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RESUMO 

 
A doença de Chagas, ou tripanossomíase americana, é uma zoonose causada pelo 

protozoário Trypanosoma cruzi. Atualmente, existem de 6 a 8 milhões de pessoas 

infectadas na América Latina, com estimativa de infecção em 2 a 3 milhões de 

brasileiros e de 6.000 mortes anuais. Objetivou-se, com este trabalho, reconhecer o 

atual panorama da doença de Chagas no estado de Goiás. Trata-se de um estudo 

populacional, retrospectivo e descritivo, com a análise de dados referentes a casos 

confirmados de infecção por T. cruzi e sorologia positiva para o mesmo, em todo o 

estado de Goiás, no período de 2009 a 2014, coletados em parceria com a 

Secretaria de Saúde, o Sistema Único de Saúde (DATASUS), Serviço de Assistência 

Especializada (SAE), Programa de Proteção à Gestante (PPG) e ao Hemocentro do 

Estado de Goiás (HEMOGO). A prevalência da infecção nas gestantes atendidas 

pelo estado no período de 2009 a 2014 foi de 0,25%. Destas, 49,60% residem no 

centro goiano, 54,07% possuem faixa etária de 31 a 40 anos, 58,55% se 

autoreferem parda, 52,46% se encontravam no primeiro trimestre de gestação no 

momento do diagnóstico. Existe diferença estatística entre gestantes com sorologia 

positiva e negativa para T. cruzi quando estas tiveram mais de 01 aborto. Nos 

candidatos a doadores de sangue, foram identificados 644 indivíduos portadores do 

T. cruzi (0,49%) e não foram encontrados registros de notificação de casos da 

doença de Chagas aguda no período de 2009 a 2013. Dos pacientes HIV+ da 

microrregião sudoeste do estado com sorologia positiva também para o T. cruzi, foi 

identificada apenas uma paciente no município de Jataí. O estudo apontou para uma 

baixa prevalência de portadores do T. cruzi e a análise será útil para criação de um 

perfil atual desses indivíduos. A análise servirá como base para a criação de 

medidas de controle da transmissão e tratamento da doença.  

 

Palavras-chaves: doença de Chagas; epidemiologia; Goiás; Trypanosoma cruzi.  
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ABSTRACT 

 
Chagas disease, American trypanosomiasis, is a zoonosis caused by the protozoan 

Trypanosoma cruzi. At moment, there are about 6 to 8 million people infected in Latin 

America, 2 to 3 million brazilians and 6.000 annual deaths. The aim of these study is 

identify the actual situation of Chagas disease in the state of Goiás, central Brazil. 

This is a population, retrospective and descriptive study, with a data analysis about 

reported cases related to infection by T. cruzi in Goiás, between 2009 and 2014, 

collected in association with Department of Health, Health System, Expert Assistance 

Service, Protection Program Pregnant, Public Blood Centers of the state. The 

prevalence of infection in pregnant women attended by state from 2009 to 2014 was 

0,25%. Of these, 49,60% resides in Goias’ central region, 54,07% have aged 

between 31 to 40 years, 59,55% refers itself as brown, 52,46% were in the first 

trimester of pregnancy at the time of diagnosis, and there is statistical difference 

between pregnant with and without serology for T. cruzi when they had more than 

one abortion. In prospective blood donors, were identified 644 (0,49%) individuals 

that carries T. cruzi, in all  Goiás’ blood centers and there is no reported case related 

to acute phase Chagas Disease. In patients with positive sorology for HIV, in micro 

southwestern state, only one patient has positive sorology for T. cruzi in Jataí city. 

The study pointed a low prevalence in individuals with T. cruzi and this analysis will 

be useful for the creation of actual profile of these ones. The analysis will serve as a 

basis for creating the transmission control measures, and the treatment of the 

disease.  

Keywords: Chagas Disease, epidemiology, Goiás, Trypanosoma cruzi. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 A doença de Chagas, também denominada como tripanossomíase americana foi 

descoberta por Carlos Chagas, em 1908, durante uma campanha anti-malária 

realizada em Minas Gerais (Dias et al, 1945; Steverding, 2014). É uma zoonose 

endêmica em 21 países da América Latina e continua representando grave ameaça 

nesses países e em alguns países da Europa e da América do Norte (WHO, 2010). 

O protozoário responsável por essa doença, o Trypanosoma cruzi, apresenta-se 

com grande variedade de cepas e infecta 150 espécies de 24 famílias de animais 

domésticos e selvagens (Rey, 2002). Atualmente, no Brasil, a transmissão oral é a 

principal via de transmissão, uma vez que as vias vetorial e transfusional encontram-

se sob controle (Contijo et al, 2009; MS, 2015). É considerada a enfermidade 

parasitária com maior custo econômico na América Latina devido a sua cronicidade 

(Franco-Paredes et al, 2007; WHO, 2007). A doença de Chagas, uma infecção 

sistêmica e crônica, leva de 20 a 30% dos infectados às formas graves de 

cardiomiopatia ou mega formações digestivas. Segundo a última “Estimativa 

Quantitativa da Doença de Chagas nas Américas”, entre os 21 países endêmicos 

estimou-se uma prevalência de 7.694.500 infectados – taxa de 1,4% (WHO, 2007). 

O número de novos casos anuais de infecção vetorial é de 41.200, com relação de 

7.775 por 100.000 habitantes, e o número anual de casos de doença de Chagas 

congênita é de 14.385 (Schmunis, 2007). No estado de Goiás, é uma protozoonose 

de grande importância com sua  prevalência e distribuição intimamente relacionada 

a fatores ambientais, socioculturais e políticos e a existência de espécies 

potencialmente vetoras do parasito (de Oliveira et al, 2007).  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1  Histórico da doença de Chagas 

A doença de Chagas originalmente uma infecção enzoótica de animais 

selvagens, sofreu mudanças  e passou a ser transmitida aos seres humanos como 

uma antropozoonose após a invasão dos ecótopos selvagens. Embora a prova de 

infecção humana tenha sido encontrada em múmias até 9.000 anos de idade, a 

doença de Chagas endêmica se estabeleceu como uma zoonose somente nos 

últimos 200-300 anos (Coura & Dias, 2009).  

Em 1907, Carlos Justiniano Ribeiro Chagas, incumbido pelo diretor Dr. 

Oswaldo Gonçalvez Cruz iniciou a campanha anti-palúdica nos serviços de 

construção da Estrada de Ferro Central do Brasil, na região norte de Minas Gerais. 

 Através de diversos estudos durante a estada em Lassance, Chagas 

elucidou os elementos relacionados ao ciclo do parasito, descrevendo os aspectos 

relacionados ao agente etiológico, ao vetor, aos reservatórios domésticos e 

selvagens, bem como os efeitos que a infecção provocava no organismo humano 

(Chagas, 1909 apud, Kropf, 2005). A descoberta culmina em 1909, na cidade 

mineira de Lassance, por Carlos Chagas, médico e pesquisador do Instituto Oswaldo 

Cruz (Kropf, 2005).  

Com a descoberta, Carlos Chagas foi nomeado membro da Academia 

Nacional de Medicina, tendo sido, anos depois, questionado e contestado pela 

mesma a existência patogênica da doença (Coura & Dias, 2009; Coutinho & Dias, 

1999). Somente em 1933, se deram conta que milhares de pessoas morriam pela 

doença de Chagas em Belo Horizonte, sem terem tido um diagnóstico prévio 

(Coutinho & Dias, 1999).  

As ações de controle desta infecção no Brasil iniciaram na década de 

1940, com a criação do Centro de Estudos da Fundação Oswaldo Cruz, na cidade 

de Bambuí, Minas Gerais, que estimulou o interesse pela pesquisa e atualização dos 

conhecimentos sobre a doença no Brasil. Estudos realizados na década de 1940 e 

1950 com inseticida hexaclorocicloexano (BHC) mostraram que este poderia 

controlar o vetor doméstico. O controle da doença de Chagas teve início em 1976, 
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mas apenas na década de 1980 foi estabelecido, no país, o controle de forma 

regular e contínua, expandido posteriormente para os países do Cone Sul (Coura & 

Dias, 2009). 

2.2 Biologia e ciclo de vida do Trypanosoma cruzi  

O T. cruzi é um protozoário flagelado pertencente ao Filo 

Sarcomastigofora, Subfilo Mastigofora, Classe Zoomastigofora, Ordem 

Kinetoplastida, Família Trypanosomatidae e ao Gênero Trypanosoma (Rey, 2002).  

Por apresentar variações morfológicas, fisiológicas e biológicas, 

relacionadas tanto à patogenicidade quanto à infectividade, alguns autores 

classificam o T. cruzi como um “complexo cruzi”, e não como uma espécie única 

(Coura, 1965; Coura et al, 1966 apud Coura & Dias, 2009).  

Possui organelas normalmente encontradas em células eucarióticas, e 

bem como outras que lhe são próprias, tais como cinetoplasto (Figura 1). 

 

Figura 1: Fotomicrografia eletrônica de T. cruzi.  

 

 A - Forma epimastigota; B - Forma tripomastigota; BF - Bolsa flagelar; F - 

Flagelo, G – Golgi; K – Cinetoplasto; M - Mitocôndria, N - Núcleo. Cortesia: Santa-

Rita, R.M.  

F 

BF K 
M 

N 

M 

G 

K 
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 O flagelo dos tripanosomatídeos origina-se a partir do corpúsculo 

basal, e apresenta um arranjo clássico de microtúbulos tipo 9+2 (De Souza, 1980, 

2009). No T. cruzi, a semelhança de outros tripanosomatídeos, o flagelo se 

exterioriza através da bolsa flagelar, uma peculiar invaginação por meio da qual o 

parasito ingere nutrientes do meio externo. A sua adesão à membrana celular faz-se 

mediante justaposição através de agrupamento de partículas intramembranares, em 

intervalos mais ou menos regulares, presentes na superfície de contato do flagelo 

com o corpo do parasito (De Souza, 1984). A membrana flagelar é especializada na 

região de adesão do flagelo ao corpo celular de epimastigotas e tripomastigotas de 

T. cruzi (Martinez-Palomo et al, 1976; De Souza et al, 1975).  

Os tripanosomatídeos de um modo geral apresentam uma mitocôndria 

única e que se ramifica pelo corpo do parasito (Paulin,1975). A mitocôndria do T. 

cruzi apresenta cristas típicas e inúmeras enzimas presentes em eucariotos 

(Meirelles & De Souza, 1980). Na região da mitocôndria próxima ao corpúsculo basal 

observa-se uma densa região, caracterizada pela concentração de DNA e 

denominada de cinetoplasto (Alves & Colli,1974; Borst & Hoeijmakers, 1980), onde 

se encontra aproximadamente 20-25% do DNA total da célula. O DNA mitocondrial 

do cinetoplasto (kDNA) é único em sua estrutura, função e modo de replicação 

sendo constituído por uma rede composta de milhares de círculos de DNA 

interligados. Os círculos de kDNA são de dois tipos, maxicírculos presentes em 

algumas dúzias de cópias, e os minicírculos presentes em inúmeros milhares de 

cópias. Os maxicírculos codificam RNAs ribossomais e algumas proteínas 

mitocôndriais, sendo similar em estrutura ao DNA mitocondrial de outros eucariotos 

(Shapiro & Englund, 1995). Vários maxicírculos sofrem um processo de inserção ou 

deleção de resíduos de uridina em sítios específicos (Benne et al, 1986). De sua 

parte, os minicírculos codificam um pequeno RNA guia que controla a especificidade 

da edição dos RNAs produzidos a partir dos maxicírculos (Sturn et al, 1990). 

 Embora o aspecto geral da estrutura do cinetoplasto se mantenha 

constante durante todo o ciclo evolutivo da maioria dos tripanosomatídeos, no T. 

cruzi profundas alterações ultra-estruturais ocorrem durante a transformação de 
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epimastigota a tripomastigota (De Souza, 1980, 2009), sendo uma característica 

importante na diferenciação do estágio evolutivo do parasito. 

Outra importante estrutura é o citóstoma, presente apenas na forma 

epimastigota, envolvida na coleta de macromoléculas do meio externo por 

endocitose (Rey, 2002; De Souza, 2009; Lana & Tafuri, 2010). 

Os tripanosomas possuem um polimorfismo evolutivo, com alteração 

de sua forma celular ao longo do seu ciclo evolutivo, sendo morfologicamente 

identificadas pela presença do flagelo e também pela posição do cinetoplasto. As 

principais formas são: 

 Amastigota: forma circular, ovóide ou fusiforme, de aproximadamente 4 µm, 

com formato achatado, núcleo grande e pouco citoplasma; seu cinetoplasto é 

bem visível e seu flagelo curto não se exterioriza, permanecendo dentro da 

bolsa flagelar e limitando seus movimentos. Multiplica no interior de células do 

hospedeiro vertebrado (Figura 2). 

Figura 2: Desenho esquemático da forma amastigota de T. cruzi. 

 
Fonte : Atlas didático- O ciclo da vida do Trypanosoma cruzi  
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 Epimastigota: forma alongada, com cinetoplasto anterior ao núcleo. O 

flagelo emerge longe da extremidade posterior, porém mantém-se colado à 

membrana e se torna livre depois de ultrapassar o pólo anterior da célula; 

presença da membrana ondulante, que acompanha os movimentos 

flagelares. Presente no interior dos insetos vetores, onde se multiplica na 

região do trato digestivo (Figura 3). 

Figura 3: Desenho esquemático da forma epimastigota de T.cruzi. 

 

Fonte : Atlas didático- O ciclo da vida do Trypanosoma cruzi  

 

 Tripomastigota: forma de corpo longo e achatado, com cinetoplasto 

posterior ao núcleo. Seu flagelo percorre toda a extensão da célula, aderido à 

extensa membrana ondulante. A tripomastigota metacíclica é infectante aos 

hospedeiros vertebrados e origina-se no hospedeiro invertebrado; forma que 

não se multiplica e até infectar alguma célula, permanece livre e circulante na 

corrente sanguínea. Podem viver em altas temperaturas (cerca de 37 °C), 

com alta capacidade invasiva para penetrar mucosas e conjuntivas (Figura 4). 
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Figura 4: Desenho esquemático da forma tripomastigota de T.cruzi. 

 

 

Fonte: Atlas didático- O ciclo da vida do Trypanosoma cruzi 

http://www.open.edu/openlearnworks/course/view.php?id=1292. 

