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DOENÇA DE CHAGAS
CID 10: B57

Características gerais

Descrição
 A doença de Chagas (DC) é uma das consequências da infecção humana produzida pelo pro-

tozoário flagelado Trypanosoma cruzi. Na ocorrência da doença, observam-se duas fases clínicas: 
uma aguda, que pode ou não ser identificada, podendo evoluir para uma fase crônica. No Brasil, 
atualmente predominam os casos crônicos decorrentes de infecção por via vetorial, com aproxi-
madamente três milhões de indivíduos infectados. No entanto, nos últimos anos, a ocorrência de 
doença de Chagas aguda (DCA) tem sido observada em diferentes estados, em especial na região 
da Amazônia Legal

Etiologia
A doença é causada pelo protozoário T. cruzi, caracterizado pela presença de um flagelo. No 

sangue dos vertebrados, o T. cruzi se apresenta sob a forma de tripomastigota, que é extremamente 
móvel, e, nos tecidos, como amastigotas. No tubo digestivo dos insetos vetores, ocorre um ciclo 
com a transformação do parasito, dando origem as formas infectantes presentes nas fezes do in-
seto.

Transmissão
A transmissão do T. cruzi para o homem ocorre por meio de um vetor – os triatomíneos. Po-

rém esses triatomíneos apenas transmitem o parasito se estiverem infectados e isso acontece quan-
do eles se alimentam em um dos numerosos hospedeiros. Ou seja, se os mamíferos de uma deter-
minada área apresentar altas taxas de infecção por T. cruzi, há probabilidade do vetor se infectar e, 
portanto, infectar o próximo mamífero (incluindo o homem),  no qual se alimentar (Figura 1).

Ciclo de transmissão

Figura 1. Ciclo de transmissão
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Formas de transmissão
As formas habituais de transmissão da doença de Chagas para o homem são: a vetorial, a 

transfusional, a transplacentária (congênita) e, mais recentemente, a transmissão pela via oral, pela 
ingestão de alimentos contaminados pelo T. cruzi. Mecanismos de transmissão menos comuns 
envolvem acidentes de laboratório, manejo de animais infectados, transplante de órgãos sólidos e 
leite materno. 

Transmissão vetorial
A doença de Chagas, primitivamente uma enzootia, passou a representar um grave problema 

de saúde pública, com a domiciliação e colonização de vetores, provocada pelo desequilíbrio am-
biental e invasão humana desses ecótopos. 

A transmissão vetorial acontece pelo contato do homem suscetível com as excretas contami-
nadas dos triatomíneos, também conhecidos como “barbeiros” ou “chupões”. Esses, ao picarem os 
vertebrados, em geral defecam após o repasto, eliminando formas infectantes de tripomastigotas 
metacíclicos, que penetram pelo orifício da picada ou por solução de continuidade deixada pelo 
ato de coçar.

Transmissão transfusional
A transmissão transfusional da doença de Chagas é a segunda via mais importante de propa-

gação da doença nos centros urbanos, sendo considerada a principal forma de transmissão em pa-
íses não endêmicos (Canadá, Espanha, EUA e outros) e em países latino-americanos que estejam 
em processo de erradicação do vetor. 

O Brasil, que nos anos 80 apresentava prevalência média de 7,03% em candidatos à doação de 
sangue, teve esse coeficiente diminuído para 3,18%, na década de 90, e atualmente para 0,6%, na 
hemorrede pública, e de 0,7%, na rede privada. Esses índices refletem a efetividade dos programas 
de combate ao vetor e maior controle do sangue e hemoderivados, através de uma rigorosa triagem 
clínica e da doação voluntária de sangue. Também a atuação mais efetiva da vigilância sanitária so-
bre os serviços de hemoterapia públicos e privados tem contribuído para o aumento da segurança 
transfusional e, consequentemente, para eliminação da transmissão sanguínea dessa doença.

Transmissão vertical
A principal via da transmissão vertical é a transplacentária e pode ocorrer em qualquer fase 

da doença materna: aguda, indeterminada ou crônica. A transmissão também pode se dar em 
qualquer época da gestação, sendo mais provável no último trimestre, ou ocorrer na passagem no 
canal do parto, pelo contato das mucosas do feto com o sangue da mãe infectada.

A transmissão congênita deve ser considerada em crianças nascidas de mãe com sorologia 
positiva para T. cruzi. Para confirmação de caso, é necessário identificar os parasitos no sangue do 
recém-nascido ou sorologia positiva após os 6 meses de idade. 

Transmissão por via oral
A transmissão do T. cruzi por via oral é comum entre animais (mamíferos), no ciclo primitivo 

deste parasito, por meio da ingesta de vetores e reservatórios infectados. É esporádica e circuns-
tancial em humanos e ocorre quando alimentos são contaminados com o parasito, principalmente 
a partir de triatomíneo ou suas dejeções. Também, pode ocorrer por meio da ingesta de carne crua 
ou mal cozida de caça ou alimentos contaminados por urina ou secreção anal de marsupiais infec-
tados, por acidentes em laboratório, ou por meio de hábitos primitivos de ingestão de triatomíne-
os. Sabe-se que a transmissão oral pode ocorrer a partir de formas tripomastigotas, epimastigotas 
e, provavelmente, de amastigotas. 

Esse tipo de transmissão ocorre em locais definidos, em um determinado tempo, por dife-
rentes tipos de alimentos – geralmente encontrando-se vetores ou reservatórios infectados nas 
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imediações da área de produção, manuseio ou utilização do alimento contaminado. Entre os ali-
mentos, podem-se incluir sopas, caldos, sucos de cana, açaí, bacaba, carne de caça semicrua. 

Transmissão por leite materno
Em gestante ou lactante com diagnóstico de DCA ou coinfecção T. cruzi-HIV, recomenda-se 

não oferecer amamentação no peito em virtude da possibilidade de transmissão por meio do leite 
ou fissura mamilar.

Transmissão por acidentes laboratoriais
Acidentes laboratoriais também podem ocorrer devido a contato com culturas de T. cruzi, 

exposição às fezes infectadas de triatomíneos ou sangue (paciente ou animal) contendo formas 
tripomastigotas. 

Transmissão por transplante de órgãos
Nas duas últimas décadas, com o aumento do número de transplantes, essa via de transmis-

são tem adquirido relevância. A doença de Chagas aguda que ocorre após esse mecanismo de 
transmissão apresenta-se mais grave, uma vez que os receptores estão imunocomprometidos e os 
pacientes infectados apresentam manifestações clínicas de doença aguda: febre, nódulos cutâneos 
eritematosos, hepatoesplenomegalia, lnfadenomegalia, mialgias, cefaleia. A confirmação do diag-
nóstico da infecção é baseada no isolamento do agente, no sangue ou em biópsias de pele, e/ou 
soroconversão.

