâmina, variando de 69 a 90% na fase primária e atingindo 100% na secundária e 

latente (Larsen et al, 1995). Sua especificidade é alta, 98% (97-100%), falsos 

positivos ocorrem em 1% dos indivíduos normais e 3% das mulheres grávidas 

(Larsen et al, 1995). 

2.2.3-  FTA-Abs 19S IgM:  

 Foi desenhado para o diagnóstico de sífilis congênita. Tem uma 

sensibilidade de 92% e especificidade de 93%, comparado com 90 e 75% para 

FTA-Abs IgM convencional (Larsen et al, 1995).        

2.2.4- TPHA (Hemaglutinação para Treponema pallidum): 

Eritrócitos cobertos de antígenos de T. pallidum são diluídos em 

soro contendo anticorpos anti-treponema resultando em aglutinação das células 

vermelhas. É altamente sensível e específico mais não o bastante para 

diagnosticar a sífilis primária. Tem uma concordância de 87 a 93% com relação 
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ao FTA-Abs (Orton, 2001).  Uma sensibilidade de 76% na fase primária, 100% na 

secundária, 97% na latente, 94% na tardia e especificidade de 99% (Fuertes, 

2002).   

2.2.5- MHA (Microhemaglutinação para Treponema pallidum): 

Eritrócitos de ovelhas sensibilizadas aglutinam na presença de 

anticorpos anti-treponema no soro testado, a reação se processa em uma placa 

microtitulada (Larsen et al, 1995). Pode ser realizado de forma automatizada, que 

é ideal para bancos de sangue (Orton, 2001). Apresenta na fase primária uma 

sensibilidade de 76% (64-90%); 100% na secundária; 97% (94-100%) na latente 

precoce, tardia e terciária, além de uma especificidade de 99% (98-100%) (Sexual 

Health and Sexually Transmitted Infectious, 2004). 

2.2.6-TP PA (teste de aglutinação passiva para anticorpos contra 

T.pallidum):            

     É um novo teste de aglutinação passiva usando uma preparação 

liofilizada de partículas gelatinosas coloridas como carregadoras do T.pallidum. 

Semelhantes ao teste de MHA, estas partículas são misturadas com diluições 

seriadas de plasma ou soro em uma placa. O teste é incubado por duas horas e a 

reação é lida. A sensibilidade e a especificidade são similares ao TPHA, com uma 

taxa de concordância de 98,9% com o FTA-Abs (Castro et al, 2003). 

2.2.7- Olympus PK-TP 

 É um teste de hemaglutinação desenvolvido principalmente para 

bancos de sangue. Tem uma capacidade de realizar cerca de 240 amostras por 

hora, sendo 2 vezes mais específico que o RPR (Larsen et al, 1995). 
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2.2.8- EIA (Enzima Imuno Ensaio) competitivo:  

É um método automatizado que pode ser usado para triagem. 

Tem sensibilidade de 99,5% e especificidade de 99,4%, quando comparado com 

o FTA-Abs, para todas as fases da sífilis, exceto a primária (Castro et al, 2003). O 

EIA com leitura objetiva evita o problema da interpretação subjetiva, que pode 

influenciar o observador a confirmar reações positivas de outros testes (Young et 

al, 2000). 

2.2.9- Sífilis G captura:  

                É um EIA que pode ser usado como triagem e como teste 

confirmatório. Pode dar falso positivo com: anticorpos antifosfolipídios, doença de 

Lyme e outras (Pope et al, 2000). Sensibilidade de 70,7% e especificidade de 

97,9% comparado com o FTA-Abs (Halling et al, 1999). 

2.2.10- Sífilis M captura:  

                É um EIA de captura anti-cadeia pesada. Especialmente 

desenvolvido para detecção de sífilis congênita. Sensibilidade similar ao FTA-Abs 

IgM porém mais especifico. É também utilizado para estágios precoces da sífilis. 

Sensibilidade de 94% para primária, 85% para secundária e 82% para latente 

precoce (Leferve, 1990). Possui uma especificidade de 90% (Fuertes, 2002). 

2.2.11- EIA-TmpA (testes para anticorpos antitreponemas usando 

antígenos recombinantes de T.pallidum):  

É um EIA que usa uma proteína de membrana localizada no 

T.pallidum, TmpA, obtida por técnica recombinante e tem se mostrado útil para o 
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desenvolvimento diagnóstico da sífilis. Os níveis de anticorpos para o TmpA 

diminuem após o tratamento. Tem sensibilidade de 93,3% e especificidade de 

95,5%, quando comparado ao TPHA (Rodriguez et al, 2002). 

2.2.12- Anticorpos antiespiroquetas da sífilis; 

               É um EIA que tem sido recomendado pelo CDC (Centro de 

controle de doenças) como teste confirmatório para sífilis. É o teste de 

sensibilidade mais alta, especialmente na fase primária não tratada (Larsen et al, 

1995).  

2.2.13-EIA captura imune (ICE sífilis):  

                Teste de triagem que usa três antígenos recombinantes (TpN15, 

TpN17 e TpN47). Significantemente mais sensível que o FTA-ABS. Ideal para 

infectados pelo HIV. Especificidade de 99,8% e sensibilidade de 99,4% (Young et 

al, 2000). 

2.2.14- Anticorpos antitreponema detectados por WESTERN-

BLOT (imunoblot; IB): 

A detecção de no mínimo 3 a 4 antígenos maiores, indica um 

teste positivo. Tem sensibilidade de 93,8% e especificidade de 100%, além de 

concordância com FTA-Abs de mais de 95% (Orton, 2001). Detectam anticorpos 

contra uma variedade de proteínas do T.pallidum. É muito útil como adjuvante 

para o diagnóstico de sífilis congênita. Sua sensibilidade é de 90% na primária, 

98% na secundária e 100% na latente precoce. Tem especificidade de 99% 

(Larsen et al, 1995). 
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3- Testes rápidos para sífilis: 

A avaliação da utilidade de testes rápidos e simples para sífilis em 

países em desenvolvimento é uma prioridade para a OMS. Atualmente existem 

cerca de 20 testes treponêmicos rápidos, comercialmente disponíveis. Porém as 

informações sobre suas características são limitadas. Estudo recente, realizado 

pela Iniciativa Diagnóstica de Doenças Sexualmente Transmissíveis (SDI), que 

faz parte do programa especial para pesquisa e treinamento em doenças tropicais 

(TDR) da OMS, com alguns destes testes, encontrou sensibilidade variando de 85 

a 98% e especificidade de 93 a 98%, comparado-os ao TPHA. O tempo de 

execução deles variou de 5 a 20 min, sendo alguns com possibilidade de utilizar 

sangue total, eliminando-se a etapa de centrifugação. O Sífilis fast foi um dos 

avaliados neste estudo (SDI, 2003). Ele é constituído de antígenos 

recombinantes, livre de contaminação, o que representa uma vantagem sobre os 

testes treponêmicos usuais, os quais utilizam uma mistura de antígenos selvagem 

o que pode prejudicar a especificidade do teste (Sato et al, 1999; Rodrigez et al, 

2002).  

Existe uma série de limitações nos estudos que avaliam os testes 

diagnósticos e falta um padrão-ouro para o diagnóstico da sífilis em doadores de 

sangue. O RIT não é utilizado rotineiramente para avaliar exames laboratoriais 

liberados para triagem de doadores, então o diagnóstico clínico tem sido utilizado 

como padrão-ouro. Porém, quando surgem novos kits, estes são comparados 

com outros, mais do que com o diagnóstico clínico. Esta comparação pode induzir 
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erros, quando realizada em populações de baixo risco, tais como doadores de 

sangue e isto não melhora mesmo utilizando-se testes em paralelo. A maioria 

destes métodos supracitados foi desenvolvida para o diagnóstico e não para a 

triagem sorológica de bancos de sangue (Orton, 2001).  