As tripomastigotas possuem variações morfológicas, diretamente 

relacionadas à fisiologia e ao comportamento do parasito. As formas delgadas, com 

20 µm de comprimento por 1 µm de largura, possuem cinetoplasto afastado da 

região posterior, movimentação rápida e direcionada. São mais infectantes e 

responsáveis por parasitemias precoces, embora sejam mais sensíveis a ação da 

resposta imune. Por outro lado, as formas largas possuem 15 µm de comprimento e 

2-4 µm de largura, em forma de C ou U, com cinetoplasto próximo a extremidade 

posterior e com movimentos lentos e não direcionais. São menos infectantes e 

demoram mais para penetrarem nas células, quando comparadas as formas 

delgadas, desenvolvendo assim parasitemias mais tardias. São mais resistentes à 

ação da resposta imunológica e permanecem por mais tempo circulando pela 

corrente sanguínea. As tripomastigotas delgadas possuem mais dificuldade para 

desenvolver no organismo do inseto vetor, podendo ser destruídas em seu 



   
 

  

    8 
 

estômago. Parasitam preferencialmente células do Sistema Mononuclear Fagocitário 

(SMF), sendo chamadas de “macrofagotrópicas”, enquanto as formas largas 

possuem tropismo pelas células musculares, identificadas como “miotrópicas”. Uma 

vez que as formas delgadas são mais sensíveis à ação imunológica, elas são mais 

frequentes no início da infecção, sendo gradualmente substituídas pelas formas 

largas à medida que a imunidade se estabelece (Rey, 2002; Lana & Tafuri, 2010). 

O ciclo do T. cruzi é heteroxênico, em que a multiplicação intracelular 

acontece no hospedeiro vertebrado (homem e mamíferos de outras sete ordens 

diferentes) e a multiplicação extracelular no hospedeiro invertebrado, o inseto vetor 

(hemípteros hematófagos) (Lana & Tafuri, 2010).  

No hospedeiro vertebrado, o ciclo tem início quando, durante o repasto 

sanguíneo do inseto infectado (o vetor) elimina fezes e urina com as formas 

tripomastígotas metacíclicos. Estas, por sua vez, penetram no local da picada e se 

interiorizam em células SMF através de um processo de fagocitose induzida. Os 

parasitos permanecem dentro do vacúolo digestivo, onde podem ser mortos; para 

que isso não aconteça, há a transformação das tripomastígotas em amastigotas, que 

escapam do vacúolo e invadem o citoplasma, onde se multiplicam intensamente por 

divisão binária e se transformam novamente em tripomastígotas, até o ponto da 

célula não conseguir aguentar a alta carga parasitária e romper, liberando essas 

formas no tecido e na corrente sanguínea, onde permanecem circulantes, sendo 

então combatidas pela imunidade, desenvolvida pelo organismo do hospedeiro. As 

tripomastígotas que conseguem sobreviver penetram em outras células, se 

transformam novamente em amastigotas, e assim cronificam a doença (Camargo, 

1964). 

No hospedeiro invertebrado, a infecção acontece durante o repasto 

sanguíneo, quando o inseto hematófago ingere as formas tripomastígotas presentes 

na corrente sanguínea. No intestino, há a transformação das tripomastígotas em 

epimastígotas, que se multiplicam por divisão binária, com possibilidade de formação 

de rosáceas (agrupamentos de epimastígotas). No reto do inseto as epimastígotas, 

aderidas à mucosa pela extremidade de seu flagelo, se transformam em 

tripomastígotas metacíclicas,em um processo denominado metaciclogênese, e são 



   
 

  

    9 
 

eliminadas nas fezes e urina durante seu repasto sanguíneo, e dessa forma dão 

continuidade ao ciclo (Figura 5). 

Figura 5: Ciclo de transmissão do T. cruzi (adaptado). 

 

 
Fonte – Adaptado de CDC (Centers for Disease Control and Prevention)  

 

O T. cruzi mantém, na natureza, ciclos domésticos, peridomésticos e 

selvagens. No ciclo doméstico, a transmissão aos animais domésticos, como cães, 

gatos, porcos e cabras, ao homem e entre esses, acontece pela transmissão por 

triatomíneos domésticos. O ciclo peridoméstico origina-se por mudança do ciclo 

selvagem, que mantém a infecção em animais domésticos e nas áreas envoltas por 

habitações humanas pelos tritatomíneos peridomésticos, ocasionado, 

eventualmente, pela invasão de animais domésticos nestes ciclos e o inverso. O 

ciclo selvagem, por sua vez, é mantido entre os animais selvagens, como por 

exemplo tatus e pacas, e originou o ciclo doméstico devido à transmissão acidental 

do homem (Coura, 2015). O desmatamento atrai o triatomínio para o ambiente 
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doméstico, uma vez que é um inseto de fácil adaptação (Dias & Coura, 2009; 

Steverding, 2014).  

A relação entre o parasito e o hospedeiro e a sintomatologia variam de 

acordo com fatores relacionados tanto com o hospedeiro, quanto com o parasito. 

Quanto ao hospedeiro, os fatores envolvem sua constituição genética, idade, sexo e 

estado nutricional. Quando aos fatores que envolvem o parasito, estão relacionados 

à carga parasitária, polimorfismo das formas sanguíneas, tropismo tecidual e 

também seus constituintes antigênicos (Brener & Gazzinelli, 1997). 
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2.3  Formas de Transmissão 

Por anos, a principal forma de transmissão do T. cruzi, no Brasil, foi a 

vetorial. Transmitida por triatomíneos da família Reduviidae, subfamília Treatominae 

e do gênero Triatoma, Panstrongylus, Rhodnius e Eutriatoma (Rey, 2002). Mais de 

130 espécies foram encontradas como sendo potencialmente vetoras, porém no 

Brasil, das 52 espécies encontradas, 5 possuem maior importância epidemiológica, 

uma vez que são domésticas: Triatoma infestans, Triatoma brasiliensis, Panstrogylus 

megistus, Triatoma pseudomaculata e Triatoma sordida , Triatoma rubrovaria no Rio 

Grande do Sul e Rhodnius neglectus em Goiás (Coura & Dias, 2009) (Figura 6).  

Figura 6: Principais espécies transmissoras do T. cruzi.  

 

A – Triatoma infestans; B – Triatoma brasiliensis; C – 

Panstrngylus megistus; D – Triatoma pseudomaculata; E – 

Triatoma sórdida; F – Rhodnius neglectus.  

Fonte: A- Adaptado de Schaefer, 2003; B – Coleção entomológica do 

Instituto Oswaldo Cruz; C e E – Atlas de Parasitologia -; D e F – Adaptado 

de Bellini et al, 2011.  

A B C 
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Porém, depois de um intenso combate químico, iniciado especialmente 

depois dos anos 1960, com cobertura total em 1983, o Brasil conseguiu controlar o 

T. infestans de seu território, recebendo em 2006 da Organização Pan Americana da 

Saúde (OPAS), o Certificado Internacional de Eliminação da Transmissão da 

Doença de Chagas pelo T. infestans (MS, 2006).  Embora com a eliminação da 

principal espécie vetora, o país ainda apresenta alguns casos cuja infecção foi 

adquirida por essa forma de transmissão, tanto pela persistência de alguns focos 

residuais do T. infestans como pela existência de um grande número de espécies 

potencialmente vetoras em algumas regiões do país como o P. megistus; T. 

brasiliensis, T. pseudomaculata e T. tibiamaculata (Ostermayer et al, 2011; Martins-

Melo et al, 2012; Santana et al, 2013; Coura, 2015). 

Outra forma de transmissão ocorre por transfusão sanguínea 

(transfusional). Uma vez diminuída a transmissão por vetores, essa via teve grande 

importância epidemiológica nos países endêmicos e ainda possui nos demais países 

(Schmunis, 2007). A partir dos anos de 1990, foi implementado o controle nos 

bancos de sangue, com cobertura atual em 98% no país, diminuindo assim a 

incidência dessa forma de transmissão (Fragata-Filho, 2008; Moncayo & Silveira, 

2009; Dias & Neto, 2011; Coura, 2015). 

A transmissão congênita ocorre quando existem ninhos de amastigotas 

na placenta, que liberam tripomastigotas e estas chegam à circulação fetal. Alguns 

fatores podem estar relacionados com a infecção: fase da doença, grau de 

parasitemia, fatores imunológicos e nutricionais maternos, placentários e obstetrícios 

(Rassi et al, 2004; Contijo et al, 2009). Atualmente, essa via é o principal mecanismo 

de transmissão do T. cruzi no país, especialmente devido aos controles vetorial e 

transfusional (Lana & Tafuri, 2010). Sua taxa de transmissão é de 1% no Brasil, varia 

de 4 a 12% em países do Cone Sul e de 1,8 em Goiás (CBDC, 2005; Luquetti, et al, 

2015). Existe uma tendência à diminuição dessa forma de infecção, uma vez que, 

com o controle químico vetorial, existam menos mulheres com infecção na idade 

fértil e uma tendência de envelhecimento da população infectada e a possibilidade 

de transmissão a partir de uma mãe que também adquiriu a doença de forma 

congênita (Fragata-Filho, 2008; Moncayo & Silveira, 2009; Dias & Neto, 2011; 
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Martins-Melo et al, 2014; Luquetti et al, 2015). No território brasileiro, apenas o 

estado de Mato Grosso do Sul, Goiás e Rio de Janeiro realizam a pesquisa 

sorológica para T. cruzi em gestantes. 

A via oral tem sido uma importante forma de transmissão da doença, 

responsável por alguns surtos, que possuem como característica a infecção de 

várias pessoas, sendo familiares ou comunitários e a ausência de lesões de porta de 

entrada (Dias & Neto, 2011). A infecção pode ocorrer, embora de forma rara, pela 

ingesta de leite materno (com a presença do parasito na glândula mamária), de 

carne crua ou mal cozida de mamífero infectado, especialmente de animais que 

fazem parte do ciclo selvagem. Ingesta de alimentos ou bebidas contaminadas tanto 

com fezes ou urina de triatomíneos quanto com urina ou secreção para-anal de 

marsupiais, ambos infectados com T. cruzi (Dias, 2006).  

A região Amazônica é responsável pela maioria dos casos de 

transmissão oral, através do consumo de produtos naturais contaminados tanto com 

fezes e urina do triatomíneo quanto com o próprio (Dias & Amato-Neto, 2011). Em 

2005 houveram casos de infecção adquirida pelo suco de cana (garapa) no Estado 

de Santa Catarina. Somente no ano de 2008, foram registrados 124 casos e 233 

entre os anos de 1988 e 2005, nos estados do Amapá, Maranhão e Pará (MS, 2005; 

Pinto et al, 2008). Em 2015 foram confirmados, até então, 14 casos de infecção em 

um município do Amazonas (G1, 2015) 

A infecção por transplante de órgãos pode acontecer a partir de um 

doador chagásico e também da reativação da doença, por imunossupressão, no 

receptor. O diagnóstico em ambos os pacientes é conduta básica para identificação 

da infecção, embora a necessidade do transplante seja maior do que a 

consequência da doença (Chocair et al, 1981). 

 A transmissão acidental pode acontecer por desconhecimento, 

desatenção, falha ou mal uso de equipamentos de proteção individual, instalações e 

equipamentos inadequados (Chieffi & Neto, 2000). 

Existem outras formas de se adquirir a doença, sendo essas 

consideradas como formas excepcionais de infecção, ou formas secundárias, de 
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acordo com Coura (2015). Como exemplos existem: transmissão pela picada do 

vetor, quando há a regurgitação do conteúdo estomacal do inseto ou quando a 

probóscita se encontra infectada por fezes ou urina contaminadas; contato com 

fezes de triatomíneos, uma vez que o parasito permanece viável por algum tempo; 

picada ou contato com outras espécies de insetos hematófagos, entre eles 

culicíneos, flebotomíneos, cimicídeos, pulgas e piolhos, envolvendo mecanismos de 

regurgitação após prévia contaminação em indivíduo com alta parasitemia, 

contaminação da probóscita e até mesmo o esmagamento ou ingestão de algum 

artrópode contaminado. A contaminação por secreção de glândulas anais de 

marsupiais acontece especialmente em áreas endêmicas onde o gambá (Didelphis 

albiventris), infectado, contamina o alimento ou diretamente um mamífero suscetível 

com o material expelido de suas glândulas anais. A via sexual possui baixa 

possibilidade de transmissão em humanos (Dias & Neto, 2011). 

O controle das formas de transmissão, especialmente das vias vetorial 

e transfusional foram responsáveis pela diminuição, em áreas endêmicas, de novos 

casos de infecção e da mortalidade causada pela doença de Chagas (Ramos Jr et 

al, 2010; Ostermayer et al, 2011;  Martins-Melo et al, 2012). 

 

 

2.4  Achados Anatomohistopatológicos e Formas Clínicas da 
Doença de Chagas 

 

A Doença de Chagas caracteriza-se por ser uma infecção com fases 

aguda e crônica e sinais clínicos variados. A fase aguda começa após um período 

de incubação de cerca de sete a dez dias, sendo oligossintomática.  O início dessa 

fase é marcado por manifestações locais, como o Sinal de Romaña e o Chagoma de 

Inoculação nos pacientes que adquiriram a infecção pela via vetorial. O Sinal de 

Romaña se caracteriza por edema bipalpebral, unilateral, congestão conjuntiva e 

aumento dos linfonodos, enquanto no Chagoma de Inoculação, há uma inflamação 

aguda da derme e hipoderme no local de penetração do parasito. Nessa fase, existe 

uma intensa proliferação intracelular do T. cruzi na forma de amastigota e a 
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liberação de tripomastigotas na circulação sanguínea. As manifestações clínicas 

gerais dessa fase são febre, edemas localizados e generalizados, poliadenia, 

hepatoesplenomegalia. Nas formas graves, surgem quadros de cardiomiopatia com 

alterações no ritmo do batimento cardíaco, insuficiência cardíaca e até quadros 

severos de meningoencefalite aguda. Porém, na maior parte dos casos, essa fase 

passa despercebida (Tanowitz et al, 1992; Macêdo, 2000; Vaidian et al, 2004; Rey, 

2002; Lana & Tafuri, 2010; Rassi Jr et al, 2010; Rassi Jr et al, 2012). 

 Na fase crônica, existe uma redução dos parasitos circulantes 

devido ao aparecimento da resposta imune, humoral e celular, e a sintomatologia 

pode surgir anos após a transmissão, ou o indivíduo pode permanecer um período 

assintomático. Na forma crônica assintomática, a forma indeterminada, os indivíduos 

possuem anticorpos contra o parasito, confirmados pelos testes sorológicos, mas 

não apresentam sinais clínicos, evidenciados pelos exames radiográficos normais 

(Brener & Chiari, 1971; Rey, 2002; Lana & Tafuri, 2010; Rassi Jr et al, 2010; Rassi Jr 

et al, 2012). Nas formas crônicas sintomáticas, existe uma variação nas 

manifestações clínicas, com duas formas predominantes: a forma cardíaca e a 

digestiva.  

 Na forma cardíaca, observa-se cardiomiopatia, arritmias, 

aneurisma ventricular apical esquerdo, sinais de insuficiência cardíaca, aumento do 

coração e progressão para morte súbita, sendo frequentes também a hipóxia, os 

fenômenos tromboembólicos (Coura et al, 1983; Dias, 1992; Tanowitz et al, 1992;  

Bilate & Cunha-Neto, 2008; Rassi Jr et al, 2010; Rassi Jr et al, 2012). A patologia, 

provocada pelo T. cruzi, tem início com a formação de grandes ninhos de 

amastigotas, que multiplicam no interior das fibras musculares e se apresentam 

dissociadas pelo edema intersticial. Em volta das fibras que estão sendo destruídas, 

observa-se um infiltrado inflamatório, enquanto nas lesões, existe a substituição das 

áreas inflamadas e necrosadas por áreas de fibrose, o que resulta na redução da 

força de contração do coração. O comprometimento do sistema nervoso autônomo 

que regula as contrações cardíacas traz perturbações na formação e na propagação 

dos estímulos cardíacos, resultando nas arritmias, bloqueio atrioventricular, fibrilação 

atrial entre outros. Uma vez que os mecanismos de compensação cardíacos se 
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tornam incapazes de suprimir as deficiências da força de contração, aparecem as 

insuficiências cardíacas (Rey, 2002; Lana & Tafuri, 2010) (Figura 7-A). 