Transmissibilidade – o parasito só é transmitido através do sangue, órgãos ou placenta. A 
maioria dos indivíduos com infecção pelo T. cruzi alberga o parasito nos tecidos e sangue, durante 
toda a vida, o que significa que devem ser excluídos das doações de sangue e de órgãos.

Vetores e reservatórios 

  A maioria das espécies conhecidas vive no meio silvestre, associadas a uma diversidade de 
fauna e flora.  É importante ter em mente que essa associação a habitats é dinâmica, ou seja, uma 
espécie hoje considerada exclusivamente silvestre, pode tornar-se domiciliada se as condições em 
que vive forem alteradas.

Das 140 espécies de triatomíneos conhecidas atualmente, 69 foram identificadas no Brasil e 
são encontradas em vários estratos florestais, de todos os biomas.

Com a interrupção da transmissão vetorial por Triatoma infestans no país, quatro outras espé-
cies de triatomíneos têm especial importância na transmissão da doença ao homem: T. brasiliensis, 
Panstrongylus megistus, T. pseudomaculata e T. sordida. 

Espécies como o T. rubrovaria, no Rio Grande do Sul, e Rhodnius neglectus, em Goiás, têm 
sido encontradas colonizando o domicílio. O T. vitticeps (Rio de Janeiro e Espírito Santo) e o P. 
lutzi (Ceará e Pernambuco) merecem atenção pelas altas taxas de infecção natural. Por sua vez, R. 
nasutus é frequentemente capturado no peridomícilio do nordeste brasileiro (Ceará e Rio Grande 
do Norte). Na Amazônia, as espécies mais encontradas são R. pictipes, R. robustus, P. geniculatus, 
P. lignarius e T. maculata.

As espécies do gênero Rhodnius encontram-se predominantemente associadas a palmeiras, 
enquanto as espécies do gênero Triatoma e Panstrongylus, vivem preferencialmente em associação 
com hospedeiros terrestres.  Algumas poucas espécies, ao longo de seu processo evolutivo, adapta-
ram-se aos domicílios e às estruturas construídas no peridomicílio, como galinheiros e chiqueiros, 
e tornaram-se mais importantes na transmissão da doença ao homem.

Doença de Chagas
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A maioria das espécies de triatomíneos deposita seus ovos livremente no ambiente, entretan-
to, algumas possuem substâncias adesivas que fazem com que os ovos fiquem aderidos ao subs-
trato. Essa é uma característica muito importante, uma vez que ovos aderidos às penas de aves 
e outros substratos podem ser transportados passivamente por longas distâncias, promovendo a 
dispersão da espécie.

A introdução no domicílio de materiais com ovos aderidos (como folhas de palmeiras para 
cobertura de casas e lenha) pode favorecer o processo de colonização.

A oviposição ocorre entre 10 a 30 dias após a cópula e o número de ovos varia de acordo com 
a espécie e, principalmente, em função do estado nutricional da fêmea. Uma fêmea fecundada e 
alimentada pode realizar posturas por todo o seu período de vida adulta. 

Reservatório é um sistema ecológico complexo formado por uma ou mais espécie, responsá-
vel pela manutenção de um parasito na natureza. Esse sistema deve ser consistente e considerado 
sempre em uma escala espaço-temporal única. Portanto, considera-se reservatório não mais uma 
espécie animal, mas um sistema ecológico (formado por uma ou mais espécies) no qual o parasita 
sobrevive. Esse sistema deve ser duradouro, abundante e incluir uma grande proporção da biomas-
sa de mamíferos locais. 

Alguns animais silvestres, como quatis, mucuras e tatus, aproximam-se das casas, frequen-
tando galinheiros, currais e depósitos na zona rural e periferia das cidades. Em alguns casos, como 
os morcegos, compartilham ambientes com o homem e animais domésticos. Desse modo, essas 
espécies podem estar servindo como fonte de infecção aos insetos vetores que ocupam os mesmos 
habitats dos humanos.

Período de incubação
• Transmissão vetorial – de 4 a 15 dias.
• Transmissão transfusional – de 30 a 40 dias ou mais.
• Transmissão vertical – pode ser transmitida em qualquer período da gestação ou durante o 

parto.
• Transmissão oral – de 3 a 22 dias.
• Transmissão acidental – até, aproximadamente, 20 dias.

Aspectos clínicos

Após a entrada do parasito no organismo, basicamente ocorrem duas etapas fundamentais na 
infecção humana pelo T. cruzi:

Fase aguda (inicial) – predomina o parasito circulante na corrente sanguínea, em quanti-
dades expressivas. As manifestações de doença febril podem persistir por até 12 semanas. Nesta 
fase, os sinais e sintomas podem desaparecer espontaneamente evoluindo para a fase crônica ou 
progredir para formas agudas graves que podem levar ao óbito.

Fase crônica – existem raros parasitas circulantes na corrente sangüínea. Inicialmente, esta 
fase é assintomática e sem sinais de comprometimento cardíaco e/ou digestivo. Pode apresentar-se 
como uma das seguintes formas: 

• Forma indeterminada – paciente assintomático e sem sinais de comprometimento do apa-
relho circulatório (clínica, eletrocardiograma e radiografia de tórax normais) e do aparelho 
digestivo (avaliação clínica e radiológica normais de esôfago e cólon). Esse quadro poderá 
perdurar por toda a vida da pessoa infectada ou pode evoluir tardiamente para a forma 
cardíaca, digestiva ou associada (cardiodigestiva).
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• Forma cardíaca – evidências de acometimento cardíaco que, frequentemente, evolui para 
quadros de miocardiopatia dilatada e insuficiência cardíaca congestiva (ICC). Essa forma 
ocorre em cerca de 30% dos casos crônicos e é a maior responsável pela mortalidade na 
doença de Chagas crônica.

• Forma digestiva – evidências de acometimento do aparelho digestivo que, frequentemente, 
evolui para megacólon ou megaesôfago. Ocorre em cerca de 10% dos casos.

• Forma associada (cardiodigestiva) – ocorrência concomitante de lesões compatíveis com 
as formas cardíacas e digestivas. 