Os testes reagínicos ou anti-cardiolipina têm a vantagem de seu 

baixo custo e detecção alta da sífilis infecciosa, porém com sensibilidade e 

especificidade mais baixas. Estão indicados nos locais de alta prevalência da 

patologia, com os casos positivos sendo confirmados com testes treponêmicos, 

como a melhor opção custo-efetiva na triagem de doadores (De Schryver e 

Meheus, 1990). 

Os testes treponêmicos têm a vantagem de terem elevada 

sensibilidade e especificidade, porém são complexos e caros, além de detectarem 

cicatrizes sorológicas. São mais indicados nos locais de baixa prevalência da 

doença, porém com um valor preditivo positivo baixo (De Schryver e Meheus, 

1990). 

A escolha dos testes para triagem de doadores irá depender 

então, da disponibilidade nos serviços de saúde e da epidemiologia da doença.  

Com relação aos testes rápidos, espera-se que os testes rápidos 

possam ser úteis no controle da doença e na eliminação na sífilis congênita.  Haja 

vista que o maior obstáculo na erradicação da transmissão da sífilis congênita é o 

atraso na obtenção do resultado dos testes sorológicos. A disponibilidade de um 

teste rápido, que possa ser executado no momento da consulta do pré-natal, por 
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uma enfermeira treinada, pode ser custo-efetivo e prático, em locais de elevada 

prevalência da doença (Patel et al, 2001).  

Uma outra utilidade dos testes rápidos seria em clínicas 

psiquiátricas, setores de emergência e de atendimento de DST (Doenças 

sexualmente transmissíveis), para diagnóstico no momento da consulta e 

prescrição imediata (Fears e Pope, 2001).       
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3- OBJETIVOS 
 

 

3.1- OBJETIVO GERAL 

 

Verificar a viabilidade de realização da pré-triagem e validação de 

um teste rápido para sífilis em candidatos à doação de sangue de primeira vez do 

HEMOPE. 

 

 

3.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Verificar a aceitação ou recusa dos doadores de primeira vez em 

submeter-se a um teste rápido para sífilis, antes da doação de sangue, no 

momento da pré-triagem, caracterizando o perfil desta população.  

Avaliar como funcionaria o fluxo do doador no setor, o tempo de 

liberação do resultado do exame e as alterações necessárias na infra-estrutura 

para implantação do procedimento.  

Validar um teste rápido para triagem de sífilis, em candidatos à 

doação de sangue no HEMOPE. 
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4- CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

4.1- DESENHO DO ESTUDO 

 

O estudo constituiu-se de duas fases. Em um primeiro momento 

efetuou-se um corte transversal para verificar a freqüência da aceitação ou não do 

doador, quanto a uma punção venosa antes da doação. Posteriormente, 

compararam-se as características destes doadores, analisou-se o fluxo da doação 

e possíveis interferências na infra-estrutura do hemocentro. 

Na segunda etapa do estudo, voltada para validar o teste rápido 

para sífilis (Sífilis Fast), foi empregado tal procedimento diagnóstico numa 

população, de doadores de sangue, comparando-se o resultado com o do FTA-

Abs, que foi utilizado como teste confirmatório (padrão-ouro).   

Posteriormente comparou-se também os resultados do Sífilis 

Fast, com o VDRL, por ser esta, a técnica realizada de rotina na triagem de 

doadores de sangue no HEMOPE. 

 

4.2- DEFINIÇÃO E CATEGORIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

4.2.1- VARIÁVEIS DA FASE DE AVALIAÇÃO DA PRÉ-TRIAGEM 

 

• Sexo: masculino ou feminino 
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• Idade: definida como o intervalo de tempo entre a data do nascimento e a data 

da coleta, sendo categorizada como: 18 – 29, 30 - 39, 40 – 49, 50 – 60 anos. 

• Estado civil: situação conjugal no momento da coleta, categorizado como: 

solteiro, casado, divorciado, viúvo, concubinato. 

• Grau de instrução: categorizado como: analfabeto ou primeiro grau incompleto, 

primeiro grau completo, segundo grau completo, nível superior. 

• Tipo da doação: voluntária, quando o doador doava espontaneamente e de 

reposição, quando a doação era feita em nome de alguém. 

•    Aprovação na triagem médica: referente ao doador ter se submetido à triagem 

médica (entrevista com o médico), ter sido aprovado e concretizado a doação ou 

ter sido reprovado e, portanto, não ter doado. 

• Tempo de realização do teste: definido como o período de tempo necessário 

para liberação do resultado do exame, incluindo desde o tempo de coleta, 

centrifugação e realização do teste propriamente dito. 

• Intenção de voltar a doar: categorizado como sim ou não. Num período que 

variava de uma semana a três meses após a doação, os indivíduos eram 

questionados sobre a intenção de voltar a realizar doações de sangue, por 

telefone. 

• Reincidência da doação: categorizado como, voltou a doar ou não voltou a doar. 

Em um período de observação de seis meses após a doação foi verificado quem 

realmente efetuou novas doações. 
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 • Concordância em realizar a pré-triagem: referente à aceitação ou não do 

doador para a punção venosa antes da doação, sendo categorizado como: 

aceitação ou recusa. 

 

 4.2.2- VARIÁVEIS DA FASE DE VALIDAÇÃO DO TESTE 

 

Presença ou ausência de sífilis conforme o resultado dos testes  

FTA-Abs, VDRL e do teste rápido para sífilis.  

 

 4.3- CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Antes do início do estudo, o projeto foi protocolado sob o n° 

140300 e aprovado em 12/03/2002, de acordo com a resolução de n°196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde, pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação 

HEMOPE, instituição onde se desenvolveu o estudo. 

 A amostra para realização do pré-teste só foi coletada após a 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido.  
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4.4- LOCAL DO ESTUDO 

 

O estudo foi realizado no Hemocentro Recife (HEMOPE). Sendo 

que no Laboratório de Imunopatologia foram realizados os exames laboratoriais, 

na soroteca do doador, obteve-se amostras sorológicas positivas para sífilis e, 

finalmente nos setores de Triagem e Coleta. O HEMOPE é uma fundação de 

direito público, vinculada a Secretaria de Saúde do Estado, fundada em 1977, que 

proporciona uma cobertura hemoterápica para mais de 98% da rede de saúde do 

Estado. É responsável por 40% das coletas de sangue realizadas no Nordeste 

brasileiro, sendo o hemocentro de maior complexidade dentre os nordestinos 

(Sampaio, 2001), além de cumprir as normas nacionais e controle de qualidade 

exigido pelo Ministério da Saúde do Brasil. 

    

4.5- POPULAÇÃO ESTUDADA 

 

A população do estudo foi constituída de candidatos à doação de 

sangue de primeira vez, homens e mulheres, que se apresentaram à Divisão de 

Triagem do HEMOPE, no período de outubro / 2002 a fevereiro / 2003. 
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4.6- CÁLCULO DA AMOSTRA 

 

A amostra para avaliação da pré-triagem foi constituída de todos 

os doadores de primeira vez que se apresentaram para doar, nas datas pré-

determinadas, no horário de 13 às18 horas. Para a etapa da validação do teste, a 

amostra foi complementada com 170 soros sabidamente positivos para sífilis, pelo 

método FTA-Abs, da soroteca do Hemocentro Recife.      

Para avaliar a freqüência da aceitação do procedimento de pré-

triagem, foi realizado um teste piloto com 50 doadores, onde encontramos uma 

aceitação de 92%. A partir deste dado, utilizando o Epi-info 6.0, opção corte 

transversal, aceitando um erro de 5% e com uma confiabilidade de 99,99%, 

seriam necessários aproximadamente 446 doadores.  

  Na fase de validação, a amostra foi calculada utilizando o 

programa EPI-INFO 6.0, sendo selecionada a opção coorte não pareado e 

estudos transversais. Foram utilizados os seguintes parâmetros:           

Nível de confiança de 95%. 