 

Figura 7: Raio X contrastado das alterações cardíacas e digestivas da 

Doença de Chagas.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – Aumento do tamanho do coração; B – Megaesôfago; C – 

Megaduodeno; D – Megajejuno; E – Megacólon. Fonte: Adaptado de Rassi Jr et al., 2012. 

As principais alterações chagásicas digestivas são: megaesôfago e 

megacólon. Essas deformações resultam do comprometimento do sistema nervoso 

entérico, em particular do plexo de Auerbach. As células nervosas desse plexo se 

degeneram em meio ao processo inflamatório desenvolvido pelas células ao seu 

redor, reduzindo dessa forma o número de células nervosas (De Rezende, 1997; 

Teixeira et al, 2006 a,b). A disfunção do esôfago acontece pela incoordenação 

motora, que altera a propagação da onda contrátil ao longo do órgão, e também do 

controle da abertura do esfíncter da cárdia. A falta de coordenação motora também é 

D 
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responsável pela alteração na função do cólon, que promove a estagnação do bolo 

fecal nessa região e uma consequente hipertrofia e dilatação do órgão. A hipertrofia 

muscular e a dilatação desses órgãos caracteriza-os por megaesôfago e megacólon 

(Rey, 2002; Lana & Tafuri, 2010). A sintomatologia do megaesôfago inicia sempre 

com a disfagia, com posterior tendência à regurgitação. No megacólon, as lesões 

iniciais causam inicialmente a constipação, que se agrava aos poucos, havendo a 

necessidade de catárticos e de lavagens intestinais; nas fases mais avançadas, há a 

formação de fecalomas (Koeberle, 1968; Tanowitz et al, 1992; Lages-Silva et al, 

2001; Matsuda et al, 2009; Rassi Jr et al, 2010; Rassi Jr et al, 2012) (Figura 7-

B,C,D,E) . 

Pouco se sabe a respeito da origem das lesões teciduais nos músculos 

estriados esqueléticos e lisos presentes nos órgãos acometidos pelo T. cruzi, uma 

vez que os ninhos de amastigotas estão presentes nos tecidos livres de inflamação e 

os infiltrados inflamatórios das células mononucleares e a lise celular são os 

principais achados (Teixeira et al, 2006 a,b). Das várias hipóteses levantadas, a 

mais aceita atualmente é a de que os mecanismos de imunidade do hospedeiro 

estejam envolvidos nos graves processos inflamatórios e na patologia dos órgãos 

com a doença (Correa-Oliveira, 1999; Gomes et al, 2003; Teixeira et al, 2006a; 

Teixeira et al, 2006b). A desnervação presente nesses órgãos está associada à 

aderência das células mononucleares do sistema imune, que levam à lise e a perda 

de várias unidades neuronais (Teixeira et al, 2006 a,b). 

 As amastigotas, presentes no tecido, colonizam as células e dentro 

delas se tornam inacessíveis por tempo desconhecido (Nitz et al, 2004; Teixeira et 

al, 2006b). A comprovação da transferência do K-DNA do T. cruzi para as células do 

hospedeiro e a mutação resultante desta transferência parece ser o fator que 

desencadeia o desenvolvimento de células efetoras do sistema imune e um 

consequente combate destas às células infectadas, explicando desta forma as 

lesões autoimunes presentes nos pacientes com Doença de Chagas (Nitz et al, 

2004; Teixeira et al, 2006b). 

A Doença de Chagas congênita acontece pela transmissão do T. cruzi 

ao feto durante a gestação e pode causar abortos, partos prematuros, nascimento 
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de bebês com baixo peso e até mesmo a natimortalidade e má-formação (Araújo et 

al, 2009; Lana & Tafuri, 2010). A maioria dos casos comprovados dessa via de 

infecção não possui sinais clínicos, porém, naqueles que apresentam, a criança 

pode apresentar redução no peso, má nutrição, icterícia, petéquias, hemorragias, 

hepatoesplenomegalia, abdômen distendido, insuficiência cardíaca chagásica, 

megaesôfago e meningoencefalite (Rassi et al, 2004). Formas amastigotas podem 

ser encontradas tanto na placenta quanto no cordão umbilical da gestante e, uma 

vez que esse parasito atinja a circulação fetal, pode invadir qualquer célula e órgão 

do feto (Freiji & Altech, 1995; Macêdo, 2000).  

 Outro importante aspecto na doença de Chagas é a sua 

reativação associada a situações de imunossupressão, incluindo transplantes, 

leucemias, linfomas (Pinazo et al, 2013) e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(AIDS) (Ferreira et al, 1997; Sartori et al, 2002). Em especial nos pacientes 

portadores do vírus HIV (HIV+), a doença de Chagas é considerada oportunista e 

sua reativação comprovada pelo aumento da parasitemia, detectada por técnicas 

parasitológicas, e os principais sinais clínicos são semelhantes aos desenvolvidos na 

fase aguda. Porém, muitos destes, devido à imunossupressão, acabam 

desenvolvendo manifestações mais graves sendo o envolvimento do sistema 

nervoso central a mais frequente, como a meningoencefalite, seguida de 

manifestações cardíacas (Chocair et al,1985; Rassi Jr et al, 2010; Rassi Jr et al, 

2012). 

 

2.5 Diagnóstico 

O diagnóstico laboratorial para comprovação de casos suspeitos de 

infecção por T. cruzi pode ser feito através de testes parasitológicos e sorológicos, 

que possuem diferentes resultados se aplicados na fase aguda ou crônica e auxiliam 

o diagnóstico clínico a confirmar ou excluir a infecção. Na fase aguda, os exames 

possuem como objetivo a detecção do parasito, enquanto que na fase crônica, 

objetiva-se comprovar a infecção pela presença de anticorpos. 
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2.5.1 Diagnóstico na Fase Aguda 

 

Nessa fase, o T. cruzi se torna facilmente identificado, uma vez que ele 

permanece circulante na corrente sanguínea, em grande quantidade, por um ou dois 

meses. Os exames parasitológicos utilizados para a detecção consistem nos 

métodos de exame de sangue a fresco e por gota espessa (CBDC, 2005; MS, 2013), 

sendo o exame de gota espessa mais preciso, por concentrar maior quantidade de 

sangue no mesmo espaço. Esses testes são considerados mais eficazes e 

econômicos e devem ser o método de primeira alternativa (Luquetti & Rassi, 2000; 

Lana & Tafuri, 2010).  

Quando os exames diretos possuem resultado negativo e existe uma 

grande suspeita de infecção, utilizam-se os métodos de concentração que possuem 

alta sensibilidade e nos casos de presença de sintomas por mais de 30 dias, devem 

ser os métodos de primeira escolha (CBDC, 2005; MS, 2013). Entre esses exames 

estão o microhematócrito e o método de Strout, que tem tido os melhores resultados, 

com a retirada do parasito do coágulo que se forma no sangue, concentrando-se no 

soro. O método QBC (Quantitative Buffy Coat) é muito utilizado para se confirmar a 

doença de Chagas congênita, sendo realizado durante o teste do pezinho (Strout, 

1962; Amato-Neto et al, 1996; Bittencourt , 2000). 

Os métodos parasitológicos indiretos, como o xenodiagnóstico e a 

hemocultura, embora muito sensíveis nessa fase da doença, não são recomendados 

para o diagnóstico, uma vez que nestes métodos os resultados são obtidos após 30 

dias e dependem da multiplicação do parasito para sua confirmação (Chiari et al, 

2005; Lana & Tafuri, 2010). 

Os métodos sorológicos, embora não sejam recomendados nessa fase 

da doença, são realizados quando a pesquisa direta for negativa e persistirem os 

sinais clínicos (CBDC, 2005; MS, 2013). Os mais utilizados são o Western Blot, 

ELISA (Enzime linked immunosorbent assay) para a detecção de anticorpos IgM, 

característicos da fase aguda. O Imunofluorescência indireta (IFI) também é muito 

utilizado para a o diagnóstico. Entretanto, pela falta de kits comerciais registrados 
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pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e também pela carência de 

controles positivos, não se recomenda a pesquisa de anticorpos IgM.  (CBDC, 2005; 

Lana & Tafuri, 2010; MS, 2013). 

 

2.5.2 Diagnóstico da Fase Crônica 

 

Nessa fase da doença, existe uma redução no número de parasitos 

circulantes devido ao aparecimento da resposta imune, resultando na baixa 

sensibilidade dos testes parasitológicos. Dessa forma, o diagnóstico deve ser 

comprovado utilizando dois tipos diferentes de testes sorológicos distintos ou com 

preparações antigênicas diferentes (Luquetti, 2000; CBDC, 2005.). 

Dos exames parasitológicos indiretos, o xenodiagnóstico e a 

hemocultura são muito utilizados, com variáveis níveis de especificidade devido à 

sua baixa sensibilidade (Luz et al, 1994). Sendo assim, esses testes são muito 

importantes visto que o seu resultado positivo, em qualquer fase, possui um alto 

valor confirmatório, embora seu resultado negativo não elimine a possibilidade de 

infecção. Durante o tratamento, a positividade de um teste parasitológico simboliza a 

falha terapêutica (CBDC, 2005). 

Nessa fase, os métodos imunológicos são muito utilizados, devido à 

sua grande sensibilidade, facilidade de execução e principalmente pela rapidez nos 

resultados (CBDC, 2005). Os anticorpos persistem durante toda a vida do indivíduo, 

por isso esses testes podem ser utilizados em qualquer fase da doença. Na fase 

crônica, o diagnóstico deve ser realizado utilizando um teste de elevada 

sensibilidade como, por exemplo, o ELISA com antígeno total ou IFI, associado a 

outro teste de alta especificidade. Os mais utilizados são o IFI, que possui grande 

sensibilidade e precocidade nas respostas positivas, ELISA, método automatizado 

simples e econômico, além da técnica de hemaglutinação, cujo teste rápido é muito 

utilizado em bancos de sangue (Luz et al, 1994; CBDC, 2005; Rey, 2002; MS, 2013).  

A técnica de Polymerase Chain Reaction (PCR) consiste em um 

método parasitológico molecular, uma vez que detecta o material genético do T. 
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cruzi presente em amostras de sangue, soro e até mesmo tecidos do paciente. Essa 

técnica é utilizada para a comprovação da infecção, tendo o uso restrito aos centros 

de pesquisa (CBDC; 2005; Rassi Jr et al, 2010; Rassi Jr et al, 2012; MS, 2013). Em 

conjunto com outros testes pode ser utilizada nas fases aguda e crônica da doença. 

Devido à ausência de protocolos e procedimentos devidamente padronizados e pela 

falta de kits comerciais para uso na rotina da vigilância, essa técnica não pode ser 

considerada como um método diagnóstico isolado para a confirmação de uma 

suspeita de infecção (Duffy et al, 2009 ; Ramírez et al, 2009; Lana & Tafuri, 2010) . 

 

2.5.3 Diagnóstico da Doença de Chagas no Estado de Goiás 

 

Em Goiás, o teste confirmatório para a infecção por T. cruzi varia de 

acordo com a instituição que o indivíduo está sendo atendido, porém a maioria 

segue as diretrizes preconizadas pelo Consenso Brasileiro da Doença de Chagas 

(MS, 2005).  

Na fase aguda da doença é realizado o exame parasitológico direto 

enquanto que na fase crônica são realizados o ELISA para as gestantes que 

participam do Programa de Proteção à Gestante (PPG) no estado assim como para 

os candidatos a doadores de sangue na hemorrede do estado. Nos pacientes HIV+, 

realiza-se o IFI. Para os casos de suspeita, utiliza-se o ELISA e também exames 

radiográficos.  

 

2.6 Tratamento da doença de Chagas 

O tratamento da doença de Chagas está restrito a duas medicações 

nitro-heterocíclicas, o nitrofurano nifurtimox (Nif, Lampit, Bayer, 3-metil-4-(5'-

nitrofurfurilidenoamino) tetrahidro-4H-1,4-tiazina-1,1-dióxido) introduzido na clínica 

em 1965 e que teve sua produção descontinuada no Brasil; e o 2-nitroimidazol  

benznidazol  (Bz, Radanil ou Rochagan, Roche, N-benzil-2-nitro-1-imidazol 

acetamida) introduzido na década seguinte ( Luquetti, 1997) (Figura 8). As principais 

indicações para Nif e Bz são: fase aguda da infecção, forma congênita, reativação 

associada com imunosupressão, infecções recentes e em situações de transfusões 
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ou transplante de órgãos. Ambos os fármacos podem também ser indicadas para o 

tratamento de alguns pacientes nas formas indeterminada e crônica com fraco 

envolvimento cardíaco. Os esquemas mais utilizados de tratamento são: Nif por 60-

90 dias, 8-10 mg/kg/dia em adultos  e  menos que 15 mg/kg/dia em crianças; Bz por 

60 dias, 5 mg/kg/dia em adultos e menos de 10 mg/kg/dia em crianças. Ambas as 

medicações devem ser divididas em 2-3 frações após as refeições.  

 

Figura 8: Estruturas químicas de nifurtimox, benznidazol e cristal violeta.  

 

a- Nifurtimox: 3-metil-4-(5’-nitrofurfurilidenoamino)tetrahidro-4H-1,4-tiazina-1,1-
dióxido 

 

b- Benznidazol: N-benzil-2-nitro-1-imidazol acetamida 
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c- Cristal violeta: cloreto de N-[4-[bis[4-(dimetilamino)-fenilmetileno]2,5- 

cyclohexadien-1-ildeno]-N-methylmetaminio 

 

As reações adversas estão associadas a perturbações no trato 

digestivo tais como inapetência, náusea, vômito e perda de peso com Nif e 

dermopatia e polineuropatia com Bz. As principais limitações destes medicamentos 

são a necessidade de tempos longos de administração e efeitos colaterais (Coura, 

1996; Cançado, 1997). Nif e Bz são ativas na fase aguda da doença de Chagas, 

porém têm efeito limitado sobre a forma crônica da doença (Rassi, 1982).  

 A atividade antiparasitária do Nif resulta da redução metabólica do 

grupo nitro por nitroredutases gerando radicais nitroanions, altamente reativos, que 

reagem com oxigênio produzindo produtos da redução do oxigênio (Do Campo & 

Moreno, 1986). O T. cruzi é deficiente em mecanismos de detoxicação para 

metabólitos de oxigênio e deste modo mais sensível a esses produtos do que a 

célula hospedeira (Boveris et al , 1980; Morello, 1988). A ação do Bz sobre o T. cruzi 

envolve um efeito direto sobre a síntese de macromoléculas por ligação covalente, 

ou outras interações dos intermediários de nitroredução com componentes celulares 

(Polak & Richle, 1978; Goijman et al., 1985; Do Campo & Moreno, 1986; Diaz de 

Toranzo et al., 1988), ou uma ação inibitória direta sobre a atividade catenante da 

DNA topoisomerase do parasito (Riou et al., 1984).   