Manifestações clínicas da doença de Chagas aguda (DCA)
Na fase aguda (inicial), predomina o parasito circulante na corrente sanguínea, com parasitos 

abundantes, manifestações de doença febril, que podem persistir por até 12 semanas. A evolução 
natural dessa fase, mesmo não tratada nem diagnosticada, culmina no desaparecimento espontâ-
neo da febre e da maior parte das outras manifestações. Nela, também é possível detectar anticor-
pos IgM. Gradativamente, há redução da parasitemia e aumento gradual de anticorpos IgG (da 4ª 
a 6ª  semana de infecção). 

A manifestação mais característica é a febre, sempre presente, usualmente prolongada, cons-
tante e não muito elevada (de 37,5º a 38,5ºC), podendo apresentar picos vespertinos ocasionais.

Sintomatologia inespecífica – na maioria dos casos aparentes, ocorrem:
• prostração, diarreia, vômitos, inapetência, cefaleia, mialgias, aumento de gânglios linfáticos;
• manchas vermelhas na pele, de localização variável, com ou sem prurido;
• irritação em crianças menores, que apresentam frequentemente choro fácil e copioso.

Sintomatologia específica – é caracterizada pela ocorrência, com incidência variável, de uma 
ou mais das seguintes manifestações:

• miocardite difusa com vários graus de severidade;
• pericardite, derrame pericárdico, tamponamento cardíaco;
• cardiomegalia, insuficiência cardíaca, derrame pleural.
São comumente observados:
• edema de face, membros inferiores ou generalizado;
• tosse, dispneia, dor torácica, palpitações, arritmias;
• hepatomegalia e/ou esplenomegalia, de leve a moderada;
Sinais de porta de entrada, próprios da transmissão vetorial, como o sinal de Romaña (edema 

bipalpebral unilateral por reação inflamatória à penetração do parasito, na conjuntiva e adjacên-
cias) ou o chagoma de inoculação (lesões furunculóides, não supurativas, em membros, tronco e 
face, por reação inflamatória à penetração do parasito, que se mostram descamativas após 2 ou 3 
semanas), são menos frequentes, atualmente. 

Deve se ressaltar que a picada de um triatomíneo pode causar reações alérgicas locais ou sis-
têmicas, sem que isso signifique necessariamente infecção pelo T. cruzi.

Em alguns casos por transmissão oral, foram observados sangramento digestivo (hematême-
se, hematoquezia ou melena) e outros tipos de sinais hemorrágicos concomitantes. 

Quadros clínicos graves podem cursar com meningoencefalite, especialmente em lactente ou 
em casos de reativação (imunodeprimidos).

Doença de Chagas
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Figura 2. Dinâmica da resposta humoral (IgG) ao parasito com doença de Chagas aguda
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Doença de Chagas Aguda por transmissão vertical
Na transmissão vertical (congênita), a maioria dos casos é assintomática. Não obstante, po-

dem ocorrer: febre, hepatoesplenomegalia, sinais de cardiopatia aguda ou de comprometimen-
to do sistema nervoso central (SNC), prematuridade ou natimorto. Cabe lembrar que, diante da 
suspeita ou ocorrência de caso de DCA congênita, a mãe deve ser diagnosticada, acompanhada e 
eventualmente tratada (não durante a gravidez).

Reativação da doença de Chagas na infecção por HIV (Vírus da 
Imunodeficiência Humana)
Os pacientes imunodeprimidos, como os portadores de neoplasias hematológicas, os usuários 

de drogas imunodepressoras, ou os coinfectados pelo vírus da imunodeficiência humana adquiri-
da, podem apresentar reativação da doença de Chagas, que deve ser confirmada por exames para-
sitológicos diretos no sangue periférico, em outros fluidos orgânicos ou em tecidos.

Diagnostico diferencial

A abordagem sindrômica é uma estratégia epidemiológica que se baseia na detecção de um 
conjunto de manifestações clínicas comuns a muitas doenças, visando captar um maior número 
de casos, de forma oportuna, de modo que contribua para a adoção precoce e precisa de medidas 
de controle.

Para a fase aguda, devem ser considerados agravos como leishmaniose visceral, malária, den-
gue, febre tifóide, toxoplasmose, mononucleose infecciosa, esquistossomose aguda, coxsakieviro-
ses. Atualmente, cabe acrescentar também doenças que podem cursar com eventos íctero-hemor-
rágicos como leptospirose, dengue, febre amarela e outras arboviroses, meningococcemia, sepse, 
hepatites virais, febre purpúrica brasileira, hantaviroses e rickettsioses.

Diagnostico laboratorial

Fase aguda
São considerados critérios parasitológicos e sorológicos.
O parasitológico é definido pela presença de parasitos circulantes, demonstráveis no exame 

direto do sangue periférico. Por sua vez, o critério sorológico é baseado na presença de anticorpos 
anti-T. cruzi da classe IgM no sangue periférico, particularmente quando associada a alterações 
clínicas e epidemiológicas sugestivas.
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Exames parasitológicos
• Pesquisa a fresco de tripanossomatídeos – é a primeira alternativa por ser rápida, simples, 

custo-efetiva e mais sensível do que o esfregaço corado. O ideal é que o paciente esteja febril 
no ato da coleta ou em coleta posterior, de 12 a 24 horas após, se a primeira for negativa e a 
suspeita clínica persistir.

• Métodos de concentração – estes testes apresentam maior sensibilidade e são recomen-
dados quando o teste direto a fresco for negativo. Na presença de sintomas por mais de 30 
dias, deverão ser s métodos de primeira escolha. São eles: Strout, microhematócrito e creme 
leucocitário.

• Lâmina corada de gota espessa ou esfregaço – embora apresente sensibilidade inferior aos 
métodos anteriores, esta técnica vem sendo largamente utilizada na região da Amazônia Le-
gal, em virtude de sua praticidade e disponibilidade nas ações de diagnóstico da malária.

Exames sorológicos
Têm utilidade complementar aos exames parasitológicos e devem sempre ser colhidos em casos 

suspeitos ou confirmados de DCA e enviados ao Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen). As 
metodologias utilizadas são a hemoaglutinação indireta (HAI), a imunofluorescência indireta (IFI) 
e o método imunoenzimático (ELISA). A reação de fixação de complemento (reação de Guerreiro-
Machado) não é mais utilizada pelos laboratórios da rede do Sistema Único de Saúde.

• Anticorpos IgG – a confirmação de caso por pesquisa de IgG demanda duas coletas que 
possibilitem comparar a soroconversão ou a variação de pelo menos dois títulos sorológicos 
(IFI), com intervalo mínimo de 21 dias entre uma coleta e outra;

• Anticorpos IgM – método recentemente incorporado na rotina de poucos laboratórios no 
Brasil. Na prática, recomenda-se que, diante de um caso suspeito de DCA, sejam realiza-
dos exames parasitológicos diretos para leitura imediata, repetidas vezes, se for necessário. 
Caso resultem negativos ou não possam ser lidos no local da coleta, recomenda-se coleta de 
sangue total com anticoagulante, para realizar método de concentração, e de sangue, para 
sorologia, que deverão ser enviados para laboratórios de referência estadual (Lacen) ou 
nacional (Fundação Ezequiel Dias – Funed).