Power 80% 

Três controles para um caso 

Uma diferença entre as proporções de 5% 

Resultando em aproximadamente 423 doadores considerados 

negativos para sífilis e 141 doadores com sorologia positiva (FTA-Abs). Foram 

utilizados para esta fase do estudo, 481 soros negativos e 178 positivos. 
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4.7- COLETA DE DADOS 

 

As coletas dos dados foram realizadas no período já referido, 

através do preenchimento de um formulário contendo dados pessoais, como 

nome, idade, sexo, grau de instrução, tipo da doação, etc (anexo 2). Após a 

obtenção do consentimento livre e esclarecido, foi realizada a coleta do sangue. 

Nos doadores, que efetivamente concretizaram a doação, em que 

foi possível o contato telefônico dentro de um período de uma semana a três 

meses após a coleta, uma rápida entrevista foi realizada, visando questionar 

sobre a intenção de voltar a doar sangue (anexo 3).   

      O sistema de informática dos setores de captação e coleta de 

sangue foi disponibilizado pelo serviço à pesquisadora, para esclarecimentos de 

dados e para verificação da efetuação de novas doações pelos indivíduos 

selecionados, dentro de um período de até seis meses após a coleta do sangue. 

  

4.8- COLETA, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DAS AMOSTRAS 

 

Foram colhidos por punção venosa 5 ml de sangue, utilizando-se 

tubos tipo vacutainer sem anticoagulante. Este procedimento ocorreu antes da 

doação de sangue. Após a coleta, as amostras foram transportadas para o 

laboratório de imunopatologia, situado um andar acima do local da pré-triagem, 

onde eram centrifugadas a 3000 rpm por 10 minutos. O teste rápido era feito e 

uma alíquota com soro (1,5 ml) contendo nome do doador, código do doador e 
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data da coleta, era congelada a - 20°C, para realização posterior do VDRL e FTA-

Abs. 

   

4.9- OPERACIONALIZAÇÃO DO ESTUDO 

      

O fluxo da coleta iniciava-se quando o doador se apresentava 

para doação e era recepcionado pelo setor de cadastramento, para identificação. 

Nesta etapa era classificado como doador novo ou de repetição. Após receberem 

explicações sobre a triagem clínica, coleta de sangue e todas as etapas pelas 

quais o sangue doado seguiria, eram questionados sobre a participação no 

estudo. Em caso afirmativo, assinavam o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e nessa ocasião aplicava-se um formulário colhendo informações 

pessoais. O doador seguia para a pré-triagem, local onde eram aferidos peso, 

altura, pressão arterial, pulso, temperatura, dosagem da hemoglobina e coletada 

amostra sangüínea para o teste rápido, nos indivíduos que aceitaram participar do 

estudo. Estas amostras seriam utilizadas posteriormente para realização do VDRL 

e FTA-Abs. Independente do resultado, o doador seguia o fluxo rotineiro da 

instituição. O candidato era submetido à triagem médica individual, os aprovados 

na triagem, doavam e, logo após era servido o lanche. Na sala de coleta era 

recepcionado pela flebotomista, sob supervisão de uma enfermeira chefe, 

efetuava a doação de 450 ml de sangue total, em bolsa plástica apropriada e 10 

ml de amostra eram coletadas em tubos pilotos para os exames laboratoriais de 

rotina para triagem de doadores. 
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Fluxo do Desenho 
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4.10- DESCRIÇÕES DAS TÉCNICAS 
 

      As técnicas laboratoriais adotadas no presente estudo seguiram 

as regras gerais descritas abaixo: 

- Os reagentes não eram utilizados após o vencimento. 

- Eram armazenados sob as circunstâncias ideais determinadas por cada 

fabricante. 

- Eram colocados à temperatura ambiente aproximadamente 30 minutos 

antes do uso. 

- Os reagentes de um kit não eram utilizados em outro. 

- Todas as amostras eram tratadas como potencialmente infectantes. 

-  Todo material de reutilização era adequadamente descontaminado e os de 

descarte colocados em recipientes apropriados para isto.  

O kit Sífilis Fast (Diesse Diagnostica/Alka, Itália) é uma TPHA 

modificada e foi realizada na hora da doação na maior parte da amostra. São 

utilizadas partículas de látex sensibilizadas com antígenos específicos de T. 

pallidum (três antígenos recombinantes- 47k, 17k, 15k). Vinte microlitros de látex 

(partículas de látex coloridas de azul, ligadas às proteínas do T. pallidum) após 

reconstituição com 1,1mL de água destilada, foram misturados com 40µL de soro 

do doador (após centrifugação –10 minutos) em um círculo de uma placa onde se 

processa a reação, e submetidos à rotação por oito minutos a 100 rpm em um 

rotador automático. A leitura era executada imediatamente, a presença de um 

padrão de floculação no círculo indicava um teste positivo (significando a 

presença de anticorpos contra o T. pallidum) e a ausência de floculação, 

aparência homogênea, um teste negativo (Figura –2). As amostras positivas eram 

submetidas a diluições 1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 e o título da diluição multiplicado por 

1/40 (sensibilidade limite). A cada rotina eram incluídos 2 soros controles; positivo 
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e negativo já contidos no teste.        

    

.  
Fig-2: desenho esquemático do Sífilis Fast. 
Fonte: (http//www.alka.com.Br) 
 
 O VDRL (VDRL-Brás, Laborclin) é capaz de detectar reaginas ou 

anticorpos não treponêmicos associados a uma infecção sifilítica. É um teste de 

microfloculação que usa como antígeno uma mistura de cardiolipina, lecitina e 

colesterol dissolvido em álcool etílico. O preparo da suspensão antigênica foi feito 

a cada dia de trabalho, para cada 0,4ml de salina tamponada adicionou-se 0,5ml 

de antígeno gota a gota. O antígeno suspenso em solução salina tamponada, ao 

ser combinado com soro com anticorpos, forma floculações que são visíveis ao 

microscópio. Se positivo haverá floculação. Os resultados podem ser reagentes, 

ou não reagentes, a depender da formação e tamanho dos grumos. Os soros 

reagentes eram re-testados utilizando-se o método quantitativo, que nada mais é 

que a diluição do soro até uma titulação final. As amostras de soros foram 

inativadas a 56°C por 30 minutos. A temperatura ambiente encontrava-se entre 

http://www.alka.com.Br
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23-29°C, 50µl do soro eram colocados em círculo de 14mm pertencente a uma 

lâmina de vidro 50x80mm e adicionado 17µl da suspensão antigênica, a lâmina 

era colocada no agitador por 4 minutos a 180 rpm. Os resultados eram lidos 

imediatamente no microscópio ótico usando ocular e objetiva de 10x. Os testes 

reagentes eram titulados 1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32. A cada rotina eram 

incluídos 2 soros controles; um reagente e outro não reagente. 

O FTA-Abs (Imunopallidum, Biolab-Mérieux) é um teste de 

fluorescência para absorção de anticorpos anti-treponemas. Foi utilizado como 

padrão ouro. Utilizou-se uma suspensão liofilizada de T. pallidum de coelho como 

antígeno, que após reidratada com água destilada, era aplicada em lamínulas 

24x60, estas eram congeladas e retiradas à temperatura ambiente a cada dia de 

trabalho. O soro do paciente era inativado 30 minutos a 56°C. Em um tubo de 

ensaio as amostras eram diluídas com o Sorbent na proporção 0,025ml para 

0,100ml, que nada mais é, do que uma passagem por uma mistura de 

treponemas não patogênicos, para remoção de anticorpos inespecíficos. Após 

adsorção, 20µL desta mistura eram colocados sobre as áreas delimitadas da 

lâmina e incubadas em câmara úmida a 37°C por 30 minutos. As lâminas eram 

lavadas 2 vezes, com tampão PBS, por imersão, 5 minutos cada, retirando o 

excesso de sais por rápida lavagem com água destilada. Os anticorpos 

fluorescentes (antiglobulinas totais - Fluoline H), 20µl, eram adicionados, diluídos 

conforme o título encontrado de 1/100. Novamente incubadas e lavadas conforme 

descrição anterior, as lâminas eram montadas utilizando-se glicerina tamponada e 

lamínula. A leitura era realizada no mesmo dia e a intensidade da fluorescência 
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era medida usando microscópio ultravioleta e descrita como reação positiva (T. 

pallidum apresentando fluorescência verde brilhante mais ou menos intensa) ou 

reação negativa (ausência de fluorescência ou fraca coloração esverdeada do T. 

pallidum). A cada rotina eram incluídos 2 soros controles: um reagente e outro 

não reagente. 