N

N

N

+
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Em relação à prevenção de Chagas transfusional, foi recomendado 

pela Organização Mundial de Saúde a utilização do corante violeta de genciana em 

serviços hemoterápicos em áreas endêmicas (WHO, 1984). Devido à variação, entre 

diversos fabricantes, na composição do violeta de genciana, este corante foi 

substituído por cristal violeta (seu principal componente) com forma quimicamente 

definida, sendo assim mais seguro (125 mg/500 ml sangue) (Figura 8). Cristal violeta 

não apresenta efeitos colaterais dignos de nota, porém existem algumas restrições 

ao seu uso devido a relatos sobre alterações em eritrócitos, carcinogenicidade 

potencial, e não aceitação pelos pacientes devido a sua cor (Thomas & McPhee, 

1984). Seu mecanismo de ação envolve radicais livres, sendo o alvo principal a 

mitocôndria (Do Campo, 1990; Gadelha et al , 1989). 

 

2.6.1 A pesquisa de novas drogas 

 

A quimioterapia da doença de Chagas é uma área de pesquisa muito 

intensa (De Castro, 1993, Croft et al , 1997; Urbina et al, 1999, Santa-Rita et al, 

2004). Uma vez que a doença de Chagas é considerada uma doença negligenciada, 

as indústrias farmacêuticas tem pouco interesse no desenvolvimento de 

quimioterápicos contra esta doença, por serem esses programas muito caros, 

especulativos e longos, não sendo assim justificados em uma base puramente 

comercial (Gutteridge, 1987, MS, 2010). Cabe assim a instituições de pesquisa e aos 

governos, principalmente de países contidos nas áreas endêmicas, subsidiar este 

tipo de investigação. A pesquisa de drogas tripanocidas está também dirigida para 

compostos que possam substituir o cristal violeta com aditivo em sangue a ser 

transfundido.  Vários grupos de compostos foram ensaiados, mas não foram ainda 

capazes de substituir o cristal violeta. Em muitos estudos, em contrapartida à 

atividade tripanocida foram relatados problemas de toxicidade, baixa solubilidade em 

água e ligação a proteínas plasmáticas (Santa-Rita et al, 2004). 
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2.7 Epidemiologia 

2.7.1 Epidemiologia Mundial de Chagas  

 

A Doença de Chagas é uma infecção tropical de grande importância no 

mundo, com alto impacto social e econômico, principalmente nas áreas endêmicas 

(Figura 9). Atualmente, existem de 6 a 8 milhões de pessoas infectadas na América 

Latina (WHO, 2015), com aproximadamente 65 milhões de pessoas em risco de 

infecção (WHO, 2015). Anualmente, 12.000 pessoas morrem mundialmente em 

decorrência da doença e a incidência, na América, é de 28.000 casos anuais (WHO, 

2015). No Brasil são cerca de 2 a 3 milhões de portadores da doença e cerca de 

6.000 mortes anuais (Ramos Jr et al, 2010; Martins-Melo et al, 2012). 

 

Figura 9: Mapa Demonstrativo das regiões endêmicas da doença de Chagas na 

América Latina.  

 

 

Fonte: De Andrade J.P. et al. 2011 
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A doença cardíaca crônica provoca deficiência ao longo dos anos de 

vida, com precoces perdas de atividades econômicas de pacientes adultos nos 

países endêmicos, com consequências econômicas, sociais e de saúde pública 

(Castro et al, 2009). A constante migração dos indivíduos chagásicos para áreas 

não-endêmicas tem se tornado um problema de saúde pública, em especial nos 

EUA e na Europa (Schmunis, 2007). Nesses países as principais formas de 

transmissão consistem na transfusão sanguínea, transplante de órgãos e a via 

vertical, originadas dos imigrantes hispânicos (Franco-Paredes et al, 2007; Coura & 

Viñas, 2010; Ramos Jr & Heukelbach, 2010; WHO, 2010; Zaniello et al, 2012).  

 

2.7.2 Epidemiologia de Chagas no Brasil 

 

No Brasil, o número de casos tem decaído principalmente pela redução 

da transmissão vetorial, e também do controle da transmissão sanguínea. Estima-se 

que de aproximadamente 3 milhões infectados (WHO, 2002; Dias et al, 2008) cerca 

de  600.000 apresentam complicações digestivas (Coura & Dias, 2009). No início do 

controle químico do vetor, nos anos 1975 a prevalência de chagásicos brasileiros em 

1980 era de 4%, atingindo 2,5% no ano 2000 (Martins-Melo et al, 2014). Em estudo 

realizado no território brasileiro por Matins-Melo et al (2014) e, a prevalência variou 

de 0% a 25,1%, com média de 4,2% entre os anos de 1980 a 2011.  

Avaliando todos os certificados de óbito no Brasil, Martins-Melo et al 

(2012) apontaram a doença de Chagas como responsável por 0,6% das mortes, 

sendo esta relacionada, em 82,6% dos casos como causa subjacente e em 17,4% 

como associação à causa da morte. Na maior parte dos casos a infecção estava em 

sua fase crônica, embora a participação da fase aguda nos óbitos tenha aumentado 

com o passar dos anos. Houve uma diminuição nas taxas de mortalidade por 

Doença de Chagas, com um aumento da participação da infecção na associação à 

morte. O estudo encontrou a maior parte dos óbitos pela doença na região centro-
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oeste, com decréscimo ao longo dos anos, similar às regiões sul e sudeste, 

enquanto houve estagnação na região norte e aumento da região nordeste. 

A forma indeterminada da doença é encontrada em 60 a 70% dos 

pacientes com Doença de Chagas. Destes, de 20 a 30% evoluem para a 

cardiomiopatia chagásica crônica mais frequente entre os pacientes com sinais 

clínicos e a maior causa de mortalidade, responsável por 10% das mortes em 

adultos nas regiões endêmicas (Bilate & Cunha-Neto, 2008). Dos pacientes 

chagásicos, de 5 a 10% desenvolvem síndromes digestivas, sendo no Brasil a 

prevalência variando de 2 a 8,8%. (Cunha-Neto et al, 1995; Lages-Silva et al, 2001). 

Nos pacientes imunodeprimidos, em especial aqueles HIV+, de 25 a 44% 

apresentam algum tipo de comprometimento cardíaco e em 75 a 80% reporta-se o 

acometimento do sistema nervoso central (Vaidian et al, 2004; Pinazo et al, 2013).  

A frequência da transmissão vertical no Brasil é de 1%, nos países do 

Cone Sul, varia de 4 a 12% e mundialmente a frequência é de 5%, com taxas mais 

altas nos países endêmicos (CDBC, 2005; Howard et al, 2014). A infecção congênita 

pode ocorrer em 71% dos recém-nascidos de mães em fase aguda (Freiji et al, 

1994), em 1,6% na fase crônica (Lorca et al, 2005) e em 50 a 90% dos casos, as 

crianças nascem assintomáticas (Carlier & Torrico, 2003). A prevalência de 

transmissão congênita encontrada em estudo realizado por Ostermayer et al (2011) 

variou de 0,265% no Rio Grande do Sul a 0,014% em Pernambuco, com percentual 

de positividade de 0,02% nas crianças infectadas durante a gestação. Contijo et al, 

(2009) encontraram, em Minas Gerais, a variação da prevalência de infecção entre 0 

a 23,5% em mulheres em idade reprodutiva e risco de transmissão vertical de 0,2%. 

Em Goiás a frequência dessa via de transmissão é de 1,8% (Luquetti et al, 2015). 

No Brasil, 1,09% das bolsas de sangue são descartadas devido à 

sorologia positiva para T. cruzi (Wendel et al, 2004), com prevalência de 0,63% de 

candidatos chagásicos em toda a hemorrede pública do país (ANVISA, 2002). Em 

Goiás a prevalência encontrada por Campos et al (1975)  foi   de 10,43%,  e o 

estudo mais recente apontou a prevalência de 0,30% nos candidatos a doadores da 

hemorrede do estado (Santos, 2011) .  
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2.7.3 Doença de Chagas no Estado de Goiás 

 

A primeira referência à existência da endemia em Goiás deve-se a 

Carlos Chagas, numa entrevista em 1911, quando a relata “no sul da Bahia”, além 

de presente em toda região Nordeste, Minas Gerais, Mato Grosso e, talvez, São 

Paulo (A Imprensa, 1911). Rezende (1998) em revisão aponta referências feitas por 

Spix e Martius, entre 1820 e 1823, ao “mal de engasgo”, endêmico na região de 

Oeiras, Piauí. Em expedição Neiva & Machado (Neiva & Pena, 1916) assinalaram e 

descreveram centenas de casos de mal de engasgo na Bahia, Goiás e Pernambuco, 

também reportando, nessas regiões, casos de “avexame”, que Chagas, Dias e 

outros atribuíram à cardiopatia esquizotripanósica (Chagas, 1930; Dias et al., 1945). 

Atualmente a doença de Chagas é a protozoose de maior importância 

epidemiológica no estado de Goiás. Sua prevalência e distribuição estão 

intimamente relacionadas a fatores ambientais, socioculturais e políticos. A 

transmissão vetorial sempre esteve associada ao estreito contato do homem-

triatomíneos, principalmente na zona rural, com infestação intradomiciliar e ainda 

persiste no estado (MS, 2015). Dados do Sistema de Mortalidade (SIM) mostram 

que a doença de Chagas foi responsável por 3.321 óbitos em Goiás, no período de 

1999 a 2002, com maior ocorrência nas faixas etárias mais elevadas, cuja infecção 

possivelmente, se deu há vários anos atrás (Lima-Costa et al, 2004). 

O Estado de Goiás recebeu em março de 2000, o certificado da OPAS, 

considerando eliminado do seu território o Triatoma infestans, até então a principal 

espécie vetora da doença de Chagas na região (de Oliveira & da Silva, 2007) . Este 

título reforça ainda mais a necessidade de se manter uma vigilância entomológica 

rotineira e sustentável em relação à reinfestação desse vetor, bem como a 

necessidade de monitorar o comportamento relativo à domiciliação e capacidade de 

infecção do T. infestants e de outras espécies potencialmente vetoras (Elias et al., 

1994; Silveira, 2000; Oliveira et al.,2003; Rassi et al, 2003). 

Segundo Oliveira e da Silva (2007), embora o Estado de Goiás tenha 

recebido o certificado de eliminação do T. infestans, a captura de outras espécies, 

infectadas pelo T. cruzi no ambiente intradomiciliar é motivo de preocupação e 
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alerta, ainda mais com a existência de evidências de formação de colonização do 

Rhodnius neglectus e T. sordida, embora com baixa prevalência de infecção (de 

Oliveira et al, 2007; Silistino-Souza et al, 2013). Recomenda-se manter nos 

municípios um trabalho rotineiro e eficiente de vigilância entomológica capaz de 

detectar mudanças de comportamento das atuais espécies, bem como evitar uma 

reinfestação do T. infestans, espécie que ainda não foi eliminada do Estado da 

Bahia, que faz limite com a região do nordeste goiano (Santana et al, 2013). Outro 

ponto fundamental está relacionado à necessidade da implementação de ações 

integradas entre os serviços de saúde e os centros de pesquisa locados nas 

instituições de ensino superior. Desta forma o desenvolvimento de pesquisas 

contribuirá na orientação da vigilância entomológica e epidemiológica, 

principalmente em relação ao comportamento e controle das espécies de 

triatomíneos que invadem e estabelecem colônias nas moradias em vários 

municípios de Goiás. 

O projeto possui relevância diante a escassez de dados relacionados 

ao panorama recente da Doença de Chagas no estado de Goiás e suas 

macrorregiões, além do ineditismo frente a um estudo epidemiológico na 

microrregião sudoeste do estado.  
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3 OBJETIVOS 

3.1  Objetivo Geral 

Conhecer o atual panorama da Doença de Chagas no estado de Goiás 

e suas macrorregiões.  

 

3.2  Objetivos Específicos 

Realizar o levantamento dos casos notificados de pacientes infectados 

com Trypanosoma cruzi no estado de Goiás no período de 2009 a 2014. 

 Determinar o perfil epidemiológico dos indivíduos portadores da 

doença, mapeando áreas de maior importância epidemiológica no estado. 

Realizar o primeiro estudo epidemiológico na microrregião Sudoeste do 

estado. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Tipo e Local do Estudo 

 

O estado de Goiás pertence à região centro-oeste do país, sendo 

composto por 246 municípios, com um total de 6.154.996 habitantes, desde o último 

censo realizado (IBGE, 2010). O estado é dividido em 5 macrorregiões: Norte, 

Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Leste e em 18 microrregiões (Figura 10), dentre elas 

a Sudoeste de Goiás.  

 

Figura 10: Mapa do estado de Goiás com suas macro e microrregiões. 

 

Fonte: Sky Scraper City  
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Seu clima é tropical semiúmido e possui duas estações bem definidas, 

uma seca e outra chuvosa e tem como vegetação típica o cerrado. O território 

goiano é composto por contrastes populacionais, evidenciados por regiões de alta e 

baixa concentração. A economia do estado está baseada principalmente na 

atividade agropecuária. Na microrregião Sudoeste do estado estão localizados três 

municípios, Rio Verde, Jataí e Mineiros, importantes tanto pelo seu papel econômico 

quanto pelo número expressivo de habitantes quando comparados aos demais 

municípios próximos (IBGE, 2010).  

O panorama atual da doença de Chagas trata-se de um estudo 

populacional, retrospectivo e descritico com a coleta e análise de dados referentes 

aos casos relatados de infecção por T. cruzi em todo o estado de Goiás, no período 

de 2009 a 2014. Os dados foram coletados através do Banco de Dados do Sistema 

Único de Saúde (DATASUS) e de parcerias com o Sistema Único de Saúde (SUS), 

Serviço de Assistência Especializada (SAE), Hemocentro do Estado de Goiás 

(HEMOGO), Laboratório de Chagas do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Goiás (HC-UFG), Programa de Proteção à Gestante (PPG) do Instituto 

de Diagnóstico e Prevenção (IDP) da Associação de Pais e Amigos Excepcionais 

(APAE), Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA). Esses dados foram 

utilizados para determinar a prevalência da infecção e identificar o perfil 

epidemiológico dos portadores do T. cruzi.   

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de 

Goiás, sob o número de parecer de número 1.044.599.  

 

4.2 Populações do Estudo 
 
 

4.2.1 Gestantes 

 

Grande parte das gestantes atendidas pela rede pública de saúde 

participa do PPG, programa este em que a grávida realiza o acompanhamento 
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médico de sua gestação e de seu bebê. Além disso, essas mulheres realizam 

também exames para as doenças com risco de transmissão durante a gestação: 

toxoplasmose, sífilis, HIV, hepatite B e C e doença de Chagas. Suas amostras 

sanguíneas são coletadas e processadas nos postos de saúde em que estão sendo 

atendidas.  

