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1. INTRODUÇÃO

	A Doença de Chagas sempre manteve a transmissão de T. cruzi pelo vetor como a mais importante. No entanto, com as medidas voltadas ao controle destes, o aumento do êxodo rural e o uso abundante da hemoterapia, a transmissão deste protozoário por transfusão sangüínea tornou-se significativa para a propagação da doença, especialmente nos centros urbanos. Estando a forma tripomastigota do parasito no sangue periférico dos infectados, os hemocomponentes produzidos podem ser veículos de T. cruzi. (ANVISA/MS, 2005). 
	A real possibilidade de risco de transmissão por esta via é evidenciada pelos dados de infecção por T. cruzi entre doadores de sangue. Em diversos serviços de hemoterapia no Brasil, foi calculado um descarte de 1,09% de bolsas por reatividade na triagem para Doença de Chagas (Wendel et al., 2004). No Centro Regional de Hemoterapia de Ribeirão Preto (SP), 1,1% dos doadores foram positivos, entre 1996 e 2001 (Soussumi et al., 2004), semelhante ao valor encontrado em hospital do Rio de Janeiro (1,17%) por Silveira et al., 2003. Schmunis et al. (1998) observaram entre doadores, prevalência de 14,79% na Bolívia, 1,2% no Chile e Colômbia, 0,2% no Equador, 0,24% na Nicarágua, 4,5% no Paraguai e 1,32% na Venezuela.
A constante preocupação com a vigilância no processamento do sangue e de sua qualidade tem garantido melhoria no controle da Doença de Chagas por transmissão transfusional. Estudo retrospectivo do Hemocentro Regional de Sobral – CE aponta redução progressiva da prevalência de doadores infectados por T. cruzi (Almeida et al., 2005), o que também Figueiredo et al. (2005) e Sabino et al. (2003) observaram na Bahia e São Paulo, respectivamente. Entretanto, o estudo de De Paula et al. (2004) em São Paulo, demonstrou transmissão transfusional da Doença de Chagas em 0,84% dos pacientes politransfundidos. Portanto, o conhecimento de casos de infecção por transfusão sangüínea, assim como das possibilidades de que isto ocorra, caso não haja controle da qualidade do sangue usado na hemoterapia, justificam a investigação da transmissão da Doença de Chagas em bancos de sangue.  Assim, buscou-se verificar soropositividade para T. cruzi entre doadores de sangue do Hemocentro Regional de Pelotas (Hemopel), de modo a estimar o descarte de bolsas de sangue devido à Doença de Chagas e verificar fatores epidemiológicos relacionados com os doadores considerados infectados para esta doença. 
	
2. MATERIAL E MÉTODOS

A amostra foi constituída por todos os doadores de sangue do Hemopel de 
janeiro de 2004 a dezembro de 2005, sendo estes moradores de Pelotas e provenientes de municípios vizinhos, como Santa Vitória do Palmar, São Lourenço do Sul, Pinheiro Machado, Arroio Grande, Herval, Pedro Osório, Canguçu. A triagem sorológica de rotina para pesquisa de anticorpos anti-T. cruzi foi realizada no laboratório de sorologia do Hemopel através de teste de ELISA automatizado utilizando kit CHAGATEST® (Wiener lab, Argentina), disponibilizado no mercado com metodologia própria. As amostras que na triagem apresentaram valores superiores ao valor do cut off e com valores dentro dos 20% inferiores foram repetidas. Em caso de permanência da reatividade, foi solicitada coleta de nova amostra do doador, a qual foi analisada em duplicata pela mesma técnica (ELISA Chagatest), sendo o resultado liberado com o devido encaminhamento. Para classificar cada indivíduo como positivo ou negativo para Doença de Chagas, todas as amostras de sangue dos doadores que apresentaram reatividade na triagem foram processadas por outras quatro técnicas sorológicas: CHAGATEK® (biolab-Mérieux, Rio de Janeiro, Brasil) e ELISA ALKA, HA (CHAGATEST HAI® – screening A-V - Wiener lab, Argentina) e IFI (IMUNOCRUZI® - biolab-Mérieux, Rio de Janeiro, Brasil), todas com metodologia própria, para comparação dos resultados. Em amostras com resultados discordantes foi usado o TESA-Blot (Umezawa et al., 1996)  como método confirmatório. O levantamento de dados referente ao perfil dos candidatos à doação e dos doadores positivos para Doença de Chagas foi realizado em documentos de registro do Hemopel.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
	