Diagnóstico molecular
O diagnóstico molecular da infecção por T. cruzi, por meio da reação em cadeia da polime-

rase - PCR (Polymerase Chain Reaction), é de uso restrito e realizado por centros colaboradores 
em caráter experimental, até que se tenham protocolos definidos e procedimentos operacionais 
padronizados.

Fase aguda por transmissão vertical
Em casos suspeitos de transmissão vertical, é importante confirmar o diagnóstico sorológico 

da mãe. Se for confirmada a infecção materna, exame parasitológico do recém-nascido deve ser 
realizado. Se for positivo, a criança deve ser submetida ao tratamento específico. Os filhos de mães 
chagásicas com exame parasitológico negativo ou sem exame devem retornar 6 a  9 meses após 
o nascimento, a fim de realizarem testes sorológicos para pesquisa de anticorpos anti-T. cruzi da 
classe IgG. Se a sorologia for não reativa, descarta-se a transmissão vertical. Os casos positivos 
devem ser tratados, considerando-se a alta taxa de cura nessa fase.

Fase crônica

Exames parasitológicos
Devido à parasitemia pouco evidente na fase crônica, os métodos parasitológicos convencio-

nais são de baixa sensibilidade, o que implica em pouco valor diagnóstico.

Doença de Chagas
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Exames sorológicos
O diagnóstico na fase crônica é essencialmente sorológico e deve ser realizado utilizando-se 

um teste de elevada sensibilidade em conjunto com outro de alta especificidade. Os testes de HAI, 
IFI e ELISA são os indicados para determinar o diagnóstico. 

 Considera-se indivíduo infectado na fase crônica aquele que apresenta anticorpos anti-T. 
cruzi da classe IgG, detectados por meio de dois testes sorológicos de princípios distintos ou com 
diferentes preparações antigênicas.

Exames complementares
Para a verificação do estado geral dos casos de DCA, em especial dos sistemas usualmente 

mais acometidos, é proposta uma relação de exames laboratoriais complementares para o segui-
mento dos casos e manejo clínico de eventuais complicações. Ressalta-se que o início do tratamen-
to etiológico independe da realização de tais exames.

• Hemograma completo com plaquetas – são observadas leucopenia ou leucocitose discre-
ta, com desvio à esquerda, associada à linfocitose, bem como eventual anemia hipocrômi-
ca e velocidade de eritrosedimentação (VES ou velocidade de hemosedimentação [VHS]) 
moderadamente aumentada. Em casos graves, podem ocorrer plaquetopenia e leucopenia 
moderadas.

• Urinálise (EAS) – usado para avaliação relativa da função renal; é útil para verificar a ocor-
rência de sangramento pelas vias urinárias.

• Provas de função hepática – são importantes marcadores para verificação do acometimen-
to hepático, especialmente em casos de DCA por transmissão oral. As aminotransferases 
(AST e ALT) frequentemente aparecem elevadas. Bilirrubinas (totais e frações) também 
podem estar alteradas, com ou sem icterícia visível. O tempo de protrombina (TAP ou TP) 
prolongado sugere dano hepático.

• Radiografia de tórax – na forma indeterminada e na cardíaca e digestiva com pequenas al-
terações, a área cardíaca estará normal em quase todos os casos. É comum o aumento global 
da área cardíaca de pequena ou moderada intensidade, evoluindo para um grande aumento 
(cardiomegalia), na dependência do grau da cardiopatia chagásica crônica (CCC). Nos ca-
sos agudos, a cardiomegalia pode ser decorrente da miocardite ou derrame pericárdico. Os 
campos pleuro-pulmonares geralmente estão limpos, podendo ocorrer derrame pleural em 
casos de insuficiência cardíaca congestiva.

• Eletrocardiografia – o eletrocardiograma frequentemente se mantém normal, por muitos 
anos, durante o período de forma indeterminada. A cardiopatia chagásica crônica envolve 
a presença de distúrbios do ritmo cardíaco (extrassístoles ventriculares, fibrilação atrial e 
outras) e/ou distúrbios de condução (bloqueio completo do ramo direito, bloqueios divi-
sionais do ramo esquerdo, bloqueios atrioventriculares) e as alterações da repolarização 
ventricular, presentes, em aproximadamente, 50% dos pacientes.

Outros exames recomendados
• Provas de coagulação (TTPA) – devem ser realizadas sempre que possível, especialmente nos 

casos nos quais haja acometimento hepático importante ou manifestações hemorrágicas.
• Endoscopia digestiva alta – indicada em casos de dor epigástrica intensa e refratária ao 

tratamento específico, ou na vigência dos seguintes sinais: hematêmese, melena, vômitos 
persistentes, disfagia ou anemia.

• Ecodopplercardiografia – recomendada em casos com comprometimento cardíaco clini-
camente importante, em razão da elevada frequência de derrame pericárdico, nos casos de 
DCA, e disfunção miocárdica, na cardiopatia chagásica crônica.
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• Exame do líquor – deve ser realizado em casos que apresentem sinais e sintomas de menin-
goencefalite (convulsões, torpor ou queda da consciência ou coma de origem neurológica). 
Geralmente, aparece limpo, com pequeno aumento de células e teor de glicose e proteínas 
normal. Pode-se identificar o parasito por exame direto ou isolá-lo mediante cultivo do 
líquor em meio adequado, do mesmo modo que é feito com o sangue.

Forma crônica reativada (reativação na imunodepressão)
A reativação da doença de Chagas que ocorre em situações de imunodepressão traduz-se, 

essencialmente, por visualização do parasito no sangue periférico, líquor ou outros líquidos corpo-
rais. Assim, o diagnóstico laboratorial baseia-se na positividade dos testes diretos. A PCR poderá 
ser realizada no líquor, em casos de exames diretos negativos. A negatividade dos testes parasitoló-
gicos não exclui a possibilidade de reativação da doença de Chagas. As reações sorológicas podem 
não apresentar reprodutibilidade nesses casos.

Tratamento

Tratamento de suporte
Afastamento das atividades profissionais, escolares ou desportivas fica a critério médico. 

Dieta livre, evitando-se bebidas alcoólicas. A internação hospitalar é indicada em casos de maior 
comprometimento geral, cardiopatia de moderada a grave, quadros hemorrágicos e meningoen-
cefalite.