Para investigação de possibilidade de infecção pelo T. cruzi, o sangue 

coletado é analisados pela técnica de ELISA quanto à concentração de anticorpos 

Imunoglobulina G (IgG) e Imunoglobulina M (IgM) anti-T. cruzi . As amostras, no 

Estado de Goiás, são analisadas no laboratório do IDP da APAE, credenciado pela 

Secretaria Estadual de Saúde para realizar os exames das gestantes atendidas pelo 

PPG.  

No momento do atendimento, as gestantes respondem a um cartão de 

cadastro (Anexo I), distribuída pelo IDP para o Programa da Mulher que as repassa 

para os postos de saúde. O cartão requisita informações referentes às suas 

características pessoais, como idade, endereço, cor auto-referida, e características 

gestacionais (número e o tipo de parto das gestações anteriores, de abortos e 

período gestacional) e é preenchida pelo enfermeiro ou técnico em enfermagem que 

está realizando o atendimento.  

Das gestantes identificadas como infectadas pelo protozoário no 

período de análise, algumas apresentaram mais de uma gestação e para eliminar a 

duplicidade das mulheres atendidas, foram adotados como critérios de exclusão as 

variáveis: nome completo, data de nascimento, logradouro, número de gestações 

nos anos de ocorrência e o número de abortos nessas gestações. As principais 

variáveis utilizadas para a diferenciação foram o nome e a data de nascimento; e 

para excluir a possibilidade de gestantes homônimas foram adotados os demais 

critérios.  

 

4.2.2 Candidatos a Doadores de Sangue 

 

A hemorrede goiana é composta por 01 hemocentro coordenador, na 

capital do estado (Goiânia), 01 unidade móvel que realiza coletas em Goiânia e nas 
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demais regiões do estado, 04 hemocentros regionais (nos municípios de Catalão, 

Ceres, Rio Verde e Jataí), 05 unidades de coleta e transfusão (municípios de 

Goiânia, Porangatu, Formosa, Quirinópolis e Iporá) e 13 agências transfusionais 

(nos municípios de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Campos Belos, Goiatuba, 02 em 

Goiânia, Itapuranga, Jaraguá, Minaçu, Mineiros, Niquelândia, Pires do Rio e Santa 

Helena)(Secretaria de Saúde do Estado de Goiás).  

Como medida de controle da transmissão de algumas infecções, os 

candidatos a doadores de sangue respondem um questionário a respeito de seus 

hábitos e o sangue coletado passa por análise para identificar algum tipo de doença 

transmissível através da transfusão sanguínea, incluindo o teste para a doença de 

Chagas. Uma vez que o resultado for positivo para esta doença, caso o paciente 

esteja em fase aguda, ele é encaminhado para assistência em uma unidade de 

saúde específica e a bolsa é, então, descartada; o descarte também acontece se o 

paciente estiver em fase crônica. Em Goiás, o centro de referência desta infecção é 

o Ambulatório de Chagas, do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Goiás, em Goiânia, no qual os pacientes com essa doença são atendidos e 

acompanhados.  

Os dados de candidatos a doadores de sangue portadores do T. cruzi 

foram coletados em parceria com o hemocentro do estado (HEMOGO). 

 

4.2.3 Pacientes HIV+ na Microrregião Sudoeste do Estado 

 

Pacientes portadores do vírus HIV são assistidos no SAE e realizam 

exames periódicos para identificar positividade para alguma infecção, adquirida 

anteriormente ou após a infecção viral que possa agravar o seu estado de saúde. 

Dentre esses exames, está o teste de identificação de T. cruzi.  

Na microrregião sudoeste do estado de Goiás, existem dois centros de 

SAE nos municípios de maior importância na região: um em Rio Verde e um em 

Jataí. O Serviço da cidade de Rio Verde assiste pacientes dos municípios de 

Acreúna, Santo Antônio da Barra, Santa Helena, Maurilândia, Castelândia, Caçu, 
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Porteirão, Aparecida do Rio Doce, Cachoeira Alta, Itarumã, Itajá, Montividiu, 

Paranaiguara, São Simão, Tuverlândia, Quirinópolis, Lagoa Santa e Rio Verde, 

enquanto o Serviço de Jataí que atende pacientes dos municípios de Mineiros, 

Santa Rita do Araguaia e Portelândia, municípios menores próximos. 

A identificação do perfil epidemiológico desses pacientes foi possível 

após o fornecimento de suas informações pelos coordenadores dos programas no 

município de Jataí e Rio Verde, uma vez que o município de Mineiros não possui 

esse serviço.  

 

4.2.4 Casos Notificados da Doença de Chagas 

 

Atualmente, somente os casos agudos da doença de Chagas são 

notificados à Secretaria de Saúde do município e do estado. Dessa forma, o número 

de casos notificados da infecção no período analisado foi obtido pelo DATASUS 

(Departamento de Informática do SUS) responsável por informatizar as informações 

da saúde e dos sistemas internos de gestão do Ministério da Saúde como fonte de 

dados o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) para Doença de 

Chagas Aguda 

 

4.2.5 Análise Estatística 

 

Para a análise estatística dos dados coletados, foi realizado o teste X2 (qui-

quadrado) e o teste de Pearson.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Gestantes 

 

No período de 2009 a 2014, foram atendidos no PPG, 444.839 

gestantes em todos os 246 municípios pertencentes ao estado de Goiás. Destas, 

1.117 (0,25%) apresentaram IgG reagentes para T. cruzi (GDC+) em 1.242 

gestações no período (Tabela 1). Houve a diminuição no número de casos ao longo 

dos anos analisados, com diferenças estatísticas entre estes.  

 

Tabela 1: Prevalência de positividade para IgG entre gestantes atendidas pelo PPG 

no período de 2009 a 2014, no estado de Goiás. 

 

Anos Nº de Gestantes IgG+ Nº de Gestações+ % de Infecção 

2009 70.433 256 256 0,36* 

2010 72.523 228 253 0,31 

2011 73.130 192 215 0,26 

2012 75.169 163 182 0,22 

2013 75.857 140 186 0,18 

2014 77.727 120 150 0,15 

Total 444.839 1.117** 1.242 0,25*** 

** soma  *** média de %  p < 0,01. 

 



   
 

  

    37 
 

A prevalência de gestantes infectadas com T. cruzi foi baixa (0,25%), 

abaixo da encontrada em gestantes de Goiânia, capital do estado, 0,51% (Granato 

et al, 2014), similar a frequência de Pelotas, 0,3% (Araújo et al, 2009) e acima da 

encontrada no Mato Grosso do Sul, 0,1% (Figueiró-Filho, 2007).  

A tendência é que a queda no número de casos se reflete ainda 

resultado da ação de controle químico extensivo sobre vetores; mais evidenciada 

após o recebimento, no ano 2000, do certificado de eliminação do T. infestans de 

seu território estadual, pela Organização Pan-Americana da Saúde (de Oliveira & da 

Silva, 2007). Até então o T. infestans era a principal espécie vetora da doença de 

Chagas na região (Rassi et al, 2003, Elias et al ,1994, Oliveira et al, 2003). 

Consequentemente à interrupção na transmissão vetorial, os casos de infecção 

sofreram queda acentuada, embora ainda se observem alguns casos agudos da 

doença no estado de Goiás como consequência dessa via de transmissão (MS, 

2015). 

A análise de dispersão geográfica demonstra uma maior concentração 

de GDC+ habitando a região central do estado (49%), seguidas da região leste, 

(30,7%). A menor frequência foi encontrada na região noroeste (1,8%), com 

diferença estatística entre as regiões (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Distribuição geográfica das gestantes portadoras de IgG anti T. cruzi no 

período de 2009 a 2014 no estado de Goiás.  

 

Distribuição Geográfica GDC
+
 

Norte  97 (8,68)*** 

Noroeste 21 (1,88) 

Centro 554 (49,60) 

Leste 351 (31,42) 

Sul 94 (8,42) 

         *** estatisticamente com p < 0,01 
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A maior prevalência das gestantes infectadas nas regiões cental e leste 

do estado pode ser explicado pela crescente mobilidade da população goiana para 

as regiões centrais do estado, modificando o perfil epidemiológico da doença em 

uma infecção urbana e favorecendo a transmissão por outras vias (Moncayo & 

Silveira, 2009; WHO, 2010; Maldonado et al, 2003; Nunes et al, 2013).  

Segundo os dados etários, 54,07% das gestantes infectadas com T. 

cruzi estavam na faixa de 31 a 40 anos, seguida das faixas de 21 a 30 anos, 

35,27%, 41 a 47 anos, 5,82% e 11 a 20 anos, 4,74%. Apenas uma gestante 

apresentou idade acima de 47 anos, representando 0,09% do total, com diferença 

estatística entre as faixas etárias. (Tabela 3).  

 

Tabela 3: Distribuição por faixa etária das gestantes portadoras de IgG anti T. cruzi 

no período de 2009 a 2014 no estado de Goiás.  

 

Faixa Etária GDC+ 

11 – 20 53 (4,74)*** 

21 – 30 394 (35,27) 

31 – 40 604 (54,07) 

41 – 47 65 (5,82) 

48 e mais anos 1 (0,09) 

        *** estatisticamente diferentes com p < 0,01 

 

A maior prevalência das gestantes infectadas na faixa de 31 a 40 anos 

pode estar associada com o envelhecimento da população em idade fértil que 

adquiriu a doença quando a via vetorial era a principal forma de transmissão, 

evidenciada também pela baixa frequência em gestantes com idade entre 11 e 20 

anos, nascidas após o emprego das medidas profiláticas contra o T. infestans 

(Ostermayer et al, 2011; Zulantay et al, 2013) O aumento na sobrevida dos 
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portadores do protozoário está relacionada com a melhoria no quadro social e clínico 

dos pacientes (Martins-Melo, 2012; Martins-Melo & Heukelback, 2013, Maldonado et 

al, 2013). A faixa etária prevalente foi semelhante à encontrada por Granato et al 

(2014) em Goiânia.  

Quanto à cor, 58,55% das gestantes com doença de Chagas se 

autoreferem como pardas, 18,89% como brancas, 9,49% pretas e 1,79% amarelas. 

As gestantes que não responderam representam 11,28% (Tabela 4). Esse resultado 

aponta para a concentração GDC+ em população sob influência de fatores sociais e 

culturais na prevalência da infecção (Granato et al, 2014). 

 

Tabela 4: Distribuição por cor autoreferida das gestantes portadoras de IgG anti T. 

cruzi no período de 2009 a 2014 no estado de Goiás.  

 

Cor Autoreferida GDC+ 

Amarela 20 (1,79)*** 

Branca 211 (18,89) 

Preta 106 (9,49) 

Parda 654 (58,55) 

Não Informada 126 (11,28) 

 *** estatisticamente diferentes com p < 0,01 

 

Em relação ao período gestacional em que as gestantes estavam no 

momento do teste sorológico realizado para T. cruzi, grande parte estava no primeiro 

trimestre, 52,46%, 27,04% estavam no segundo trimestre e 3,13% no terceiro. 

Apenas uma grávida realizou o teste com mais de 36 semanas, 0,09% e 17,28% das 

mulheres não informaram o seu período (Tabela 5). 
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Tabela 5: Distribuição das gestantes infectadas pelo T. cruzi quanto ao período 

gestacional no período de 2009 a 2014 no estado de Goiás.  

 

Variáveis GDC+ 

Período Gestacional  

1º Trimestre 586 (52,46) 

2º Trimestre 302 (27,04) 

3º Trimestre 35 (3,13) 

Mais que 36 semanas 01 (0,09) 

Não Informado 193 (17,28) 

anos* valor numérico para o período de 2009 a 2014, ** %  

 

Embora a transmissão da doença ao feto não esteja relacionada com o 

período gestacional, é importante salientar que existe um risco de transmissão, 

mesmo que a gestante esteja na fase crônica da doença (Siriano et al, 2011). O 

tratamento não é indicado para essas pacientes devido à alta toxicidade do 

medicamento utilizado (Rassi Jr et al, 2012).  

Quanto à ocorrência de abortos espontâneos nas gestações anteriores, 

14,43% de mulheres GDC+ e 10,31% de GDC- relataram ter sofrido apenas 01 

aborto, porém a analise numérica não apresentou diferença estatística significativa. 

Entretanto quando ao relato de 2, 3 e 4 ou mais abortamentos, os valores 

observados apresentaram diferença estatística entre as gestantes positivas e 

negativas para o T. cruzi (Tabela 6). 

Os números de abortos em mulheres GDC+ podem relacionar-se com a 

presença do parasito, mesmo com todas as pacientes na fase crônica da doença. A 

falta de dados completos ou o preenchimento ignorado da variável “número de 

abortos sofridos” no cartão de cadastro (Anexo I), sugere uma falha na investigação 

epidemiológica ou na oportunidade de suspeição, podendo mascarar o real valor de 
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mulheres que não sofreram abortamento. Entretanto, as analises dos valores de 1 a 

4 abortos ou mais separadamente, na comparação entre gestantes com sorologia 

positiva e negativa para o T. cruzi, apontam uma diferença entre esses grupos, 

comprovada estatisticamente. 

 

Tabela 6: Distribuição do número de abortos sofridos nas gestações anteriores no 

período de 2009 a 2014 no estado de Goiás.  

 

Variáveis GDC+ GDC- 

Abortos   

0 51*(4,09**) 28.643 (6,31) 

1 180 (14,43) 46.781 (10,31) 

2 56 (4,49)*** 7.845 (1,73) 

3 18 (1,44)*** 1.758 (0,39) 

4 ou > 5 (0,40)*** 725 (0,16) 

Não Informado 937 (75,40) 368.108 (81,11) 

anos* valor numérico para o período de 2009 a 2014, ** % *** 
estatisticamente diferentes p < 0,05. 

 

Existem poucos referenciais que relacionem o abortamento com 

infecção por T. cruzi e gestantes em fase crônica. Porém Pompilio et al (2005), 

apontaram para  a maior frequência de abortamento espontâneo em  mulheres 

chagásicas, em estudo realizado no estado do Mato Grosso do Sul.  Resultados 

semelhantes foram obtidos no estudo em São Felipe, Bahia (Bastista et al, 1980 

apud Pompilio et al, 2005).  

Nos municípios de maior importância econômica e de atendimento de 

saúde da macrorregião Sul e microrregião Sudoeste, Rio Verde, Jataí e Mineiros, 

foram identificadas 22 GDC+, o que representa 1,77% do total das pacientes 

identificadas no estado. 

Os testes que as gestantes realizam no pré-natal, através do PPG, são 

essenciais para a vigilância e controle da transmissão infecções pela via vertical.  
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Reconhecer a prevalência e o perfil dessas mulheres é crucial para melhorar a 

detecção da infecção, assim como suas medidas de controle e tratamento.  

 

5.2 Candidatos a Doadores de Sangue 

Em toda a hemorrede do estado, entre 2009 e 2014, foram triados 

130.570 candidatos a doadores, sendo inicialmente identificados 787 (tabela 5) 

indivíduos com sorologia positiva para T. cruzi, destes 644 (0,49%) foram 

confirmados após retestes, com média de 107,33 de testes no período, sem 

diferença estatística entre os anos analisados. 