                                 

4.11- ANÁLISE ESTATÍSTICA: 

          

      As informações coletadas eram armazenadas no banco de dados 

do EPI-INFO (6.0). O programa Check permitiu uma verificação automática dos 

erros ocorridos durante a entrada de dados, bloqueando, por exemplo, a entrada 

de dados numéricos fora dos limites estabelecidos. Utilizou-se a “dupla entrada” 

dos dados e o programa Validate, permitindo a visualização das diferenças entre 

eles, possibilitando revisão das diferenças e ajustes. Os resultados foram 

tabulados e processados pelo EPI-INFO (6.0), empregaram-se também, os 

softwares Word for windows, com processador de texto, para elaboração de 

tabelas, além do excel 2000, o SPSS 11.0 e o Minitab 13 for Windows. 

 A primeira parte da análise estatística teve por objetivo a 

descrição das variáveis amostrais estudadas. Posteriormente realizou-se o 

cruzamento da variável “concordância em fazer o teste” com tipo de doação, 

sexo, grau de instrução, efetuou a doação, idade. Em todos os cruzamentos foi 

realizado o teste qui-quadrado e quando a tabela é 2x2 utilizou-se o teste exato 
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de Fisher, todos com objetivo de verificar a relação entre as variáveis cruzadas. 

Foi calculada a média para variáveis contínuas. 

  Na fase de validação foram mensuradas a sensibilidade e 

especificidade do método, de acordo com as fórmulas abaixo (Figura-3). 

 

1-SÍFILIS FAST X FTA-Abs: 

                 FTA-Abs  Total 
Sífilis Fast Positivo Negativo  

Positivo a b a + b 
Negativo c d c + d 

Total a + c b + d a + b + c + d 
 

Sensibilidade = a / a + c  

Especificidade = d / b + d 

 2-SIFILIS FAST X VDRL: 

                  VDRL   Total 
Sífilis Fast Positivo Negativo  

Positivo a b a + b 
Negativo c d c + d 

Total a + c b + d a + b + c + d 
 

Figura – 3: Fórmulas utilizadas para análise do teste rápido em comparação com 

FTA-Abs e VDRL  

 

 

4.12- COEFICIENTE DE CONCORDÂNCIA 
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Foi calculado o coeficiente de concordância ou valor de Kappa (K) 

do teste rápido em relação a ambos os testes, FTA-Abs e VDRL, através da 

fórmula abaixo:  

K = P0 – Pe / 1 – Pe 

P0 = a + d / a + b + c + d 

Pe = {(a + b)(a + c)} + {(c + d)(b + d)} / (a + b + c + d)²   

Fonte: (Pereira, 1995) 

 

13- PROBLEMAS METODOLÓGICOS 

 

Muitos estudos de testes diagnósticos envolvem julgamentos, 

como a decisão de considerar positivo um resultado, logo sempre que possível, a 

pessoa que interpreta os resultados não deve ter acesso a informações 

(cegamento). O conhecimento prévio de dados sobre os indivíduos testados pode 

afetar o julgamento dos resultados, ocasionando vieses. No presente estudo, não 

foi possível este procedimento, pois foi à própria pesquisadora, que realizou todas 

as fases do estudo. 

O teste rápido foi aplicado em uma população de indivíduos 

hipoteticamente saudáveis, doadores de sangue, o que pode aumentar o 

percentual de falsos positivos. O uso de testes diagnósticos para triagem em 

populações de baixo risco, resulta em aumento relativo de resultados falsos 

positivos, levando a um baixo valor preditivo positivo de um teste reagente (Orton, 

2001).   
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Tendo em vista o elevado custo do estudo, foi preciso completar 

amostra para a validação com soros sabidamente positivos para sífilis da soroteca 

do HEMOPE, então um esquema transversal de amostragem, que geralmente 

produz resultados mais válidos e de interpretação mais fácil, não pôde ser 

utilizado. 
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5- RESULTADOS 

 

De um universo de 13.619 doadores de primeira vez que 

compareceram, durante o período de realização da coleta das amostras, para 

doar sangue no Hemocentro Recife, 535 doadores foram entrevistados para o 

estudo. Além destes, 170 amostras da soroteca do HEMOPE, conhecidamente 

positivas para sífilis (FTA-Abs positivo), foram utilizadas para completar a amostra 

da etapa de validação. 

 

5.1- CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA PARA O ESTUDO DA VIABILIDADE DA 

PRÉ-TRIAGEM 

 

As tabelas abaixo apresentam a distribuição dos doadores 

envolvidos nesta fase do estudo, de acordo com sexo, estado civil, grau de 

instrução, tipo da doação, aprovação na triagem médica ou efetuação da doação. 

A maioria dos indivíduos era do sexo masculino (66,2%), solteiros (59,3%) e 

doadores de reposição (74%) (tabelas 1, 3 e 5), com apenas 12,5% dos 

indivíduos com nível superior de escolaridade (tabela 4). A média de idade do 

grupo foi de 29 ± 9,7 anos, com idade mínima de 18 e máxima de 60 anos (tabela 

2). 
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Tabela 1: Distribuição dos candidatos à doação de primeira vez do 
Hemocentro Recife, entrevistados no período de Outubro/2002 a 
Fevereiro/2003, segundo o sexo 
 
  N % 

Sexo   
Masculino 354 66,2 
Feminino 181 33,8 
Total 535 100,0 
 
 
 
Tabela 2: Distribuição dos candidatos à doação de primeira vez do 
Hemocentro Recife, entrevistados no período de Outubro/2002 a 
Fevereiro/2003, segundo a faixa etária 
 
  n % 

Faixa etária   
18 – 29 318 59,4 
30 – 39 129 24,1 
40 – 49 66 12,3 
50 – 60 21 3,9 
Não informado 1 0,2 
Total 535 100,0 
 
 
Tabela 3: Distribuição dos candidatos à doação de primeira vez do 
Hemocentro Recife, entrevistados no período de Outubro/2002 a 
Fevereiro/2003, segundo o estado civil 
 
  N % 

Estado civil   
Solteiro 317 59,3 
Casado 172 32,1 
Divorciado 11 2,1 
Viúvo 1 0,2 
Concubinato 33 6,2 
Não informado 1 0,2 
Total 535 100,0 
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Tabela 4: Distribuição dos candidatos à doação de primeira vez do 
Hemocentro Recife, entrevistados no período de Outubro/2002 a 
Fevereiro/2003, segundo o grau de instrução 
 
  N % 

Grau de instrução   
Analfabeto ou 1º grau 
incompleto 87 16,3 
1º grau  128 23,9 
2º grau 253 47,3 
Nível superior 67 12,5 
Total 535 100,0 
 
 
 
Tabela 5: Distribuição dos candidatos à doação de primeira vez do 
Hemocentro Recife, entrevistados no período de Outubro/2002 a 
Fevereiro/2003, segundo o tipo da doação 
 
  n % 

Tipo da doação   
Voluntária 138 25,8 
Reposição 396 74,0 
Não informado 1 0,2 
Total 535 100,0 

 

A maior parte dos indivíduos entrevistados, 66%, foram 

posteriormente aprovados pela triagem médica e concretizaram a doação.Trinta e 

quatro por cento foram reprovados, por motivos variados como: uso de 

medicamentos, desproporção peso/altura, hemoglobina baixa, promiscuidade, 

entre outros (tabela 6). 
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Tabela 6: Distribuição dos candidatos à doação de primeira vez do 
Hemocentro Recife, entrevistados no período de Outubro/2002 a 
Fevereiro/2003, segundo a aprovação na triagem médica 
 
  N % 

Aprovação na triagem médica   
Aprovado 353 66,0 
Recusado 182 34,0 
Total 535 100,0 
 
 
 
5.2- ANÁLISE DA ACEITAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE PRÉ-TRIAGEM 
 
 

  Dos 535 doadores entrevistados para a pesquisa, 492 (92%) 

concordaram em realizar o exame de sangue antes da doação, 43 (8%) se 

recusaram a submeter-se à coleta sangüínea pré- doação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos que aceitaram a pré-triagem, em 3 não foi possível se obter a 

amostra: dois por dificuldade de punção venosa e 1 por queixar-se de mal-estar 

92%

8%

Sim
Não

Figura 4 - Percentual de candidatos à doação de sangue de primeira vez que 

aceitaram realizar a pré-triagem para sífilis 
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durante o procedimento. Resultando num percentual de 0,6% de complicações 

inerentes ao procedimento de uma punção venosa comum. 