Tratamento específico
O Benznidazol é a droga de escolha disponível para o tratamento específico da DC. O Nifur-

timox pode ser utilizado como alternativa em casos de intolerância ao Benznidazol, embora seja 
um medicamento de difícil obtenção. Na fase aguda, o tratamento deve ser realizado em todos os 
casos e o mais rápido possível após a confirmação diagnóstica. O tratamento específico é eficaz na 
maioria dos casos agudos (>60 %) e congênitos (>95%), apresentando ainda boa eficácia em 50% 
a 60% de casos crônicos recentes.

O tratamento etiológico tem como objetivos: curar a infecção, prevenir lesões orgânicas ou 
a evolução das mesmas e diminuir a possibilidade de transmissão do T. cruzi. Por esses motivos, 
recomenda-se o tratamento em crianças e adultos jovens, na forma crônica indeterminada e nas 
formas cardíaca leve e digestiva. Em virtude da toxicidade das drogas disponíveis, não é recomen-
dado o tratamento durante a gestação, a menos que se trate de caso agudo e grave. 

O Benznidazol é apresentado na forma de comprimidos de 100mg e deve ser usado em 2 ou 
3 tomadas diárias, por via oral, durante 60 dias. A dose varia de acordo com a idade e o peso do 
paciente:

• Adultos – 5mg/kg/dia;
• Crianças – 5-10mg/kg/dia;
• Lactentes – 10mg/kg/dia.
Para crianças, deve-se discutir o melhor esquema e o modo mais aceitável da administração, 

no menor volume possível, de modo que seja garantida a adesão terapêutica. A dose máxima reco-
mendada de Benznidazol é de 300mg/dia. Para adultos com peso acima de 60kg, deve ser calculada 
a dose total esperada do medicamento, estendendo-se o tempo de tratamento para além dos 60 
dias, até completar a dose total necessária.

O Nifurtimox pode ser encontrado em comprimidos de 120mg e, de forma semelhante ao 
outro medicamento (Beznidazol), deve ser usado em 2 ou 3 tomadas diárias, por via oral, durante 
60 a 90 dias. A dose indicada também está relacionada à idade e peso do paciente:

• Adultos – 8-10mg/kg/dia;
• Crianças – 15mg/kg/dia;

Doença de Chagas
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Onde tratar
O tratamento específico dos casos leves, sem complicações, e das formas indeterminadas, pode 

ser feito em unidade ambulatorial (unidade básica de saúde, unidade de saúde da família, centros 
de saúde) por médico generalista que conheça as particularidades do medicamento e da doença de 
Chagas, sendo referenciados para unidades de saúde de maior complexidade os casos que apresen-
tam complicações, como: cardiopatia aguda grave, sangramento digestivo, intolerância ou reações 
adversas ao Beznidazol (dermopatia grave, neuropatia, lesões em mucosa, hipoplasia medular). 

Intolerância ao Benznidazol
A intolerância ao Benznidazol raramente é observada em crianças e em pacientes em fase 

aguda, de qualquer faixa etária, sendo mais frequente em adultos, na fase crônica.
As reações adversas mais frequentes são a dermopatia e a neuropatia.
Distúrbios gastrintestinais, como náuseas, vômitos e diarreia, ocorrem em aproximadamente 

10% dos casos e devem receber tratamento clínico sintomático.
A neuropatia periférica ocorre em menos de 1% dos casos, após a 5ª semana de tratamento, 

sendo indicada a interrupção do tratamento até a melhora dos sintomas. Não há vantagens em 
introduzir o Nifurtimox, que também está relacionado a efeitos colaterais neurológicos.

Na ocorrência de dermopatia de grau leve (<20% dos casos), o tratamento deve ser conti-
nuado; naquelas de grau moderado (<5%), recomenda-se interrupção temporária do tratamento, 
prescrição de antihistamínicos ou corticóides e reintrodução do tratamento específico, conforme a 
tolerância clínica. Nos quadros de grau acentuado (<1%), o tratamento deve ser interrompido e o 
paciente hospitalizado. O Nifurtimox produz menos efeitos dermatológicos.

Nos casos de aparecimento de ageusia (perda parcial ou total do paladar), que pode ocorrer 
em menos de 0,5% dos casos, o tratamento deve ser interrompido.

A hipoplasia medular não é frequente com o uso do Benznidazol (<1%). No entanto, nos 
pacientes em tratamento, a constatação de leucopenia, granulocitopenia, neutropenia, agranulo-
citose e/ou plaquetopenia (<50.000 plaquetas/mm3) deve ser indicativa de hipoplasia de medula, 
devendo o Benznidazol ser suspenso, sem possibilidades de reintrodução. Manter suporte clínico 
e transferência imediata do paciente para um centro de referência.

Reativação da doença de Chagas na infecção por HIV
O tratamento específico convencional está indicado nessas situações, por um período de 60 

dias, podendo ser prolongado por até 90 dias, na dependência das condições clínicas do paciente. 
Terapêutica pré-sintomática em pacientes sem reativação documentada, porém com parasitemia 
persistentemente elevada, tem sido proposta por alguns autores, embora sejam necessários longos 
períodos de seguimento para melhor avaliação da eficácia.

Profilaxia secundária, com 2,5 a 5mg/kg/dia de Benznidazol, 3 vezes por semana, está indica-
da naqueles casos tratados por reativação seguida de remissão clínica e negativação parasitológica, 
quando os níveis de linfócitos T CD4+ forem menores que 200 células/mm3. Essa recomendação 
precisa ser validada em estudos prospectivos.

Seguimento clínico
Recomenda-se a rotina de avaliações sugeridas no Consenso Brasileiro em Doença de Cha-

gas (BRASIL, 2005), para a verificação de cura e o acompanhamento de longo prazo do paciente 
chagásico tratado.

Critérios de cura
Não existem critérios clínicos que possibilitem definir com exatidão a cura de pacientes com 

DCA. Conforme o critério sorológico, a cura é a negativação sorológica, que ocorre, na maioria 
dos casos, em até 5 anos após o tratamento. Recomenda-se realizar exames sorológicos convencio-
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nais (IgG) a cada 6 meses ou anualmente, por 5 anos, devendo-se encerrar a pesquisa quando dois 
exames sucessivos forem não reagentes. 