  

Tabela 7: Distribuição da positividade de IgG para T. cruzi entre candidatos a 

doadores de sangue no período de 2009 a 2014, no estado de Goiás.  

 

Anos Hemocentros Unidades Móveis IgG+ 

2009 138 53 191 

2010 86 16 102 

2011 89 27 116 

2012 94 29 123 

2013 89 19 108 

2014 114 33 147 

Total 610 177 787 

 

A prevalência encontrada (0,49%) é menor do que a frequência dos 

indivíduos infectados entre os candidatos a doadores de sangue na região sul do 

país, 0,98% (Cogo et al, 2014), no estado de Goiás, 10,43% (Campos et al, 1975), e 

a frequência apresentada pela hemorrede pública do país, 0,63% (ANVISA, 2002). A 

prevalência foi superior à estimativa mais recente 0,30% no estado (Santos, 2011) e 
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a do município de Uberaba, Minas Gerais, 0,2% (Lima et al, 2012). A prevalência da 

infecção nesses indivíduos varia em todo país, como por exemplo, no município de 

Araraquara, São Paulo, em que 0,04% dos candidatos tiveram sorologia confirmada 

para T. cruzi, enquanto que no estado do Amazonas, essa prevalência foi 30 vezes 

maior, com 1,2% de confirmações (Ferreira Filho et al, 2011; Magalhães et al, 2011). 

Da Silva e Luna (2013), em estudo sobre a prevalência de T. cruzi 

entre os doadores de sangue, analisando o sangue para transfusão no Brasil no ano 

de 2007, demonstraram uma prevalência de 0,2%, porém a falta de resposta dos 

Estados de Bahia, Goiás, Paraíba, Pernambuco e Rondônia constituiu limitação ao 

estudo. Anteriormente ANVISA (2002) apontou a prevalência de 0,63% de 

candidatos chagásicos em toda a hemorrede pública do país.  

  

Tabela 8: Frequência de indivíduos IgG+ para T. cruzi dentre os candidatos a 

doadores de sangue no continente americano entre 1991 e 2014.  

 

Autor Município/Estado/País Ano Frequência 

Kerndt et al Los Angeles/EUA 1991 1,10% 

Silva et al Ceará/BR 1998 1,10% 

Bonamett at al Londrina/Paraná/BR 1998 1,30% 

Schmunis Bolívia 1998 14,79% 

Schmunis Chile 1998 1,20% 

Schmunis Colômbia 1998 1,20% 

Schmunis Equador 1998 0,20% 

Schmunis Nicarágua 1998 0,24% 

Schmunis Paraguai 1998 4,50% 

Schmunis Venezuela 1998 1,32% 

Schmunis Peru 1998 1,32% 

Bracho et al México 1998 1,00% 

Sobreira et al Ceará/BR 2001 1,90% 

ANVISA Brasil 2002 0,63% 
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Salles et al São Paulo/BR 2003 0,14% 

Silveira et al Rio de Janeiro/BR 2003 1,30% 

Soussumi et al São Paulo/BR 2004 1,10% 

Capra et al 
Porto Alegre/Rio Grande do 

Sul/BR 
2005 0,32% 

Juckwsky et al 
Porto Alegre/Rio Grande do 

Sul/BR 
2005 0,57% 

Figueiredo et al Bahia/BR 2005 0,35% 

Moraes-Souza Uberaba/Minas Gerais/BR 2006 0,31% 

Lunardelli et al Rio Grande do Sul/BR 2007 0,40% 

Lima et al Uberaba Minas Gerais/BR 2012 0,20% 

Cogo et al Rio Grande do Sul/BR 2014 0,98% 

Brasil et al Minas Gerais/BR 2014 34,10% 

 

A discriminação dos dados dos pacientes portadores do T. cruzi 

identificados pela triagem nos bancos de sangue do estado, como número de testes 

positivos por ano com exclusão dos retestes, sexo, idade e município dos indivíduos 

identificados não foi possível pela falha do sistema da hemorrede em gerar os dados 

com as variáveis solicitadas.  

O programa de vigilância da doença de Chagas em candidatos a 

doadores de sangue de países onde esta infecção é endêmica, tem contribuído para 

o controle dessa via de transmissão (Araújo et al, 2008), considerada de grande 

importância após o controle da transmissão vetorial. Nos países não endêmicos, em 

especial na Europa e América do Norte, essa via é responsável pela presença da 

doença na população nativa, devido ao alto fluxo migratório de indivíduos hispânicos 

e pela ausência do vetor (Schmunis, 2007). 

 

5.2.1 Candidatos a Doadores de Sangue no Municipio de Jataí 

 

No município de Jataí, situado na microrregião sudoeste do estado, no 

período de 2009 a 2014, foram identificados 23 portadores de IgG+ para T. cruzi 
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(DC+) ( Figura 11). Podemos observar tendência ao crescimento na detecção nos 

anos analisados. 

 

Figura 11: Número de candidatos a doadores de sangue portadores do T. cruzi no 

período de 2009 a 2014 no município de Jataí, no estado de Goiás. 

 

Nos indivíduos DC+ no período de 2012 a 2014, foi observada a média 

de prevalência de 0,24% do total de candidatos a doadores de sangue no período 

analisado, com diferença estatística entre os anos analisados (Tabela 6).  

Tabela 9: Prevalência de positividade para IgG entre candidatos a doadores de 

sangue no período de 2012 a 2014 no município de Jataí, Goiás. 

 

Anos Nº de Pacientes IgG+ % de Infecção 

2012 1926 5 0,26* 

2013 1929 3 0,16 

2014 2444 8 0,33 

Total 6299 15** 0,24*** 

* valor expresso em %, ** soma,***média do % p = 0,000458.  

 

A frequência encontrada no município foi menor do que a estimada 

recentemente, 0,30% por Santos (2011) no estado, e a encontrada neste estudo 

y = 0,7714x - 1547,9 
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(0,49%), assim como a apresentada pela hemorrede pública do país, 0,63% 

(ANVISA, 2002). 

 

6.3 Pacientes HIV+ 

Na microrregião sudoeste do estado de Goiás, existem dois centros de SAE 

nos municípios de maior importância na região: um em Rio Verde e um em Jataí, 

que atende pacientes do município, além de pacientes residentes nos municípios 

próximos.  

Existe apenas um caso registrado de paciente com infecção tanto pelo vírus 

HIV quanto pelo protozoário T. cruzi no município de Jataí. Esse registro se refere a 

uma paciente, com idade de 53 anos que teve 2 gestações ao longo deste período. 

A paciente reside em Jataí atualmente, embora tenha origem na cidade de Frutal, 

Minas Gerais, outro estado em que a doença de Chagas é endêmica.  

No município de Rio Verde não existem casos de acompanhamento de 

paciente acometido com o T. cruzi e o HIV.  

Estima-se que os casos de coninfecção HIV/T. cruzi são escassos e a 

epidemiologia no Brasil e em outros países endêmicos é desconhecida (Ramos Jr, et 

al, 2010). 

O estudo realizado por Martins-Melo e colaboradores (2012), com análise dos 

casos de óbito pela coinfecção HIV/T. cruzi, aponta para a prevalência de 75,7% dos 

casos na região sudeste, seguidos de 13,5% na região centro-oeste e 5,4% para sul 

e nordeste.  

 

6.4 Casos de Notificação de Doença de Chagas 

 

Atualmente, somente os casos agudos da doença de Chagas são 

notificados à Secretaria de Saúde do município e do estado. No estado de Goiás 

não há registro de notificações, no Sinan, de casos agudos da doença no período de 
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2009 a 2013 e ainda não foram, até o momento, atualizados os dados referentes ao 

ano de 2014.  

A ausência de casos agudos demonstra o sucesso nas medidas de 

controle da transmissão dessa infecção, compreendidas principalmente na redução 

do vetor e da transmissão via transfusão sanguínea (Moncayo & Silveira, 2009; 

Silveira, 2011).   
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7 CONCLUSÃO 

 

Observou-se uma prevalência baixa da Doença de Chagas nas 

gestantes atendidas pelo PPG em todo o estado de Goiás (0,25%) comparando-se 

com dados nacionais, e a diminuição no número de casos destas pacientes ao longo 

dos anos analisados; 

O estudo aponta para uma prevalência maior de gestantes infectadas 

que habitam as regiões central e leste do estado (49,60 e 31,42% respectivamente); 

na faixa etária entre 31 a 40 anos (54,07%); 

A maioria dessas mulheres se autoreferem pardas, tendo sido 52,46% 

diagnosticadas no primeiro trimestre de gestação, e 18,53% revelaram ter sofrido de 

1 a 3 abortos nessas gestações; 

Em todo o estado, foi identificado nos candidatos a doadores de 

sangue, a prevalência do T. cruzi em 0,49% dos indivíduos. Não foram fornecidos 

dados referentes às variáveis: número de casos por ano, sexo, idade e municípios 

de residência dos indivíduos positivos para o parasito, assim como dos municípios 

de coleta. 

 Foi identificado entre os anos de 2009 a 2014 no município de Jataí 

um número reduzido de candidatos a doadores de sangue infectados com T. cruzi, 

com média de prevalência entre os anos de 2012 e 2014 (0,24%); 

O desconhecimento a cerca Plataforma Brasil, base nacional e 

unificada de registros de pesquisas envolvendo seres humanos para todo o sistema 

CEP/CONEP e trâmites regulatórios, o que restringiu a compreensão e comunicação 

com os órgãos responsáveis pelo armazenamento dos dados e o impedimento de 

acesso a eles. 

 Na hemorrede estadual, a morosidade na resposta às solicitações, o 

desconhecimento das normas e autorizações atribuídas CEP/CONEP, no que tange 

ao acesso dos dados solicitados. Especificamente no município de Jataí, observou-

se a falta de dados armazenados acerca de suas atividades e variáveis 

demográficas. 
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A solicitação ao Ambulatório de Chagas, pertencente ao Hospital das 

Clínicas (HC-UFG), não foi atendida justificando-se a duplicidade da utilização dos 

dados dos prontuários para pesquisa atual e a em curso na instituição.  

Não foi encontrado caso de notificação da doença em todo o estado de 

Goiás no período de 2009 a 2013 e não há registros referentes ao ano de 2014. 

A construção do mapa de risco da doença no estado não foi possível 

pela falta de fornecimento de dados.   

A dificuldade no acesso aos dados nos aponta para um sistema de 

informação não sistematizado e pouco integrado, na rede publica de saúde e 

hemorrede. 

Há uma escassez de dados atuais na literatura, sobre a prevalência e 

perfil dos indivíduos infectados pelo T. cruzi e os acometidos pela doença de 

Chagas no estado; 

O conhecimento e a divulgação dos dados contidos neste estudo 

poderão servir como base para estudos posteriores, contribuir para a criação de 

medidas de planejamento em saúde pública e para a identificação das possíveis 

formas de transmissão ainda presentes. 

  



   
 

  

    50 
 

8 REFERÊNCIAS 
 

A Imprensa. Entrevista com Carlos Chagas. A imprensa. Rio de Janeiro. P. 4. 1911.  

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Relatório de Produção da 

Hemorrede em 2002: perfil sorológico dos doadores. Disponível em: 

http://www.anvisa.gov.br. Acessado em 20 de janeiro de 2015. 

Alves, M.J.M; Colli, W. Agglutination of Trypanosoma cruzi by Concanavalin, A. The 

Journal of Protozoology. Vol. 21, nº4, p: 575-578. 1974.  

Amato-Net, V.; Matsubara, L.; Lanura, P.N.B. Avaliação do sistema Quantitative 

Buffy Coat (QBC) no Diagnóstico Laboratorial da Infecção pelo Trypanosoma cruzi: 

estudo do modelo experimental murinho. Revista da Sociedade Brasileira de 

Medicina Tropical. Vol. 29, nº 1, p: 59-61. 1996. 

Araújo, A.B.; Vianna, E.E.S.; Berne, M.E.A. Anti-Trypanosoma cruzi antibody 

detection in blood donos in the Southern Brazil. The Brazilian Journal of Infectious 

Disease. Vol. 12, nº 6, p: 480-482. 2008.  

Araújo, A.B.; Castagno, V.D.; Gallina, T.; Berne, M.E.A. Prevalência da Doença de 

Chagas em gestantes da região sul do Rio Grande do Sul. Revista da Sociedade 

Brasileira de Medicina Tropical. Vol. 42, nº 6, p: 732 – 733. 2009. 

Atlas de Parasitologia – O ciclo de vida do Trypanosoma cruzi. 

http://www.geocities.ws/carolparada/parasitologia/atlas05trypasomacruzi.htm. 

Acessado dia 21 de março de 2015 as 16:20.  

Atlas didático – O ciclo da vida do Trypanosoma cruzi. 

http://www.open.edu/openlearnworks/course/view.php?id=1292. Acessado dia 20 de 

março de 2015 as 09:45.  

Batista C, Teixeira G, Macedo V. Prevalência de abortamento e prematuridade em 

uma área endêmica para doença de Chagas. In: Anais do XVI Congresso da 

Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Natal p. 50, 1980. 

Bellini, M.F.; Silistino-Souza, R.; Varella-Garcia, M.; De Azeredo-Oliveira, M.T.V.; 

Silva, A.E. Biologic and genetics aspects of Chagas disease at endemic areas. 

Journal of Tropical Medicine. 2012.   

Benne, R. Van Der Burg, J..; Brakenhoff, J.L.; Sloof, P.; Van Boom, J.H.; Tromp, 

M.C. Major transcript of the frameshifted coxll gene from trypanosome mitochondria 

http://www.anvisa.gov.br/
http://www.geocities.ws/carolparada/parasitologia/atlas05trypasomacruzi.htm
http://www.open.edu/openlearnworks/course/view.php?id=1292


   
 

  

    51 
 

contains four nucleotides that are not encoded in the DNA. Cell. Vol. 46, nº6, p: 819-

826. 1986.  

Bilate, A.M.B.; Cunha-Neto, E. Chagas Disease cardiomyopathy: current concepts of 

an old disease. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. Vol. 50, 

nº 2, p: 67-74. 2008. 

Bittencourt, A.L. Transmissão vertical da doença de Chagas. Revista de Patologia 

Tropical. Vol. 29, p: 101-115. 2000.  

Bonametti, A.M.; Castelo Filho,5.A.; Ramos, L.R.; Camrgo, E.D.; Nakamura, P.M.; 

Baldy, J.L.S.; Matsuo, T. Seroprevalence of Trypanosoma cruzi infection in students 

at the seven-fourteen age range, Londrina, PR, Brazil, in 1995. Memórias do 

Instituto Oswaldo Cruz. Vol. 93, p: 727-732. 1998.  

Borst, P.; Hoeijmakers, J.H.J. Kinetoplast DNA. Plasmid. Vol. 2, nº1, p: 20-40. 1979.  

Boveris, A.; Sies, H.; Martino, E.E.; Do Campo, R.; Turrens, J.F.; Stoppani, O.M. 

Deficient Metabolic Utilization of Hydrogen Peroxide in Trypanosoma cruzi. 

Biochemical Journal. Vol. 188, p: 643-648. 1980.  

