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Apesar do declínio na prevalência da doença de Chagas no Brasil, a região 

nordeste concentra vetores secundários e condições propícias ao seu 

recrudescimento. O último inquérito sorológico no Estado do Piauí, em 2002, 

mostrou prevalência de 1,9%, variando entre Regionais de Saúde e com casos 

em 60,6% dos municípios do estado. A prevalência entre doadores de sangue 

no Brasil acompanhou o declínio na população geral. Contudo, o maior desafio 

dos serviços de hemoterapia é a elevada proporção de casos inconclusivos em 

relação aos casos confirmados. O objetivo deste estudo foi analisar a 

positividade por doença de Chagas entre doadores de sangue nas Regionais de 

Saúde (RS) do Piauí entre 2004 e 2013 e sua distribuição geográfica e temporal, 

além de comparar os doadores com sorologia confirmada, inconclusiva e não-

reagente quanto a características sociodemográficas e tipo de doador. A 

prevalência de sorologia reagente para Chagas na triagem de doadores foi de 

1,0%, variando de 0,4% na RS de Uruçuí a 2,4% na regional de São Raimundo 

Nonato. Dos 220 municípios, 58,6% apresentaram casos. Entre os casos 

reagentes na triagem, 84,4% apresentaram resultados negativos quando 

testados por metodologia complementar (inconclusivos). Cinco RS 

apresentaram os maiores percentuais de casos confirmados. Foram 

identificados 21 doadores de retorno que passaram a apresentar sorologia 

positiva confirmada (soroconversão), sugerindo infecção recente. Os casos 

confirmados apresentaram associação com ano de nascimento anterior a 1970, 

baixa escolaridade, residência em municípios com menor taxa de urbanização e 

doadores de primeira vez. Quanto às variáveis estudadas, os casos 

inconclusivos não se assemelharam aos casos confirmados, nem aos casos 

negativos, sendo levantada a hipótese de corresponderem a outras infecções 

parasitárias, como leishmaniose. Os resultados sugerem a ocorrência de casos 

novos em algumas regiões, o que pode contribuir para o planejamento das ações 

de vigilância.  
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