Os resultados do questionamento por telefone sobre a intenção 

de voltar a doar sangue, dos 244 doadores os quais se conseguiu contato 

telefônico, 87,7% manifestaram a intenção de voltar a doar, contra 12,3% que não 

gostariam de repetir a doação (tabela 7). Em um período de observação de até 6 

meses após a primeira doação, dos 492 indivíduos que aceitaram submeter-se à 

pré-triagem, 61 ou 12,4% efetivamente voltaram a doar sangue, alguns mais de 

uma vez. 

 
Tabela 7: Distribuição dos candidatos à doação de primeira vez do 
Hemocentro Recife, entrevistados no período de uma semana a três meses 
após a doação, quanto à intenção de realizar novas doações 
 
  n % 

Intenção em realizar outras 
doações   

Sim  214 40,0 
Não 30 5,6 
Não contactado 291 54,4 
Total 535 100,0 
 
 
 

5.3- PERFIL DO DOADOR DE PRIMEIRA VEZ QUE CONCORDOU EM REALIZAR A PRÉ-TRIAGEM 
 

Numa tentativa de encontrar uma relação entre aceitação ou 

recusa em realizar pré-triagem para sífilis e o perfil do candidato à doação de 

primeira vez, foram realizadas as seguintes análises comparativas:  

No grupo de doadores voluntários, 94,9%, aceitaram a realização 

da punção venosa antes da doação e no grupo de doadores de reposição 90,9%. 

Não houve diferença estatisticamente significante (p=0,150) (tabela 8). 
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Tabela 8: Distribuição de freqüência da aceitação ou recusa dos doadores 
em realizar a pré-triagem, quanto ao tipo da doação.  
 
 

 Concordância em realizar a pré-triagem   
Tipo da doação Aceitação Recusa Total 
  n % n % n % 

Voluntária 131   94,9   7   5,1 138   25,8 
Reposição 360   90,9 36   9,1 396   74,2 

Total 491  43  534* 100,0 
Teste exato de Fisher  p=0,150 
* Um doador a informação foi perdida 
 

Cerca de 90,9% dos doadores do sexo masculino e 93,9% do 

sexo feminino aceitaram o exame, não havendo diferença (p= 0,313). 

 
Tabela 9: Distribuição da freqüência da aceitação ou recusa dos doadores 
em realizar a pré-triagem quanto ao sexo. 
  

 Concordância em realizar a pré-triagem   
Sexo doador Aceitação Recusa Total 

  n % n % n % 
Masculino 322   90,9 32   9,1 354   66,2  
Feminino 170   93,9 11   6,1 181   33,8  

Total 492  43  535 100,0 
Teste exato de Fisher  p=0,313 

 

Quanto ao grau de instrução, também não houve diferença na 

concordância em submeter-se ao teste, valor de p de 0,328 (tabela 10). A variável  

faixa etária não pode ser avaliada, pois o teste de significância não foi válido 

(tabela 11).  

 

 

Tabela 10: Distribuição da freqüência da aceitação dos doadores em realizar 
a pré-triagem quanto ao grau de instrução 
 

 Concordância em realizar a pré-triagem   
Grau de instrução Aceitação Recusa Total 

  n % n % n % 
Analfabetos ou 1° 
grau incompleto   76 87,3 11 12,7   87    16,3 
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1° grau completo 120 93,7   8   6,3 128    23,9 
2° grau completo 233 92,1 20   7,9 253    47,3 

Nível superior   63   94,0   4   6,0  67    12,5 
Total 492  43  535  100,0 

?�² = 3,44  p=0,328 

 

Tabela 11: Distribuição da freqüência da aceitação ou recusa dos doadores 
em realizar a pré-triagem quanto à faixa etária. 
 

 Concordância em realizar a pré-triagem   
Faixa etária Aceitação Recusa Total 

  n % n % n % 
18 →  30 297 93,4 21   6,6 318   59,6 
31 →  40 118 91,5 11   8,5 129   24,1 
41 →  50   56 84,8 10 15,2   66   12,4 
50 →  60   20 95,2   1   4,8   21     3,9 

Total 491    43  534* 100,0 
?�² = não aplicável   

* Um doador a informação foi perdida 

  

Quanto aos diferentes estados civis, observa-se que a 

distribuição dos doadores que aceitaram ou recusaram o procedimento de pré-

triagem, foi semelhante, porém o teste de significância não foi válido, por conter 

baixas freqüências em alguns estados civis (tabela 12). 

 

Tabela 12: Distribuição da freqüência da aceitação ou recusa dos doadores 
em realizar a pré-triagem quanto ao estado civil 
 

 Concordância em realizar a pré-triagem   
Estado civil Aceitação Recusa Total 

  n % n % N % 
Solteiro 296 93,4 21 6,6 317 59,4 
Casado 154 89,5 18 10,5 172 32,2 

Divorciado   8 72,7 3 27,3  11 2,0 
Viúvo   1 100   0 0  1 0,2 

Concubinato 32 97 1 3 33 6,2 
Total 491  43  534* 100,0 

?�² = não aplicável   

* Um doador a informação foi perdida 
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Na variável aprovação na triagem médica, não foi observada, 
também, diferença estatisticamente significativa entre aceitar o procedimento em 
estudo, ou não e ser aprovado na triagem médica para concretizar a doação 
(p=0,153) (tabela 13).   

 

Tabela 13: Distribuição da freqüência da aceitação ou recusa dos doadores 
em realizar a pré-triagem quanto à aprovação na triagem médica. 
 
 
 

 Concordância em realizar a pré-triagem   
Triagem 
médica 

Aceitação Recusa Total 

  N % n % n % 
Aprovado 320 90,6 33   9,4 353   66,0   

Reprovado 172 94,5 10   5,5 182   34,0 
Total 492    43  535 100,0 

Teste exato de Fisher  p=0,133 
 

5.4- ANÁLISE DO FLUXO DA DOAÇÃO    
 

A média de tempo de execução do teste foi de 23,60 ± 3,11 
minutos estando já calculados neste intervalo os tempos de coleta da amostra, a 
centrifugação, o período de 8 minutos no agitador mecânico e a leitura imediata 
do teste. 

 
5.5- CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA PARA O ESTUDO DE VALIDAÇÃO DO 

TESTE  

 

Nesta fase foram utilizadas 489 amostras de doadores que 

aceitaram submeter-se a pré-triagem, além dos 170 soros da soroteca. 

Perfazendo um total de 659 amostras, sendo 481 soros negativos e 178 positivos, 

de acordo com o padrão-ouro, FTA-Abs. 