Bracho, C.G.; Garcia, L.G.; Verdugo, J.F. Martínez, S.G.; Cosme, M.T.; Melgar, C.R.; 

Castrejón, O.V.. Riesgo de transmisión de Trypanosoma cruzi por transfusión de 

sangre em México. Revista Panamericana de Salud Pública. Vol. 4, p: 94-99. 

1998. 

Brasil, R.G.A.; da Silva, P.L.N.; Fonseca, J.R.; Maciel, A.P.F.; Gonçalves, R.P.F.; 

Souto, S.G.T.; Paiva, P.A. Análise da Soroprevalência da Doença de Chagas emu 

ma cidade do norte de Minas Gerais durante o period de 2012 a 2014. Revista da 

Universidade Vale do Rio Verde. Vol. 12, nº 2. 2014.  

Brener, Z.; Chiari, E. The effects of some immunosupressive agentes in experimental 

chronic Chagas’s disease. Transactions of the Royal Society of Tropical 

Medicine and Hygiene. Vol. 64, p: 629-636. 1971. 

Brener, Z.; Gazzinelli, R.T. Immunological control of Trypanosoma cruzi infection and 

pathogenesis of Chagas Disease. International Archieves o Allergy and 

Immunology. Vol. 114, nº2. 1997.   



   
 

  

    52 
 

Camargo, E.P. Growth and differentiation in Trypanosoma cruzi. Origin of metacyclic 

trypanosomes in liquid media. Revista do Instituto de Medicina Tropical. Vol. 6, p: 

93-100. 1964. 

Campos, C.; Rezende, J.M.; Rassi, A. Prevalência da Doença de Chagas no Banco 

de Sangue do Hospital das Clínicas de Goiânia. Possibilidade de Falha da Reação 

de Guerreiro e Machado na Seleção de Doadores. Revista da Sociedade Brasileira 

de Medicina Tropical. Vol. 9, nº 4, p: 165-174. 1975. 

Cansado, J.R. Terapêutica específica. In: Dias, J.C.P & Coura, J.R. Clínica e 

Terapêutica da Doença de Chagas. Rio de Janeiro. Ed.Fiocruz. p: 323-351. 1997.  

Capra, M.S.; Souza. S.R.; Santos, A.P.; Caracteristicas das doações realizadas no 

serviço de hemoterapia do complexo hospitalar santa casa de Porto Alegre/RS. 

Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Vol. 27, nº 2, p: 259. 2005.  

Carlier, Y.; Torrico, F. Congenital infection with Trypanosoma cruzi: from 

mechanisms of transmission to strategies for diagnosis and control. Conclusions of 

round tables and synopsis of an international Colloquium. Revista da Sociedade 

Brasileira de Medicina Tropical. Vol. 36, p: 767-771. 2003. 

Castro, A.M.; Vinaud, M.C.; Teixeira, A. Chagas Disease: A Global Health Problem. 

Emerging Chagas Disease. P: 18-23. 2009.  

CDC – Centers for Disease Control and Prevention. Adaptado por Saúde & Medicina 

http://www.saudemedicina.com/doenca-de-chagas-sintomas-e-causas/. Acessado 

dia 10 de maio de 2015 as 14:35.  

Chagas, C. Estudo Eletrocardiográfico da Tripanosomíase Americana. PhD Thesis. 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. 39p. 1930.  

Chagas, C. Nova tripanossomíase humana: Estudos sobre a morfologia e o ciclo 

evolutivo do Schizotrypanum cruzi n. gen., n. sp., agente etiológico de nova entidade 

mórbida do homem. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v.1, n.2, p.159-218, 

ago. 1909. 

Chiari, E.; Galvão, L.M.C.; Lages-Silva, E.; Dias, J.C.P. Doença de Chagas. In: 

Coura, J.R. Organizador. Dinâmica das Doenças Infecçiosas e Parasitárias. Ed. 

Guanabara Koogan. P: 603-620. Rio de Janeiro. 2005. 

http://www.saudemedicina.com/doenca-de-chagas-sintomas-e-causas/


   
 

  

    53 
 

Chieffi, P.P.; Neto, V.A. Prevenção referente às modalidades alternativas de 

transmissão do Trypanosoma cruzi. CLB. Baleiro Editores. 2000. 

Chocair, P.R.; Sabbaga, E.; Neto, V.A.; Shiroma, M.; Góes, G.M. Transplante de rim: 

nova modalidade de transmissão da Doença de Chagas. Revista do Instituto de 

Medicina Tropical de São Paulo. Vol. 23, p: 280-292. 1981. 

Chocair, P.R.; Neto, V.A.; Sabbaga, E.; Torrecilhas, P.H. Aspectos clínico-

diagnóstico relativos à fase aguda da Doença de Chagas em pacientes submetidos 

à transplante de rim e imunodeprimidos. Revista da Sociedade Brasileira de 

Medicina Tropical. Vol. 18, nº1, p: 43-45. 1985. 

Cogo, J.P.; Foletto, A.; Monteiro, J.B.; Pereira, K.N.; Ribeiro, M.C.P.; Segala, Z.; 

Siqueira, F.; Beck, S.T. Perfil Epidemiológico de doadores de sangue soropositivos 

para doença de Chagas na Região Sul. Saúde. Vol. 40, nº1, p: 125-132. 2014.  

Coleção Entomológica do Instituto Oswaldo Cruz – Photo Gallery. 

http://www.ioc.fiocruz.br/ce/in_arquivos/page0004.htm. Acessado dia 21 de março de 

2015 as 15:52.  

Consenso Brasileiro em Doença de Chagas. Revista da Sociedade Brasileira de 

Medicina Tropical. Vol. 3, p: 7-29. 2005. 

Contijo, E.D.; De Andrade, G.M.Q.; Santos, S.E.; Galvão, L.M.C.; Moreira, E.F.; 

Pinto, F.S.; Dias, J.C.P.; Januário, J.N. Traigem neonatal da infecção pelo 

Trypanosoma cruzi em Minas Gerais, Brasil: transmissão congênita e mapeamento 

das áreas endêmicas. Epidemiologia Serv. Saúde.  Vol. 18, nº 3, p: 243-254. 2009. 

Correa-Oliveira, R.; Gomes, J.; Lemos, E.M.; Cardoso, G.M.; Reis, D.D. Adad, S.; 

Crema, E.; Martins-Filho, O.A.; Costa, M.O.; Gazzinelli, G.; Bahia-Oliveira, L.M. The 

role of the imune response on the development of the several clinical forms of human 

Chagas disease. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Vol. 94, p: 253-255. 1999.  

Coura, J.R. Contribuição do estudo da Doença de Chagas no Estado da Guanabara. 

PhD Thesis. Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

143p. 1965.  

Coura, J.R. Dias, J.C.P. Epidemiologia, controle e vigilância da Doença de Chagas – 

100 anos após sua descoberta. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Vol. 104, nº 

1, p: 31-40. 2009. 

http://www.ioc.fiocruz.br/ce/in_arquivos/page0004.htm


   
 

  

    54 
 

Coura, J.R. Perspectivas actuales del tratamento específico de La enfermedad de 

Chagas. Bol. Chil. Parasitology.Vol. 51, p: 69-75. 1996.  

Coura, J.R. The mains sceneries of Chagas disease transmission: the vectors, blood 

and oral transmission – A comprehensive review. Memórias do Instituto Oswaldo 

Cruz. P: 1-6. 2015.  

Coura, J.R.; Anunziato, N.; Willeox, H.P.F. Morbidade da Doença de Chagas. I – 

Estudo de casos procedentes de vários estados do Brasil, observados no Rio de 

Janeiro. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Vol. 73, nº 3, p: 363-372. 1983. 

Coura, J.R.; Ferreira, L.F.; Rubens, J.; Pereira, N.C.; Silva, J.R. Tripanosoma do 

“complexo cruzi” em reservatório silvestre no Estado da Guanabara. Estudo da sua 

patogenicidade. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. Vol. 36, 

p: 363-368. 1966.  

Coura, J.R.; Viñas, P.A. Chagas’s Disease: a New Worldwide Challenge. Nature. 

Vol. 456, p: 6-7. 2010. 

Coutinho, M.; Dias, J.C.P. A descoberta da doença de Chagas. Cadernos de 

Ciência e Tecnologia. Vol. 16, nº 2, p: 11-51. 1999.  

Croft, S.L.; Urbina, J.A.; Brun, R. Chemotherapy of human leishmaniasis and 

trypanosomiasis. In Hide, G.; Mottran, J.C.; Coomns, G.H.; Holmes, P.H. (Eds.) 

Trypanosomiasis and leishmaniasis. London: CAB International, United Kingdom. P: 

245-247. 1997.  

Cunha-Neto, E.; Duranti, M.; Gruber, A.; Zingales, B.; de Messias, I.; Stolf, N.; 

Bellotti, G.; Patarroyo, M.E.; Pilleggi, F.; Kalil, J. Autoimmunity in Chagas disease 

cardiopathy: Biological relevance of a cardiac myosin-specific epitope crossreactive 

to na immunodominat Trypanosoma cruzi antigen. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. Vol. 

92, p: 3541-3545. 1995. 

Da Silva, V.L.C.; Luna, E.J.A. Prevalência de infecção pelo T. cruzi em doadores de 

sangue nos hemocentros coordenadores do Brasil em 2007. Epidemiologia e 

Serviços de Saúde. Vol. 22, nº1, p: 103-110. 2013.  

De Andrade, J.P. I Diretriz Latino-Americana para o Diagnóstico e Tratamento de 

Cardiopatia Chagásica. Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Vol. 97, nº 2. 2011.  



   
 

  

    55 
 

De Castro, S. The challenge of Chagas’s disease chemotherapy: Na update of drugs 

assayed against Trypanosoma cruzi. Acta Tropica. Vol. 53, nº2, p: 83-98. 1993. 

De Oliveira, A.W.S.; Da Silva, I.G. Distribuição geográfica e indicadores 

entomológicos de treatomíneos sinatrópicos capturados no estado de Goiás. 

Revista Brasileira de Medicina Tropical. Vol. 40, nº 2, p: 204-208. 2007.  

De Rezende, J.M. O aparelho digestivo da doença de Chagas: aspectos clínicos. In: 

Dias, J.C.P.; Coura, J.R. Clínica e Terapêutica da Doença de Chagas: uma 

abordagem prática para o clínico geral [online]. Rio de Janeiro. Ed. Fiocruz. 486p. 

1997.  

De Souza, W. Ultra-estrutura do Trypanosoma cruzi. Ciencia e Cultura. Vol. 32, p: 

35-47. 1980.  

De Souza, W. Cell biology of Trypanosoma cruzi. International Review of 

Cytology. Vol. 86, p: 197-283. 1984.  

De Souza, W. Structural organization of Trypanosoma cruzi. Memórias do Instituto 

Oswaldo Cruz. Vol. 104, nº 1, p: 89-100. 2009. 

De Souza, W.; Grynberg, N.; Nery-Guimarães, F. Aspectos Ultra-estruturais da forma 

epimastígota do Trypanosoma cruzi em meio LIT. Revista da Sociedade Brasileira 

de Medicina Tropical. Vol. 9, nº3. 1975. 

Dias, E.; Laranja, F.S.; Nobrega, G. Doença de Chagas. Memórias do Instituto 

Oswaldo Cruz. Vol. 42, nº3, p: 465-580. 1945. 

Dias, J.C.P. Chagas’s disease and blood transfusion in endemic áreas. In: Chagas 

Disease (American Trypanosomiase: It’s Impact on Transfusion and Clinical 

Medicine (Wendel, S.; Brener, Z.; Camargo, M.E.; Rassi, A. eds) ISBT Brasil. Vol. 

92, p: 135-142. 1992. 

Dias, J.C.P. Notas sobre Trypanosoma cruzi e suas características bio-ecológicas, 

como agentes de enfermidades transmitidas por alimentos. Revista da Sociedade 

Brasileira de Medicina Tropical. Vol. 39, nº 4, p: 370-375. 2006. 

Dias, J.C.P.; Amato-Neto, V. Prevention concerning the different alternative routes 

for transmission of Trypanosoma cruzi in Brazil. Revista da Sociedade Brasileira 

de Medicina Tropical. Vol. 44, nº 2, p: 13-22. 2011.  



   
 

  

    56 
 

Dias, J.C.P.; Coura, J.R. Epidemiology, control and surveillance of Chagas’ Disease 

– 100 years after its discovery. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Vol. 104, nº 

1, p: 31-40. 2009. 

Dias, J.C.P.; Neto, V.A. Prevenção referente às modalidades alternativas de 

transmissão do Trypanosoma cruziI no Brasil. História sobre a Doença de Chagas 

no Brasil. Vol. 44, nº 2. 2011. 

Dias, J.C.P.; Prata, A.; Correia, D. Problems and perspectives for Chagas’s disease 

control: in surch of a realistc analysis. Revista da Sociedade Brasileira de 

Medicina Tropical. Vol. 41, p: 193-196. 2008. 

Diaz de Toranzo, E.G.; Castro, J.A.; Frank de Cazzulo, J.J. Interaction of 

benznidazole reactive metabolites with nuclear and kinetoplastic DNA, protein and 

lipids from Trypanosoma cruzi. Experientia. Vol. 44, p: 880-881. 1988.  

Do Campo, R.; Moreno, S.N.J.. Free radical metabolism of antiparasitic agent. Fed 

Proceed. Vol. 45, nº 2471-2476. 1986.  

Duffy, T.; Bisio, M.; Altcheh, J.; Burgos, J.M.; Diez, M.; Levin, M.J.; Favaloro, R.R.; 

Freilij, H. Schijman, A.G. Accurate Real-Time PCR Strategy for Monitoring 

Bloodstream Parasitic Loads in Chagas Disease Patientes. PLoS Neglected 

Tropical Diseases. Vol. 3, nº 4, e419. 2009.  

Elias, C.N.; Silva, I.G.; Camargo, M.F.; Alves, R.B.N. Índice de infecção de 

triatomíneos pelo Trypanosoma cruzi capturados no ambiente domiciliar no Estado 

de Goiás em 1993. Revista de Patologia Tropical. Vol. 23, p: 169-174. 1994.  

Ferreira, M.S.; Nishioka, S.A.; Silvestre, M.T.A.; Borges, A.S.; Neves, F.R.F.; Rocha, 

A. Reaction of Chagas’ Disease in Patients With AIDS: Report of Three News Cases 

and Review of the Literature. Clinical Infectious Disease. Vol. 25, p: 1397-1400. 

1997. 

Ferreira-Filho, J.C.R.; Da Costa, P.I.; Buainain, A.; Da Rosa, J.A.. Soropositividade 

para doença de Chagas entre doadores de sangue em Araraquara, Estado de São 

Paulo, no period de 2004 a 2008. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina 

Tropical. Vol. 44, nº1, p: 110-112. 2011.  



   
 

  

    57 
 

Figueiredo, V.M.; Romeo, M.; Circuncisão, D.A. et al. Positividade dos marcadores 

sorológicos da Fundação Hemoba. Revista Brasileira de Hematologia e 

Hemoterapia. Vol. 27. 2005.  