Na criança, filha de mãe chagásica, os títulos sorológicos de IgG para T. cruzi, ao longo do 
1º mês, são iguais aos da mãe. No 2º mês, caem dois a três títulos, ocorrendo queda progressiva 
até o 5º mês. No 6º mês, a maioria das crianças terá sorologia negativa. Nos raros casos em que a 
sorologia persiste positiva após o 6º mês, um último exame, aos 9 meses de idade, dará a cobertura 
necessária. Caso haja persistência de positividade, a partir de então, considera-se caso de DCA 
congênita, devendo a criança ser tratada. 

Em gestante ou lactante com diagnóstico de DCA ou coinfecção T. cruzi-HIV, recomenda-
se não oferecer amamentação no peito, em virtude da possibilidade de transmissão por meio do 
leite ou de fissura mamilar. Em relação às crianças nascidas de mães com diagnóstico de DCA ou 
com coinfecção T. cruzi+HIV, recomenda-se a pesquisa do parasito até 2 meses após o nascimento 
(pesquisa direta, xenodiagnóstico, hemocultura).

Aspectos epidemiológicos

A distribuição espacial da doença é limitada primariamente ao continente americano em vir-
tude da distribuição do vetor estar restrito a esse continente, daí ser também denominada de tri-
panossomíase americana. Entretanto, são registrados casos em países não endêmicos, por outros 
mecanismos de transmissão. Os fatores que determinam e condicionam a sua ocorrência refletem 
a forma como a população humana ocupa e explora o ambiente em que vive. Questões como mi-
grações humanas não controladas, degradação ambiental e precariedade de condições socioeconô-
micas (habitação, educação, dentre outras) inserem-se nesses fatores.

A área endêmica ou, mais precisamente, com risco de transmissão vetorial da doença de Cha-
gas no país, conhecida no final dos anos 70, incluía 18 estados com mais de 2.200 municípios, e, 
desses, 711 municípios com a presença do T. infestans. Até então, a região Amazônica estava exclu-
ída dessa área de risco, em virtude da ausência de vetores domiciliados.

Ações sistematizadas de controle químico focalizadas nas populações de T. infestans, principal 
vetor e estritamente domiciliar, no Brasil, foram instituídas a partir de 1975, e mantidas em caráter 
regular desde então. Elas levaram a uma expressiva redução da presença de T. infestans intradomi-
ciliar e, simultaneamente, da transmissão do T.cruzi ao homem. Associado a essas ações, mudanças 
ambientais, maior concentração da população em áreas urbanas e a melhor compreensão da dinâ-
mica de transmissão contribuíram para o controle e a reorientação das estratégias no Brasil.

O risco de transmissão vetorial depende:
• da existência de espécies de triatomíneos autóctones;
• da presença de mamíferos reservatórios de T. cruzi próximo às populações humanas;
• da persistência de focos residuais de T.  infestans, nos estados de Minas Gerais, Rio Grande 

do Sul e Bahia.
Soma-se, a esse quadro, a emergência de casos e surtos na Amazônia Legal por transmissão 

oral, vetorial domiciliar sem colonização e vetorial extradomiciliar.
Com isso, evidenciam-se duas áreas geográficas onde os padrões de transmissão são 

diferenciados:
• a região originalmente de risco para a transmissão vetorial, que inclui os estados de Ala-

goas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, 
Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do 
Sul, Sergipe, São Paulo e Tocantins;

• a região da Amazônia Legal, incluindo os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia, 
Roraima, Pará, Tocantins, parte do Maranhão e do Mato Grosso.

Doença de Chagas
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A ocorrência de doença de Chagas aguda (DCA) tem sido observada em diferentes estados 
(Bahia, Ceará, Piauí, Santa Catarina, São Paulo), com maior frequência de casos e surtos registra-
dos na região da Amazônia Legal (Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Amapá, Pará, Tocantins), 
onde a transmissão oral tem sido registrada com maior frequência. Nos anos de 2000, 2001 e 2004, 
ocorreram 57 casos de doença de Chagas aguda (DCA), por transmissão oral; no período de 2005 
a 2007, esses números somaram 301 casos. Em 2008, foram diagnosticados 94 casos de DCA no 
estado do Pará, dos quais 57 (65%) estavam envolvidos em transmissão oral; 20, no estado do 
Amapá, todos por provável transmissão oral; e 7, no estado do Tocantins, 4 por transmissão oral 
(80%) e 1 vetorial.

Vigilância epidemiológica

Objetivos
• Detectar precocemente casos de doença de Chagas, com vistas à aplicação de medidas de 

prevenção secundária.
• Proceder a investigação epidemiológica de todos os casos agudos, por transmissão vetorial, 

oral, transfusional, vertical e por transplante de órgãos, visando a adoção de medidas ade-
quadas de controle.

• Monitorar a infecção na população humana, por meio de inquéritos sorológicos 
periódicos.

• Monitorar o perfil de morbi-mortalidade e a carga médico-social da doença, em todas as 
suas fases.

• Manter eliminada a transmissão vetorial por T. infestans e sob controle as outras espécies 
importantes na transmissão humana da doença. 

• Incorporar ações de vigilância ambiental, de vetores e reservatórios. 

Definição de caso

Caso suspeito de doença de Chagas aguda (DCA)
Pessoa com febre prolongada (>7 dias) e uma ou mais das seguintes manifestações clinicas: 

edema de face ou de membros, exantema, adenomegalia, hepatomegalia, esplenomegalia, cardio-
patia aguda (taquicardia, sinais de insuficiência cardíaca), manifestações hemorrágicas, icterícia, 
sinal de Romaña ou chagoma de inoculação.

As seguintes situações reforçam a suspeita:
• residente/visitante de área com ocorrência de triatomíneos, ou 
• tenha sido recentemente transfundido/transplantado, ou 
• tenha ingerido alimento suspeito de contaminação pelo T. cruzi, ou
• seja recém-nascido de mãe infectada (transmissão congênita).

Caso confirmado de doença de Chagas aguda
Critério laboratorial
• Parasitológico – T. cruzi circulante no sangue periférico identificado por exame parasito-

lógico direto, com ou sem identificação de qualquer sinal ou sintoma.
• Sorológico – sorologia positiva com anticorpos da classe IgM anti-T. cruzi na presença de 

evidências clínicas e epidemiológicas indicativas de DCA; ou sorologia positiva com anti-
corpos da classe IgG anti-T. cruzi por IFI, com alteração na concentração de IgG de, pelo 
menos, três títulos em um intervalo mínimo de 21 dias, em amostras pareadas; ou sorocon-
versão em amostras pareadas, com intervalo mínimo de 21 dias. 
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Critério clínico-epidemiológico – exames parasitológicos negativos e sorológicos inicial-
mente não reagentes, na presença de quadro febril, com manifestações clínicas compatíveis com 
DCA em pacientes com:

• vínculo epidemiológico com casos confirmados de DCA, durante surto de DCA por trans-
missão oral, ou 

• presença de chagoma de inoculação, ou 
• sinal de Romaña, ou 
• miocardiopatia aguda após contato com triatomíneo (ex.: ter encontrado barbeiro no inte-

rior do domicílio, ter sido picado por barbeiro, etc.).
Reserva-se o critério epidemiológico apenas para subsidiar o tratamento empírico em pacientes 

hospitalizados. Deve-se insistir na realização de exames sorológicos para a confirmação dos casos e, 
se resultarem continuamente não reagentes, é recomendável suspender o tratamento específico.

