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RESUMO 

 
Este trabalho possuiu como objetivo geral avaliar a prevalência de sífilis reagente na 
triagem sorológica de doadores de sangue do Hemocentro Regional Jataí, no período de 
janeiro de 2013 a julho de 2017, e como objetivos específicos: verificar a frequência de 
doadores sífilis reagente na triagem sorológica, que retornam para a coleta da segunda 
amostra, e para realização do teste confirmatório; comparar o perfil de resultados do 
teste VDRL, com o teste utilizado na confirmação, na geração de resultados reagentes e 
resultados discordantes, no período de janeiro de 2013 a novembro de 2014, em 
doadores primários e de repetição; comparar o perfil de resultados do teste ELISA, com 
o teste utilizado na confirmação, na geração de resultados reagentes e resultados 
discordantes, no período de novembro de 2014 a fevereiro de 2016, em doadores 
primários e de repetição; comparar o perfil de resultados do teste CMIA, com o teste 
utilizado na confirmação, na geração de resultados reagentes e resultados discordantes, 
a partir de fevereiro de 2016 a julho de 2017, em doadores primários e de repetição; 
Traçar o perfil dos doadores primários e de repetição quanto suas características (idade, 
sexo e a presença de outras infecções sexualmente transmissíveis com coinfecção com a 
sífilis), e avaliar se estas características estão associadas à ocorrência de resultados 
reagentes e discordantes para os testes avaliados. Tratou-se de um estudo transversal, 
descritivo e retrospectivo, utilizando dados secundários, provenientes de prontuários de 
doadores de sangue do Hemocentro Regional Jataí, por meio da rede HEMOVIDA, nos 
períodos de janeiro de 2013 a julho de 2017. A prevalência encontrada para sífilis na 
triagem sorológica realizada pelo Hemocentro Regional Jataí, independente do teste 
utilizado na triagem, no período de janeiro de 2013 a julho de 2017, foi de 1,59%. A 
frequência de detecção de sífilis reagente na primeira amostra para os testes VDRL, 
ELISA e CMIA, foram de 0,5%, 2,28%, e 2,07%, respectivamente. Portanto, observou-



se um aumento na prevalência com o uso de testes treponêmicos para a triagem 
sorológica e a falta de um segundo teste treponêmico diferente do primeiro para a 
confirmação ou não da doença. Ambém observou-se a ausência do teste confirmatório, 
no caso realizado pelo Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), como uma 
“falha” no fluxograma sugerido pelo Ministério da Saúde para o diagnóstico de Sífilis. 
Portanto, a implementação de um teste treponêmico para confirmação de resultados, 
neste serviço, (CTA) viria a reduzir as perdas de doadores de repetição nos 
Hemocentros. 
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