 
5.6- FASE DE VALIDAÇÃO DO TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS: 

 

                        Os resultados da validade do teste rápido (Sífilis Fast), através da 

comparação com o padrão ouro FTA-Abs, mostaram uma concordância de 92,4% 

entre os dois testes. Aferiu-se uma sensibilidade de 93,41% IC (92,04 – 98,97) e 

especificidade de 98,32% IC (94,86 – 100), para o teste rápido (tabela 14).  
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Tabela 14: Comparação diagnóstica entre o Sífilis Fast e o padrão ouro FTA-

Abs 

 

  FTA-Abs      

Sífilis Fast Positivo  Negativo  Total % 

Positivo 170   12 182   27,6 

Negativo     8 469 477   72,4 

Total 178 481 659 100,0 

 Kappa= 0,924   IC (0,89 – 0,96) 

 

O teste rápido apresentou um total de 12 resultados falso-

positivos e 8 considerados como falso-negativos (Tabela 14). 
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Foi estabelecida uma comparação com o teste utilizado na rotina 

da triagem sorológica dos doadores no HEMOPE, o VDRL. Encontrou-se uma  

concordância de 91,6 %, do Sífilis Fast em relação ao VDRL (tabela 15).  

Tabela 15: Comparação diagnóstica entre o Sífilis Fast e o VDRL 

 VDRL     
Sífilis Fast Positivo  Negativo  Total % 

Positivo 168   14 182   27,6 
Negativo     8 469 477   72,4 

Total 176 483 659 100,0 
Kappa= 0,916   IC (0,88 – 0,951)  
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6- DISCUSSÃO 

 

De acordo com estimativa da OMS, 386 milhões de novos casos 

curáveis de doenças sexualmente transmissíveis ocorrem a cada ano, dos quais 

80 a 90% estão nos países em desenvolvimento, onde coexistem pobreza e 

dificuldade de acesso aos serviços de saúde (SDI, 2003). 

A sífilis no Brasil ainda é um problema de saúde pública. Nos 

últimos anos, verificou-se uma tendência ao declínio na sua mortalidade em todas 

as regiões brasileiras, principalmente no tocante as formas não congênitas, em 

decorrência, talvez da diminuição da letalidade da doença, pela possibilidade de 

tratamento. Contudo níveis inaceitavelmente altos de prevalência estão se 

mantendo e a mortalidade por lues congênita até aumentou em alguns estados 

mais pobres (Lima, 2002).  

Apesar de rara, a transmissão da sífilis por transfusão de sangue 
é possível, sendo um problema diretamente proporcional à prevalência da 
infecção na comunidade, de onde procedem, os doadores (Choudhury e Phadke, 
2001). Pelo fato da sorologia positiva para lues indicar comportamento de risco, 
tem sido questionada como possível marcador para doenças sexualmente 
transmissíveis, do tipo hepatite B e SIDA (Ramsey et al, 1991; Serrano, 1991; 
Matee et al, 1999; Gupta e Ramos, 2002). 

A sífilis é a segunda causa de inaptidão sorológica em doadores 

de sangue do HEMOPE, ficando atrás apenas do anti-HBc (ANVISA, 2002), fato 

que se agrava nos doadores de primeira vez. A triagem clínica inclui normalmente 

a realização de um teste rápido para verificação do hematócrito ou hemoglobina, 

determinando se o doador tem anemia, a entrevista médica e o exame clínico. 

Alguns bancos de sangue incluem ainda, um teste rápido para hemoglobina S, 

sugerido pelo Ministério da Saúde, através da portaria nº. 1376. Estas medidas 
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visam não só a melhoria da segurança transfusional, como a proteção do doador. 

Após a realização da triagem clínica, os candidatos aprovados coletarão o 

sangue, que passará por uma triagem laboratorial. Uma inaptidão sorológica 

significa descarte do hemocomponente, no qual foram realizados 

obrigatoriamente: determinação do grupo sangüíneo, exames sorológicos para 

hepatites B e C, doença de chagas, sífilis, HIV, HTLV e dosagem das 

transaminases (TGP/ALT). 

 Em Gana (África), devido à alta prevalência do vírus da hepatite 

B (15,8%), os doadores são rotineiramente selecionados com uma entrevista e 

um pré-teste para o HBsAg, através de um teste de aglutinação pelo látex. Só 

então os indivíduos doam sangue (Ampofo et al, 2002).    

Foi verificado então a possibilidade de executar um teste rápido 

antes da doação de sangue. O perfil encontrado no presente estudo, dos 

doadores de primeira vez é semelhante aos indicadores de coleta de 2002, 

referentes a todas as doações do estado de Pernambuco, onde houve 

prevalência do sexo masculino (83,18%), com idades de 18-29 anos (40%) e do 

tipo doação de reposição (55,6%), assim como em relação ao índice de inaptidão 

na triagem médica, também semelhante aos 22,4% de toda a rede do estado no 

ano de 2002 (ANVISA, 2002). Estes dados sugerem que a amostra do estudo é 

representativa do universo de doadores em geral. 

Inicialmente foi mensurada a aceitação do doador em realizar o 
procedimento da pré-triagem. Evidenciou-se elevada aceitação do procedimento, 
contrariando as expectativas iniciais, tendo em vista que o doador realizaria duas 
punções venosas, uma para o teste rápido e outra para a doação propriamente 
dita. Este fato pode estar relacionado à natureza altruística da doação de sangue 
em si, ou menos provavelmente, pelo fato de serem doadores de primeira vez e 
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desconhecerem o processo da doação de sangue rotineiro. Porém a escolha 
destes doadores foi decorrente do fato do grupo possuir maior índice de inaptidão 
sorológica por sífilis, onde o impacto da implantação deste procedimento seria 
maior. Como conseqüência, existe a limitação de extrapolar estes resultados para 
o universo dos doadores em geral, sendo necessários estudos posteriores para 
melhor avaliação. 

 Quando questionados após, passado um período da doação, 
sobre a intenção de voltarem a doar, 87,7% dos indivíduos contactados 
manifestaram intenção de repetir a doação, isto pode sugerir que os doadores 
não foram afetados negativamente pelo procedimento, embora uma comparação 
com grupo controle esclareceria melhor este dado. 

 Num período de observação de até 6 meses constatamos uma 
reincidência da doação de 12,4%. Dados comparativos foram encontrados num 
estudo realizado em Belo Horizonte, para caracterização de doadores de sangue, 
em que 93% dos doadores entrevistados afirmaram que pretendiam doar sangue 
novamente, porém, apenas 21% da população de doadores repetiram a doação 
no ano do estudo (Sawyer et al, 2000). Estes dados parecem sugerir que a 
princípio o processo de pré-triagem não influencia na decisão de retornar para 
doar, ou seja, não haveria uma resistência ao processo de pré-triagem. 

Para tentarmos evidenciar um perfil característico destes 
doadores, que aceitaram ou recusaram a pré-triagem, cruzamentos foram 
realizados, porém não foi encontrada nenhuma correlação entre as variáveis, 
sexo, idade, grau de instrução, estado civil, tipo de doação e aprovação na 
triagem médica. 

 A doação de sangue pode ser voluntária ou de reposição, os 
doadores voluntários são aqueles que doam de forma desinteressada, por 
solidariedade e os de reposição se caracterizam por só doarem quando algum 
parente, amigo, vizinho ou qualquer pessoa esteja necessitando de sangue 
(Sawyer et al, 2000). Então anteriormente ao estudo, a hipótese de que poderia 
haver uma correlação positiva entre a aceitação da pré-triagem e a doação 
voluntária, pelo altruísmo da questão, foi levantada. 

 Estudos sobre pré-triagem em doadores de sangue, como forma 
de torná-los inaptos previamente à doação de sangue e diminuir o descarte de 
hemoderivados, são escassos na literatura, excetuando-se os referentes à 
avaliação de métodos de dosagem do hematócrito e/ou hemoglobina. 

 O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA tem o 
objetivo de desenvolver testes rápidos, simples e baratos para os países em 
desenvolvimento. Admitindo-se como um teste simples, aquele que seja treinável 
em 10 minutos; rápido, ou seja, completado em 30 minutos ou menos; de baixo 
custo, aqueles menores de 40 centavos de Dólar e não invasivos, que utilizem 
preferencialmente saliva, urina ou punção digital. Testes que possam incluir 
múltiplas doenças em um só, tais como hepatites B, C e HIV, seriam preferíveis, 
para pré-triar doadores, evitando a coleta sangüínea de indivíduos inaptos. Uma 
outra vantagem deste procedimento seria o aconselhamento imediato do doador, 
evitando o retorno para os encaminhamentos. Acredita-se também que os testes 
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rápidos em seqüência poderiam alcançar a sensibilidade e especificidade dos EIA 
(HHS, 2004). 