Quando há possibilidade do evento ou surto ter ocorrido por transmissão oral, considera-se:
• Caso suspeito de transmissão oral – presença de manifestações clínicas compatíveis e au-

sência de outras formas prováveis de transmissão.
• Caso provável de transmissão oral – diagnóstico confirmado de DCA por exame parasi-

tológico direto, com provável ausência de outras formas de transmissão e ocorrência simul-
tânea de mais de um caso com vinculação epidemiológica (procedência, hábitos, elementos 
culturais).

• Caso confirmado de transmissão oral – caso com diagnóstico confirmado de DCA por 
exame parasitológico direto, em que se excluíram outras vias de transmissão, e com evidên-
cia epidemiológica de um alimento como fonte de transmissão.

Caso confirmado de doença de Chagas congênita
Recém-nascido de mãe com exame parasitológico positivo ou sorológico reagente para T. 

cruzi e que apresente:
• exame parasitológico positivo a partir do nascimento, ou
• exame sorológico reagente a partir do 6º mês de nascimento e sem evidência de infecção 

por outras formas de transmissão.
Deve-se excluir a possibilidade de transmissão por outras formas.

Caso confirmado de doença de Chagas crônica (DCC)
Critério laboratorial
Para confirmar ou descartar um caso suspeito de DCC pelo critério laboratorial é necessária 

a realização de exame por dois métodos de princípios distintos.
Considera-se caso de DCC: ausência de quadro indicativo de doença febril nos últimos 60 

dias e presença de:
• exames sorológicos reagentes por dois métodos de princípios distintos (ELISA, HAI ou 

IFI), ou 
• xenodiagnóstico, hemocultura, histopatológico ou PCR positivos para T. cruzi.
Vale ressaltar que todas as pessoas candidatas a doadores de sangue são triados epidemiológi-

ca e sorologicamente pelos serviços de hemoterapia quanto à doença de Chagas.
Os casos confirmados de doença de Chagas crônica são classificados como:
• DCC indeterminada – nenhuma manifestação clínica ou alteração compatível com DC em 

exames específicos (cardiológicos, digestivos, etc.).
• DCC cardíaca – manifestações clínicas ou exames compatíveis com miocardiopatia cha-

gásica, detectadas pela eletrocardiografia, ecocardiografia ou radiografias. Alterações co-
muns: bloqueios de ramo, extrassístoles ventriculares, sobrecarga de cavidades cardíacas, 
cardiomegalia, etc.

Doença de Chagas
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• DCC digestiva – manifestações clínicas ou exames radiológicos contrastados, compatíveis 
com megaesôfago e/ou megacólon.

• DCC associada – manifestações clínicas e/ou exames compatíveis com miocardiopatia 
chagásica, associadas a megaesôfago e/ou megacolón.

Notificação
A DCA é um agravo de notificação compulsória e todos os casos devem ser imediatamente 

notificados ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Os casos de reativação 
da doença que ocorrem nos quadros de imunodeficiência (HIV) e os casos crônicos não devem 
ser notificados.

Fluxos de notificação
A doença de Chagas aguda como agravo de notificação imediata deve ser prontamente no-

tificada a partir dos municípios, via fax, telefone ou e-mail às secretarias estaduais de saúde (com 
interface das regionais de saúde), as quais deverão informar o evento imediatamente à Secretaria 
de Vigilância em Saúde, por meio do correio eletrônico notifica@saude.gov.br ou ao Programa 
Nacional de Controle de Doença de Chagas, Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da 
Saúde, sem prejuízo do registro das notificações pelos procedimentos rotineiros do Sinan.

Os surtos de DCA deverão ser também notificados ao CIEVS.

Contatos
Centro de Informações Estratégias e Vigilância em Saúde (CIEVS)
Telefone: 0800.644.6645
Programa Nacional de Controle de Doença de Chagas-SVS/MS
Telefones: (61) 3213-8163 / 3213-8171 / 3213-8168  
Fax:  (61) 3213-8184

Para todos os casos de DCA, deve ser preenchida a ficha de notificação e investigação de caso 
de Doença de Chagas Aguda, do Sinan.

Investigação
Quando ocorre um caso agudo, deve-se sempre solicitar à vigilância epidemiológica muni-

cipal que realize medidas de controle no local provável de infecção, de acordo com a forma de 
transmissão.

• Transmissão vetorial – investigação entomológica e reservatórios.
• Transmissão oral – investigação entomológica, reservatórios e inspeção sanitária para ava-

liação do alimento contaminado.
• Transmissão vertical – exames laboratoriais na mãe e familiares.
• Transfusional/transplante – inspeção sanitária no hospital ou hemocentro.
• Transmissão acidental – verificar utilização apropriada de Equipamentos de Proteção In-

dividual (EPI).
A metodologia de investigação de caso de DCA, a partir do caso índice, pode ser observada 

na Figura 3.
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Medidas de prevenção e controle

A vigilância sobre a infecção humana, em função da pouca ou nenhuma expressão clínica que 
apresenta na fase aguda inicial e do longo e silencioso curso da enfermidade, justifica-se apenas em 
algumas situações específicas: 

• em áreas consideradas indenes;
• na prevenção secundária, com tratamento quimioterápico específico na fase de patogênese 

precoce dos casos de infecção recente, quando as drogas disponíveis são comprovadamente 
eficazes;

• na transmissão congênita, o que é de certo modo uma situação particular de prevenção 
secundária, uma vez que esses casos devem, obrigatoriamente, ser tratados;

• na prevenção de nível terciário, quando se pretenda identificar casos passíveis de atuação de 
equipe multiprofissional, visando à limitação do dano.

O conhecimento do caso clínico é um evento raro no período patogênico inicial. Quando 
conhecido um caso agudo, muitos outros terão ocorrido. Por outro lado, o caso crônico reflete, do 
ponto de vista da transmissão, uma situação passada e remota.