	No período determinado, foram realizadas 4.482 coletas de sangue em doadores do Hemopel. Destas, 0,96% (43/4.482) foram reativas para T. cruzi na triagem inicial. Neste período, a Doença de Chagas apareceu como segundo motivo para o descarte de bolsas de sangue por reatividade entre os agentes infecciosos pesquisados na triagem sorológica.	Todos os indivíduos cujos testes foram reativos (43), foram chamados para uma segunda coleta, comparecendo apenas 31. Destes, 21 pacientes foram considerados positivos para a infecção por T. cruzi, o que representa 0,47% (21/4482) das doações do Hemopel nos anos de 2004-2005. Estes resultados foram similares aos observados na Bahia por Figueiredo et al (2005), que obtiveram 0,35% de positividade e superiores aos de Valente et al. (2005) em Ribeirão Preto, SP, que observaram positividade de 0,14% para T. cruzi. Já em doadores de sangue de Nova Iguaçu (RJ) e de Londrina (PR), a prevalência de infecção por T. cruzi foi superior à do Hemopel, 1,2 e 1,3%, respectivamente (Silveira et al., 2003; Bonametti et al., 1998).
	Também foi verificado que a reatividade das amostras variou entre as diferentes técnicas utilizadas, sendo que das 43 amostras inicialmente reativas para ELISA Chagatest, apenas 20, 18 e 18 apresentaram reatividade no ELISA Chagatek, HAI e IFI, respectivamente. Estas diferenças nos resultados podem estar relacionadas a variáveis biológicas (amostras lipêmicas, ictéricas ou hemolisadas; reações cruzadas ou indivíduos em tratamento) ou técnicas. Também, a origem da cepa, forma evolutiva do parasito usada, qualidade e pureza do extrato podem interferir no resultado final  (Morel et al., 1980; Carneiro et al., 1991; Souto et al., 1996; Añez et al., 2004), além de problemas na execução e diferenças nos métodos.
	Na análise do perfil dos doadores de sangue do Hemopel, 66% dos doadores
 foram homens e 34% mulheres. Contudo, quando foi avaliado o número de indivíduos positivos para Doença de Chagas, as mulheres estiveram em maior número (12/21). 
	Os dados de escolaridade demonstram que a ocorrência da Doença de Chagas no Hemopel coincidiu com o baixo nível de escolaridade, tendo acometido dois analfabetos (9,5%), 14 com 1º grau incompleto (66,7%), dois com 1º grau completo (9,5%), um com 2º grau incompleto (4,8%) e dois com 2º grau completo (9,5%). A idade dos casos positivos variou entre 20 e 60 anos, com uma média de 47,2 anos. 
	De acordo com os relatórios do Hemopel referentes à triagem clínica, nenhuma informação fornecida pelos candidatos os relacionou à Doença de Chagas; entretanto, foram detectados casos positivos, demonstrando o desconhecimento dos portadores. Cabe ressaltar, que a existência de portadores desinformados dificulta o controle da doença e, fenômenos como o êxodo rural, também contribuem para que indivíduos assintomáticos tornem-se fontes disseminadoras de T.cruzi em centros urbanos, fazendo com que a via transfusional supere a vetorial, a qual se restringe às áreas onde se encontra o vetor.
	Quanto à origem dos doadores positivos, esta coincidiu com regiões consideradas endêmicas para a Doença de Chagas (Baruffa e Alcântara Filho, 1985), sendo a maioria (10/21) oriunda de Canguçu.
	A transmissão transfusional é um importante meio de expansão da doença de Chagas para áreas não endêmicas, sendo necessário traçar estratégias de controle, incluindo triagem de doadores consciente, triagem sorológica cuidadosa e utilização do tratamento hemoterápico apenas quando necessário.	
	 
4. CONCLUSÕES 

	A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que há indivíduos positivos e que desconhecem estarem infectados por T. cruzi entre os doadores de sangue, sendo a segunda causa de descarte de  bolsas de sangue no Hemopel, no período de 2004-2005. Os casos positivos são mais freqüente em mulheres, indivíduos com menor escolaridade e na faixa etária média de 47, 2 anos. Há necessidade de aliar as técnicas de diagnóstico para um resultado conclusivo e seguro.
		