Estudos sobre pré-triagem foram realizados com determinação de 
transaminases (TGP) em tubo capilar, com sangue total, colhido por punção 
digital, aproveitando a amostra retirada para dosagem da hemoglobina e/ou 
hematócrito. Todos esses estudos mostraram que o método era benéfico e custo-
efetivo (Saxena et al, 1988; Gimble et al, 1989; Grunemberg e Krüger, 1992; 
Grunemberg et al, 1992). Gimble et al (1989), encontraram que este procedimento 
não aumentava o tempo do doador no serviço, que os dois grupos do estudo, os 
que realizaram e os que não realizaram a pré-triagem, ficaram igualmente 
satisfeitos com o processo da doação de sangue e que voltariam a doar, mesmo 
que o procedimento fosse implantado. Apesar destes resultados encorajadores, 
não houve modificações das normatizações em bancos de sangue norte-
americanos neste sentido (AABB, 2003). 

Uma segunda análise do presente estudo compreendeu o 
funcionamento prático do fluxo da doação. Apesar da realização do estudo ter 
sido a contento, não foi possível realizar o procedimento em questão nos horários 
de maior movimento do hemocentro, tendo em vista a necessidade do 
deslocamento de uma funcionária flebotomista, para realização da coleta da 
amostra. Foi observado que as instalações da pré-triagem não comportavam a 
fase de coleta nem a da realização do teste rápido, tendo sido necessário algum 
grau de improvisação, como a adaptação de uma sala ao lado do setor, com 
cadeira e braçadeira para realização das coletas sangüíneas. A centrífuga e o 
agitador mecânico são equipamentos requeridos para realização do teste e 
processamento das amostras e necessitariam estar no local da pré-triagem. 
Constatou-se, então, que modificações no setor seriam essenciais, caso o 
procedimento se torne rotina no serviço. Tais modificações certamente seriam 
menores caso o teste rápido para sífilis utilizasse sangue total, no lugar do soro, 
aproveitando a punção digital para dosagem da hemoglobina e/ou hematócrito, 
uma vez que já se encontram no mercado kits com esta metodologia (SDI, 2003).
               Outro parâmetro avaliado foi o tempo de liberação do resultado do 
exame, que ficou em média 23,60 minutos, incluindo o tempo para coleta da 
amostra que variou de 1 a 2 min. e o tempo de centrifugação de 10 min. De fato 
isto resultaria num tempo maior de permanência do doador no hemocentro, 
adicionando-se a isso o tempo necessário para o cadastramento, triagem clínica e 
da coleta propriamente dita. Ressalte-se que não houve maiores complicações 
relativas ao procedimento, sendo que as poucas relatadas foram inerentes à 
realização de uma punção venosa habitual.      
               Embora não sendo objetivo do estudo, uma estimativa preliminar 
de custos foi feita com base nos preços fornecidos pela importadora do kit, Alka e 
pelos representantes do VDRL e FTA-Abs ao tempo de suas aquisições. O preço 
do teste rápido foi equivalente ao VDRL, em torno de cinqüenta centavos de Real 
por determinação, sendo significantemente diferente do FTA-Abs, que embora 
adquirido posteriormente ficou em torno de R$ 6,00 por determinação. Temos que 
levar em consideração, que existiram e existirão, doadores, os quais 
posteriormente à utilização do teste rápido para sífilis, serão eliminados por 
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motivos diversos, alheios aos testes, na triagem médica. E estão associados ao 
exame, gastos com material de coleta; agulhas, seringas, luvas e tubos. Em 
contra partida, o custo de uma bolsa de sangue coletada pelo hemocentro e 
posteriormente descartada por sorologia positiva, representa no mínimo R$ 
217,89 (tabela SUS, Agosto 2001), sem contar gastos com pessoal e estrutura da 
instituição.                   
             No estudo, dos 20 doadores positivos pelo teste rápido, 8 indivíduos 
foram confirmados posteriormente pelo padrão ouro e 4 foram aprovados pela 
triagem médica e concretizaram a doação. Caso estes doadores fossem 
impedidos de doar, evitar-se-ia o desperdício de 4 bolsas, em detrimento de 535 
determinações. Deve-se considerar, porém, como secundárias estas questões de 
custos diante do bem estar do doador, uma vez que a espoliação desnecessária 
do mesmo deve ser evitada, principalmente se há suspeita que possa estar 
convalescente, ou seja, com a realização de uma pré-triagem pode-se impedir 
que doadores com exame positivo e, portanto, provavelmente doentes, sejam 
espoliados, respaldando o procedimento do ponto de vista ético. 

Testes sorológicos de triagem e confirmatórios para sífilis são 
conhecidos por gerarem resultados falso-positivos em populações de baixo risco, 
que incluem doadores de sangue (Orton 2001).  

Os testes sorológicos constituem o único meio de identificar a 

infecção em indivíduos assintomáticos. Testes do tipo floculação como o RPR e o 

VDRL são largamente utilizados para triagem de lues, apesar de rápidos, simples 

e de baixo custo, requerem equipamentos e pessoal especializado, alguns 

necessitando de inativação do soro (56° C por 30 min.), equipamentos e não são 

específicos, eles detectam anticorpos anti cardiolipina, que podem ser 

encontrados em outras situações tais como doenças auto-imunes, gestação e 

outras (Wicher et al, 1999). Além disso, os casos positivos, normalmente exigem 

uma confirmação. Assim, a TPHA, o FTA-Abs e EIA têm sido usados como testes 

treponêmicos confirmatórios (Sato, 1999). Estes, porém, são bem mais 

complexos e não amplamente disponíveis. 

 A OMS recomenda para triagem sorológica da sífilis em doadores 

de sangue, a realização de dois testes em paralelo, o VDRL e o TPHA. A 

legislação italiana orienta o uso do VDRL ou RPR (D’errico, 1997). Na China o 
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TPHA tem sido utilizado desde 1992 (Khoo, 1996) e na Rússia, o EIA é sugerido 

(Zhiburt et al, 1998). Nos EUA (Estados Unidos), o RPR é geralmente utilizado 

como teste de triagem seguido pela TPHA ou FTA-ABS (Wicher, 1999).  

No Brasil a legislação obriga a realização de pelo menos um teste 

sorológico para sífilis. No HEMOPE o VDRL é utilizado e em caso de positividade 

segue-se um teste confirmatório, o FTA-Abs. 

Por outro lado, testes treponêmicos específicos, rápidos e simples 
foram desenvolvidos e existem cerca de 20 disponíveis no mercado atualmente 
(SDI, 2003). Representando um avanço não só pela facilidade e rapidez 
diagnóstica, como pela possibilidade de uso em programas de controle da 
doença, triagem de doadores e pré-natal, para prevenção de sífilis congênita. 
Existe, portanto, uma necessidade urgente de um teste rápido para sífilis que 
possa ser utilizado em campo (West et al, 2002). A associação com outros testes 
rápidos como para HIV e hepatite B deve ajudar sobremaneira estes trabalhos de 
campo, no controle destas patologias e na facilitação de pré-natais (Lien et al, 
2000).     

Um desses testes rápidos foi validado no presente estudo. O 
Sífilis Fast, que segundo especificações do fabricante é um teste rápido, com 
resultado em 8 minutos, simples, não requerendo equipamentos especiais e 
mínimo treinamento, além de fácil visualização e interpretação 
(http://www.alka.com.br). Porém, para o propósito de pré-triagem de doadores, 
não se pode deixar de computar o tempo da coleta da amostra e centrifugação da 
mesma, resultando no tempo médio encontrado pelo presente estudo.  

Quanto à sensibilidade e especificidade do teste rápido 
comparado com o padrão-ouro, os resultados encontrados neste estudo, se 
mostraram semelhante a outros trabalhos da literatura utilizando o mesmo kit. Um 
valor de Kappa de 0,75 é considerado excelente e a concordância encontrada 
entre o teste e o FTA-Abs foi de 0,924. 