Apesar da difícil suspeição clínica e independentemente da intenção de se fazer a busca do 
infectado chagásico, com o propósito de proporcionar assistência ou instituir medidas de preven-
ção, há fontes de ingresso regular de casos. As fontes que mais frequentemente contribuem para o 
conhecimento dos casos são:

• os bancos de sangue, na triagem de doadores, quase que exclusivamente crônicos;
• os inquéritos soro-epidemiológicos que, dependendo da população estudada, em especial 

do grupo etário, pode levar à identificação de casos agudos e/ou crônicos;
• a suspeição clínica é outra possibilidade e, quase sempre, implica também no conhecimento 

de casos crônicos.

Fonte: SVS/MS

Caso índice
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Figura 3. Fluxograma de investigação
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Controle
Considerando a situação epidemiológica e os níveis de controle alcançados no país, distin-

guem-se duas situações específicas quanto às suas peculiaridades na definição dos fatores de risco:
•  áreas com transmissão domiciliar ainda mantida ou com evidências de que possa estar 

ocorrendo, mesmo que focalmente;
•  áreas com transmissão domiciliar interrompida, distinguindo-se para essa situação: 

› presença residual do vetor; 
› sem detecção do vetor.

A colonização de vetores no domicílio é um fator de risco para a ocorrência da infecção. No 
caso de espécie já domiciliada, as condições que favorecem a domiciliação ou a persistência da 
infestação são:

• as condições físicas do domicílio (intra e peri) que propiciem abrigo;
• a qualidade e quantidade de fontes alimentares presentes;
• o micro-clima da casa favorável à colonização.
As características do extra domicílio que influenciam o processo de invasão e colonização 

domiciliar são basicamente:
• a restrição de habitats e de fontes alimentares;
• o clima e as mudanças climáticas;
• a interferência do homem no meio silvestre.
A transmissão da DC na Amazônia apresenta peculiaridades que obrigam a adoção de um 

modelo de vigilância distinto daquele proposto para a área originalmente de risco da DC, no país. 
Não há vetores que colonizem o domicílio e, por consequência, não existe a transmissão domiciliar 
da infecção ao homem. Os mecanismos de transmissão conhecidos compreendem:

• transmissão oral;
• transmissão vetorial extra domiciliar;
• transmissão vetorial domiciliar ou peridomiciliar sem colonização do vetor.
Por outro lado, há que considerar que a DC não era reconhecida como problema de saúde 

pública na região. Em função dessas condições e circunstâncias, as atividades de vigilância implan-
tadas na Amazônia Legal são:

• a detecção de casos apoiada na vigilância de malária, estruturada e exercida de forma exten-
siva e regular na região, por meio de busca de indivíduos febris. Outras fontes de conheci-
mento de casos podem ser os bancos de sangue, a suspeição clínica e a notificação de casos 
pela rede de serviços de assistência médica;

• a identificação de espécies de vetores;
• a investigação de situações em que há suspeita de domiciliação, devido ao encontro de for-

mas imaturas.

Orientações para coleta e encaminhamento de insetos
No caso de encontrar triatomíneos (barbeiro) no domicílio, devem-se seguir as seguintes 

orientações:
• não se deve pegá-los com a mão “desprotegida”, esmagar, apertar, bater ou danificar o inseto;
• para manusear os triatomíneos, deve-se proteger a mão com luva ou saco plástico;
• no caso da utilização de saco plástico, deve-se de ter o cuidado de não tocar diretamente o 

inseto;
• os insetos deverão ser acondicionados em recipientes plásticos, com tampa de rosca para 

evitar a fuga;
• amostras coletadas em diferentes ambientes (quarto, sala, cozinha, anexo ou silvestre) de-

verão ser acondicionadas, separadamente, em frascos rotulados, com as seguintes informa-
ções: data e nome do responsável pela coleta, local de captura e endereço.
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Componente educativo
As ações de prevenção e controle implicam a adoção de medidas efetivas que envolvam a par-

ticipação popular, aumente o conhecimento das pessoas e a demanda pela prevenção e controle da 
doença, nas áreas do município onde existem riscos de infestação pelos triatomíneos.

Com a eliminação da transmissão da doença pela principal espécie domiciliada (T. infestans), 
a infestação peri-domiciliar ganhou importância e se tornou um desafio no controle de triatomí-
neos. O componente educativo do programa busca a participação comunitária no exercício de 
medidas preventivas e notificação dos insetos suspeitos de serem triatomíneo. 

É importante o envolvimento das secretarias municipais de educação e supervisores pedagó-
gicos, para o estabelecimento das estratégias de envolvimento, na rede de ensino fundamental, do 
tema doença de Chagas nas atividades curriculares e extracurriculares, para escolares residentes 
em área rural, visando o repasse da orientação aos pais com vistas ao encaminhamento de insetos 
à unidade básica de saúde (UBS) ou ao Posto de Identificação de Triatomíneos (PIT) mais próxi-
mo.

Os agentes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde e do Programa de Saúde da 
Família (PACS e PSF) têm papel fundamental na orientação à população e no envolvimento das 
Unidades Básicas de Saúde no fluxo de encaminhamento de notificações de insetos suspeitos. Para 
tanto, é indispensável capacitá-los sobre doença de Chagas, abordando noções gerais sobre a do-
ença e vetor; atividades do Programa de Controle da Doença de Chagas no estado, na região e no 
município. Devem ser apresentados mostruários com o ciclo de vida dos triatomíneos e um exem-
plar de cada espécie predominante no município, além de materiais educativos a serem utilizados 
durante as visitas pelo ACS, que orientem o morador quanto aos cuidados a serem tomados para 
evitar o contato com triatomíneos vetores. Deve ser estabelecido o fluxo para encaminhamento de 
insetos suspeitos e as formas de preenchimento de fichas de notificação de insetos.

As equipes responsáveis pelo programa de atenção básica no município devem realizar treina-
mentos, capacitações e atualizações dos profissionais da Saúde e da Educação para implementação 
das ações de vigilância e controle.

Doença de Chagas
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Anexo A

Laboratórios credenciados para o envio de amostras para diagnóstico 
da doença de Chagas

Laboratório de Referência Nacional

Instituto Octávio Magalhães / Fundação Ezequiel Dias - Funed/MG
Rua Conde Pereira Carneiro, 80 - Gameleira
Belo Horizonte - MG
CEP: 30510-010
Telefone: (31) 3371-9461 / 9472 / 9474 / 9465
Fax: (31) 3371-9480 / 9444

Laboratórios de Referência Regional

Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen) em cada estado, ficando a critério da Coordenação Geral 
dos laboratórios de Saúde Pública (CGLAB), da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, 
a escolha dos centros regionais.