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/MINISTÉRIO DA SAÚDE/BRASIL. Manual Técnico para Investigação da Transmissão de Doenças no Sangue.  1 ed. 2 reimp. Brasília: Ministério da Saúde, 2005.
ALMEIDA, J.M.M.F.; PARENTE, R.M.M.; PONTE, F.L.R.; PARENTE, J.G.M.; CUNHA, M.S.P.; CARNEIRO, L.F.G.M.; GOMES, F.V.B.F.; PITOMBEIRA, M.H.; SANTOS, J.R.P.D. Perfil dos doadores não-negativos para reação de triagem anti-Trypanosoma cruzi no Hemocentro Regional de Sobral – CE. Rev. Bras. Hematol. Hemoter. v. 27, supl. 2, p. 320, 2005.
AÑEZ, N.; CRISANTE, G.; SILVA, F.M. da; ROJAS, A.; CARRASCO, H.; UMEZAWA, E.S.; STOLF, A.M.SD.; PAMÍREZ, J.L.; TEIXEIRA, M.M. Predominance of lineage I among Trypanosoma cruzi isolates from Venezuelan patients with different clinical profiles of acute Chagas’ disease. Trop. Med. Int. Health. v.9, n.12, p.1319- 1326, 2004.
BARUFFA, G. e ALCÂNTARA FILHO, A. Inquérito sorológico e entomológico da infecção pelo T. cruzi na região sul do Rio Grande do Sul. Ann. Soc. Belge Med. Trop. v.65, suppl.1, p.171-179, 1985.
BONAMETTI, A.M.; CASTELO FILHO, A.; RAMOS, L.R.; CAMARGO, E.D.; NAKAMURA, P.M.;  BALDY, J.L. DA S.; MATSUO, T. Soroprevalence of Trypanosoma cruzi infection in students at the seven-fourteen age range, Londrina, PR, Brazil, in 1995. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. v.93, n.6, p.727-732, 1998.
CARNEIRO, M.; ROMANHA, A.J.; CHIARI, E. Biological characterization of Trypanosoma cruzi strains from different zymodemes and schizodemes. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. v.86, n.4, p.387-393, 1991.
DE PAULA, E.V.; GONÇALVES, N.S.L.; XUEREF, S.; ADDAS-CARVALHO, M.; GILLI, S.C.O.; ANGERAMI, R.N.; VERÍSSIMO, M.P.; GONÇALVES JR., F.L. Prevalence of transfusion-transmitted Chagas disease among multitransfused patientes in Brazil. Rev. Bras. Hematol. Hemoter. v.26, supl.2, p.280, 2004.
FIGUEIREDO, V.M.; ROMEO, M.; CIRCUNCISÃO, D.A.; MELLO, A.B. Positividade dos marcadores sorológicos da Fundação Hemoba. Rev. Bras. Hematol. Hemoter. v.27, supl.2, p.333, 2005.
MOREL, C.; CHIARI, E.; CAMARGO, E.P.; MATTEI, D.M.; ROMANHA, A.J.; SIMPSON, L. Strains and clones of Trypanosoma cruzi can be characterized by pattern of restriction endonuclease products of kinetoplast DNA minicircles. Proc Natl Acad Sci USA. v.77, n.11, p.6810-6814, 1980.
SABINO, E.C.; GONÇALEZ, T.T.; SALLES, N.A.; SILVA, G.R.; CHAMONE D.F. Trends in the prevalence of Chagas’ disease among first-time blood donors in São Paulo, Brazil. Transfusion. v.43, n.7, p.853-856, 2003.
SCHMUNIS, G.A.; ZICKER, F.; PINHEIRO, F.; BRANDLING-BENNETT, D. Risk for Transfusion-Transmitted Infectious Diseases in Central and South America. Emerg. Infect. Dis. v.4, n.1, p.5-11, 1998.
SILVEIRA, A.C. e VINHAES, M.C. Elimination of Vector-borne Transmission of Chagas Disease. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. v.94, n.1, p.405-411, 1999.
SOUSSUMI, L.M.T.; COVAS, D.T.; PASSOS, A.D.C. Positividade para a Doença de Chagas entre doadores de sangue do Hemocentro de Ribeirão Preto. Rev. Bras. Hematol. Hemoter. v.26, supl.2, p.280, 2004.
SOUTO, R.P.; FERNANDES, O.; MACEDO, A.M.; CAMPBELL, D.A.; ZINGALES, B. DNA markers define two major phylogenetic lineages of Trypanosoma cruzi. Mol. Biochem. Parasitol. v.83, n.2, p.141-152, 1996.
UMEZAWA, E.S. NASCIMENTO, M.S.; KESPER JR., N.; COURA, J.R.; BORGES-PEREIRA, J.; JUNQUEIRA, A.C.V.; CAMARGO, M.E. Immunoblot Assay Using Excreted-Secreted Antigens of Trypanosoma cruzi in Serodiagnosis of Congenital, Acute and Chronic Chagas’ Disease. J. Clin. Microbiol. v. 34, n.9, p.2143-2147, 1996.
VALENTE, V.B.; DE BIASE, R.R.; ÂNGULO, I.L.; UBIALI, E.M.A.; COVAS, D.T. Estudo da reatividade dos marcadores sorológicos em doadores e doações no Hemocentro de Ribeirão Preto - 2004. Rev. Bras. Hematol. Hemoter. v.27, supl.2, p.331, 2005. 
WENDEL, S.; SHIKANAI YASUDA, M.A.; SILVA, G.R. Spatial statistics analysis from rejected blood units for Chagas disease in Brazil: Application of spatial continuous analysis and geostatistical tools. Rev. Bras. Hematol. Hemoter. v.26,  supl.2, p.282, 2004.