O Sífilis Fast foi avaliado por Young et al (1998) que encontraram 
uma sensibilidade de 93% para o teste rápido para sífilis em relação ao TPHA, 
92% quando comparado com o FTA-Abs e 91% com o Select Syph-G além de 
uma especificidade de 99,8%. Fears et al (2001) observaram uma concordância 
entre o teste rápido e o TP-PA de 98,8%. Um terceiro estudo, publicado pela SDI 
em 2003, evidenciou uma sensibilidade de 86% e especificidade de 92,8% em 
relação ao TPHA. Estes dados denotam que a especificidade e sensibilidade do 
teste em questão são comparáveis as de outros testes treponêmicos, podendo 
então ser utilizado na triagem sorológica de doadores de sangue, inclusive da 
maneira convencional, em substituição ao VDRL, ou ainda, como teste 
confirmatório, com custo mais accessível e bem mais rápido e simples de 
executar que o FTA-Abs. 

http://www.alka.com.br
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Com o objetivo de comparar o teste rápido com o VDRL, exame 
utilizado na rotina da triagem sorológica de doadores de sangue do HEMOPE, 
uma análise foi realizada, obtendo-se este mesmo padrão de concordância entre 
os testes, ou seja, acima de 0,75. 

Analisando-se a operacionalização do teste, este se mostrou 
tecnicamente simples de executar e praticamente, resume-se em 4 etapas. 
Diferentemente do VDRL, não é preciso a fase de inativação da amostra, nem de 
leitura ao microscópio ótico, além da visualização mais fácil, simplicidade da 
interpretação e sem os problemas do efeito pró-zona.  

Entretanto, semelhantemente ao padrão ouro, o teste rápido não 
permite distinção entre infecção ativa e infecção passada tratada eficazmente, 
porque os anticorpos anti-treponêmicos podem ser detectados em doadores que 
tiveram sífilis e já estão curados, portanto teoricamente sem risco de transmissão 
sangüínea (YOUNG et al, 1998; SDI, 2003).  

Por outro lado, a legislação brasileira exclui definitivamente 
doadores com história de sífilis do processo da doação, mesmo que sabidamente 
tratados (HEMONLINE, 2003). Logo, a reação sorológica positiva para sífilis, 
ainda que não signifique doença ativa, é eficaz como critério de inaptidão de 
doadores de sangue, até que mudanças surjam neste sentido.  

Dois aspectos pioneiros no Brasil são levantados neste estudo e 
necessitam que se ampliem as discussões nesse sentido. O procedimento de pré-
testar doadores de sangue, que vem sendo discutido e estudado em alguns 
países, com possibilidades reais de representar, principalmente em países 
pobres, uma economia efetiva no processo da doação, além de implicar em 
melhorias na segurança do sangue (Bussines Wire, 2004; HHS, 2004).    

E um outro aspecto importante relaciona-se aos testes rápidos 
para sífilis em si. Estes devem ter seus desenvolvimento e aperfeiçoamento 
incentivado, tendo em vista sua utilização não só em bancos de sangue, mas 
principalmente para o trabalho de campo e pré-natais no controle da sífilis 
congênita (SDI, 2003). 
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7- CONCLUSÕES  

 

 
Não houve uma resistência dos candidatos à doação de sangue 

de primeira vez em realizar antes da doação, uma coleta sangüínea para a pré-

triagem.  

Em caso de se adotar a pré-triagem para sífilis em candidatos a 

doação de sangue, deve haver modificações das instalações da pré-triagem de 

modo a comportar um local para coleta de sangue (cadeira e braçadeira) e uma 

bancada ampla para processamento das amostras e realização do teste rápido. 

O teste rápido para sífilis mostrou uma boa sensibilidade e 

especificidade na triagem para sífilis em doadores de sangue e uma elevada 

concordância com o VDRL e FTA-Abs, métodos em uso no Hemocentro de 

Pernambuco. 
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8- SUGESTÕES 

          

       Um teste rápido para sífilis que utilize sangue total seria preferível 

tendo em vista sua maior praticidade, eliminando a necessidade de centrifugação, 

o que reduziria muito o tempo de liberação do resultado do exame. 

A associação com outros testes rápidos, como para HIV e 

hepatite B, na pré-triagem em candidatos à doação de sangue, pode ser uma 

alternativa viável, a depender do percentual de descarte de hemoderivados por 

uma dada sorologia positiva, em cada Hemocentro.   

Dados a sensibilidade, especificidade, rapidez, simplicidade e 

baixo custo do teste, sua implantação poderá contribuir para o controle da sífilis, 

não somente na triagem de doadores mais também, na triagem de gestantes no 

pré-natal e prevenção da sífilis congênita.          
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10- ANEXOS 

 

Anexo 1: Termo de consentimento livre e esclarecido 

Anexo 2: Formulário 

Anexo 3: Discurso uniformizado para utilizar no questionamento dos doadores por 

telefone 
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ANEXO 1 
FUNDAÇÃO HEMOPE      ·· 

Rua Joaquim Nabuco, 171.                           RECIFE-

PERNAMBUCO 

  
 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO: 
 
 
Nome da pesquisa: 
Estudo da Viabilidade da pré-triagem para sífilis em candidatos à doação de 
sangue de primeira vez. 
Pesquisador responsável: Claudia Wanderley de Barros Correia 
Conselho Regional de Medicina: 10.801 
 
 
 
  

Declaro que estou ciente de que os dados referentes à minha 

doação de sangue e amostra coletada serão utilizados para fins de pesquisa 

científica, a critério da Fundação HEMOPE. Estou ciente que a amostra coletada 

de 5 ml de sangue, antes da doação, é para realização de um novo teste para 

sífilis, que está em estudo, o que poderá trazer benefícios para a instituição e ao 

processo de doação de sangue e que independente do consentimento, farei a 

doação de sangue. Todas as informações de caráter pessoal estarão sob sigilo 

médico. 

Tenho a liberdade de retirar meu consentimento a qualquer 

momento, e deixar de participar do estudo, sem que isso traga prejuízo a minha 

pessoa. Concordo plenamente. 

Data:                                                      Assinatura: 
Nome do doador:                                   Código: 
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ANEXO 2 

 

FORMULÁRIO: 

Nome do doador:                                                                                                                               

Código do doador:                             

Código da triagem médica: 

Código da coleta: 

Idade:                                                           Sexo: M (  )   F (  ) 

Profissão:                                                    Estado civil:  S / C / D / V / J 

                                                                    Grau de instrução: Analfabeto  
                       1° Grau 
             2° Grau  
             3° Grau 

Doação: Voluntária (   )  Reposição (   ) 

O Senhor (a) concorda em participar de uma pesquisa para a melhoria do 
processo de doação de sangue? Nós precisamos, para isso, de coletar uma 
amostra de sangue antes de sua doação para realização de um teste rápido para 
sífilis: sim (   )     não (   )         

Sífilis Fast: Positivo (   ) Negativo (   ) Indeterminado (   )  título:_________ 

Tempo de liberação do resultado do teste:__________ 

VDRL: Reagente (   ) Fracamente reagente (   )Não Reagente (   )  

Titulação: _________     

FTA-ABS: Reagente (   ) Não reagente (   ) 

Hemograma: Ht:           Hb: 

Efetuou a doação: sim(   )          não(   ) 

Pretende realizar outras doações: sim (   )      não (   ) 
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ANEXO 3 

DISCURSO UNIFORMIZADO PARA UTILIZAR NO QUESTIONAMENTO DOS 
DOADORES POR TELEFONE 

Está sendo realizada uma pesquisa sobre a satisfação dos 

doadores de sangue, com relação ao processo da doação de sangue. A 

instituição deseja saber se o senhor (a) tem intenção de realizar novas doações 

de sangue. 

Sim   (   )        não  (   )       não sabe  (   ) 

 

 



 