Fiqueiró-Filho, E.A.; Senefonte, F.R.A; Lopes, A.H.A.; Morais, O.O; Souza-Júnior, 

V.G.; Maia, T.L.; Duarte, G. Frequência das infecções pelo HIV-1, rubéola, sífilis, 

toxoplasmose, citomegalovírus, herpes simples, hepatite B, hepatite C, doença de 

Chags e HTLV I/II em gestantes do Estado do Mato Grosso do Sil. Revista da 

Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Vol. 40, p: 181-187. 2007. 

Fragata Filho, A.A.; Correia, E.B.; Borges filho, R.; Vasconselos, M.O.; Janczuk, D.; 

Martins, C.S.S. Sequência de transmissões não habituais da infecção chagásica em 

uma mesma família: transfusional para mãe e congênita para filho, de cepa de 

Trypanosoma cruzi resistente ao tratamento. Revista da Sociedade Brasileira de 

Medicina Tropical. Vol. 41, nº 73-75. 2008. 

Franco-Paredes, C.; Von, A.; Hidron, A.; Rodriguez-Morales, A.J.; Tellez, I.; 

Barragán, M.; Jones, D.; Náquira, C.G.; Mendez, J. Chagas disease: na impediment 

in achieving the millennium development goals in Latin America. BMC International 

Health and Humam Rights. Vol. 7, nº 7, 2007.  

Freiji, H.; Altech, J. Congenital Chagas’ disease: diagnostic and clinical aspects. 

Clinical Infectious Diseases. Vol. 21, p: 551-555. 1995. 

Freiji, H.; Altecheh, J.; Storino, R. Chagas Congênito. In Storino, R.; Freilij, H. 

Enfermedad de Chagas, Doyma Argentina. P: 67-278. 1994. 

G1 – Portal de Notícias da Globo. Disponível em: 

http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2015/01/surto-de-doenca-de-chagas-no-

interior-do-am-esta-controlado-diz-fvs.html.  Acessado dia 23/01/2015 as 17:35.  

Gadelha, F.R.; Moreno, S.N.J.; De Souza, W.; Cruz, F.S.; Do Campo, R. The 

mitochondrion of Trypanosoma cruzi is a target of crystal violet toxicity. Molecular 

and Biochemical Parasitology. Vol. 34, n º2, p: 177-126. 1989.  

Goijman, S.G.; Frasch, A.C; Stoppani, A.O.M. Damage of Trypanosoma cruzi  

desoxiribonucleic acid by nitroheterocyclic drugs. Biochemical Pharmacology. Vol. 

34, nº9, p: 1457-1461.1985. 

http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2015/01/surto-de-doenca-de-chagas-no-interior-do-am-esta-controlado-diz-fvs.html.%20%20Acessado%20dia%2023/01/2015%20as%2017:35
http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2015/01/surto-de-doenca-de-chagas-no-interior-do-am-esta-controlado-diz-fvs.html.%20%20Acessado%20dia%2023/01/2015%20as%2017:35


   
 

  

    58 
 

Gomes, J.A.; Bahia-Oliveira, L.M. Rocha, M.O.; Martins-Filho, O.A.; Gazzinelli, G.; 

Correa-Oliveora, R. Evidence that development of severe cardiomyopathy in human 

Chagas’ disease is due to a Th1-specific immune response. Infection and 

Immunity. Vol. 71, p: 1185-1193. 2003.  

Granado, S.M.R.; Rezende, H.H.A.; Medonça, J.R.; de Castro, A.M.; Avelar, J.B. 

Prevalência de HIV, Toxoplasmose e Tripanossomíase Americana em Gestantes de 

Goiás. Estudos. Vol. 41, nº 4. 2014. 

Gutteridge, W.E. New ant-protozoal agentes. International Journal of 

Parasitology. Vol. 17, p: 121-129. 1987.  

Howard, E.J.; Xiong, X.; Carlier, Y.; Sosa-Estani, S.; Buekens, P. Frequency of the 

consenital transmission of Trypanosoma cruzi: a systematic review and meta-

analysis. BJOG: Na International Journal of Obstetrics and Gynaecology. Vol. 

121, p: 22 – 33. 2014.  

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2010. 

http://censo2010.ibge.gov.br/. Acessado dia 22 de janeiro de 2015 as 14:52 

Juckowsky, C.A.; Pires, M.C.; Flores, M.E.C. Impacto do custo de auto-exclusão 

confidencial na triage sorológica dos doadores de sangue no Serviço de 

Hemoterapia do HCPA-RS. Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. 

Vol. 27, nº2, p: 266. 2005.  

Kerndt, P.R.; Waskin, H.A.; Kirchoff, L.V. Prevalence of antibody to Trypanosoma 

cruzi among blood donors in Los Angeles, Califórnia, United States. Transfusion. 

Vol. 31, p: 814-819. 1991.  

Koeberle, F. Chagas’ disease and Chagas’ syndromes: the pathology of American 

trypanosomiasis. Advanced Parasitology. Vol. 6, p: 63-116. 1968. 

Kropf, S.P. Ciência, saúde e desenvolvimento: a doença de Chagas no Brasil (1943-

1962)*. Tempo, Vol.19 p: 107-124. 2005. 

Lages-Silva, E. Crena, E.; Ramirez, L.E.; Macedo, A.M.; Pena, S.D.; Chiari, E. 

Relationship between Trypanosoma cruzi and human chagasic megaesophagus: 

blood and tissue parasitism. American Society of Tropical Medicine and Hygiene. 

Vol. 65, nº 5, p: 435-441. 2001. 

http://censo2010.ibge.gov.br/


   
 

  

    59 
 

Lana, M.; Tafuri, W.L. Trypanosoma cruzi e Doença de Chagas. In: Parasitologia 

Humana, São Paulo: 10ª Ed. 2010. P: 85-104. 

Lima-Costa, M.F.; Peixoto, S.V.; Giatti, L. Tendência da mortalidade entre idosos 

brasileiros (1980-2000). Epidemiologia e Serviços de Saúde. Vol. 13, nº 217-228. 

2004.  

Lima, L.M; Alvez, N.P.; Barbosa, V.F.; Pimenta, G.A.; Moraes-Souza, H.; Martins, 

P.R.J.Prevalence of Chagas disease in blood donos at the Uberaba Regional Blood 

Center, Brazil, from 1995 to 2009. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina 

Tropical. Vol. 45, nº 6, p: 723-726. 2012.  

Lorca, M.H.; Bahamonde, M.I.; García, A.; Tassara, R.; Urarte, E.; Contreras, M.C. 

Infección materna y transmisión transplacentaria del T. cruzi em Chile: diagnóstico, 

tratamento y control. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Vol. 

38, nº II, p: 46-48. 2005.  

Lunardelli, A.; Borges, F.P.; Mello, K.F.; Zeferino, A.S.A. Soroprevalência da doença 

de Chagas em candidatos a doadores de sangue. RBAC. Vol. 39, nº 2, ´: 139-141. 

2007. 

Luquetti, A.O. Etiological treatments for Chagas disease. Parasitology Today. Vol. 

13, p: 127-127. 1997.  

Luquetti, A.O. Diagnóstico da doença de Chagas. Revista de Patologia Tropical. 

Vol. 29, p: 145-149. 2000.  

Luquetti, A.O.; Rassi, A. Diagnosis and treatment of the infection by Trypanosoma 

cruzi. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Vol. 95, p: 37-47. 2000.  

Luquetti, A.O.; Tavares, S.B.N.; Siriano, L.R.; de Oliveira, Campos, D.E.; de Morais, 

C.A.; de Oliveira, E.C. Congenital transmission of Trypanosoma cruzi in central 

Brazil. A study of 1.211 individuals born to infected mothers. Memórias do Instituto 

Oswaldo Cruz. Vol. 110, nº 3, p: 369 – 376. 2015.  

Luz, Z. M.P.; Coutinho, M.G.; Cançado, J.R.; Krettli, A.U. Hemocultura: técnica 

sensível na detecção do Trypanosoma cruzi em pacientes chagásicos na fase 

crônica da doença de Chagas. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina 

Tropical. Vol. 27, nº 3, p: 143-148. 1994. 



   
 

  

    60 
 

Macêdo, A. Diagnóstico Clínico da Doença de Chagas. Revista de Patologia 

Tropical. Vol. 29 (Supl.), p: 141-144. 2000. 

Magalhães, B.M.L.; Coelho, L.I.A.R.C.; Maciel, M.G.; Ferreira,J.M.B.B.; Umezawa, 

U.S.; Coura, J.R.; Guerra, J.A.O.; Barbosa, M.G.V. Serological survey for Chagas 

disease in the rural áreas of Manaus, Coari and Tefé in the Western Brazilian 

Amazon. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Vol. 44, nº 6, p: 

697-702. 2011.  

Maldonado, M.; De Areas, A.R.; De Bilbao, N.V.; Martinez, J.; Schinini, A.; De 

Tomassone, M.M.C. Clinical and epidemiologicaç characterization of Trypanosoma 

cruzi infected patients attending a referral center of Chagas disease in Paraguay, 

preliminary results. Revista de Patologia Tropical. Vol. 42, nº 4, p: 403-416. 2013. 

Martinez-Palomo, A.; De Souza, W.; González-Robles, A. Topographical diferences 

in the distribution of surfasse coat components and intramembrane particles. A 

cytochemical and freeze-fracture study in culture forms of Trypanossoma cruzi. 

Journal of Cell Science. Vol. 69, p: 507-513. 1976.  

Martins-Melo, F.R.; Alencar, C.H.; Jr, A.N.R.; Heukelbach, J. Epidemiology of 

Mortality Related to Chagas’s Disease in Brazil, 1999-2007. PLoS – Neglected 

Tropical Diseases. Vol. 6, nº 2. 2012. 

Martins-Melo, F.R.; Heukelbach, J. Epidemiology and spatial distribution of mortality 

related to Chagas disease in Brazil, 1999 to 2007. Revista da Sociedade Brasileira 

de Medicina Tropical. Vol. 45, p:591-596. 2013. 

Martins-Melo, F.R.; Ramos Jr, A.N.; Alencar, C.H.; Heukelbach, J. Prevalence of 

Chagas disease in Brazil: A systematic review and meta-analysis. Acta Tropica. Vol. 

130, p:167-174. 2014.  

Matsuda, N.M.; Miller, S.M.; Evora, P.R.B. The chronic gastrointestinal 

manifestations of Chagas Disease. Clinics. Vol. 64, nº 12, p: 1219-1224. 2009. 

Meirelles, M.N.S.; Araújo-Jorge, T.; De Souza, W. Interaction of epimastigote and 

trypomastigote forms of Trypanosoma cruzi with chicken macrophages “in vitro”. 

Parasitology. Vol. 81, p: 373-381. 1980.  



   
 

  

    61 
 

Ministério da Saúde, Departamento de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Insumos Estratégicos. Doenças Negligenciadas: Estratégias do 

Ministério da Saúde. Revista de Saúde Pública. Vol. 44, n. 1, p. 200 – 202. 2010. 

Ministério da Saúde- (M.S) 2006. Notícias. http://www.saude.gov.br. Acessado em 

17 de Fevereiro de 2014.   

Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 

Epidemiológica. Recomendações sobre o diagnóstico parasitológico, sorológico e 

molecular para confirmação da Doença de Chagas. Revista de Patologia Tropical. 

Vol. 42, nº 4, p: 475-478. 2013.  

Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Nota técnica de 

29/03/2005. Disponível em: http://www.saude.gov.br/svs. Acessado em 17 de 

Fevereiro de 2014. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde, Boletim Epidemiológico. 

Vol. 46, nº 21. 2015.  

Moncayo, A.; Silveira, A.C. Current Epidemiological Trend for Chagas’s Disease in 

Latin America and Future Challengs in Epidemiology, Surveillance and Healthy 

Policy. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Vol, 104, p: 17-30. 2009. 

Moraes-Souza, H.; Martins, P.R.J.; Pereira, G.A.; Ferreira-Silva, M.M.; Abud, 

M.B.Perfil sorológico para doença de Chagas dos doadores de sangue do 

Hemocentro Regional de Uberaba. Revista Brasileira de Hematologia e 

Hemoterapia. Vol. 28, nº 2, p: 110-114. 2006. 

Morello, A. The Biochemistry of the mode of action of drugs and its detoxication 

mechanism in Trypanosome cruzi. Comparative Biochemistry and Physiology. 

Vol. 90, p: 1-12. 1988. 

Neiva, A.; Pena, B. Viagem científica pelo norte da Bahia, sul do Piauí e de norte de 

Goiás. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Vol, 8, p: 74-224. 1916. 

Nitz, N.; Gomes, C.; Rosa, A.C.; D’Souza-Ault, M.R.; Moreno, F.; Laerria-Pires, L.; 

Nascimento, R.J.; Teixeira, A.R.L. Heritable integration of K-DNA Minicircle 

Sequence from Trypanosoma cruzi into the avian genome: insights into human 

Chagas disease. The Cell. Vol. 118, p: 175-186. 2004.  

http://www.saude.gov.br/svs#_blank


   
 

  

    62 
 

Nunes, M.C.P.; Dones, W.; Morillo, C.A.; Encina, J.J.; Ribeiro, A.L. Chagas Disease: 

na overview of clinical and epidemiological aspects. Journal of the American 

College of Cardiology. Vol. 62, nº 9. 2013.  

Oliveira AWS, Sisteroli GC, Albernaz VGP, Marinho FE. Triatoma infestans no 

Estado de Goiás. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Vol. 36, 

p: 395-396. 2003. 

Oliveira, A.W.S.; Silva, I.G. Distribuição geográfica e indicadores entomológicos de 

triatomíneos sinantrópicos capturados no Estado de Goiás. Revista da Sociedade 

Brasileira de Medicina Tropical. Vol, 40, nº2, p: 204-208. 2007. 

Oliveira, A.W.S.; Sisteroli, G.C.; Albernaz, V.G.P.; Marinho, F.E. Triatoma infestans 

no Estado de Goiás. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Vol. 

36, p: 395-396. 2003. 

Ostermayer, A.L.; Passos, A.D.C.; Silveira, A.C.; Ferreira, A.W.; Macedo, V.; Prata, 

A.R. O inquérito nacional de soroprevalência de avaliação do controle da doença de 

Chagas no Brasil (2001-2008). História sobre a Doença de Chagas no Brasil. Vol. 

44, nº II, p: 108-121. 2011. 

Paulin, J.J. The chondriome of selected trypanosomatids. A three-dimensional study 

based on serial thick sections and high voltage eléctron microscopy. Journal of Cell 

Biology. Vol. 66, p: 404-413. 1975.  

Pinazo, M.J.; Espinosa, G.; Cortes-Lletget, C.; Posada, E.J.; Aldasoro, E.; Oliveira, I.; 

Munõz, J.; Gállego, M.; Gascon, J. Immunossupression and Chagas disease: A 

management challenge. PLoS – Neglected Tropical Diseases. Vol. 7, nº 1, e1965. 

2013. 

Pinto, A.Y.; Valente, S.A.S.; Valente, V.C.; Ferreira Junior, A.G.; Coura, J.R. Fase 

aguda da doença de Chagas na Amazônia Brasileira. Estudo de 233 casos do Pará, 

Amapá e Maranhão observados entre 1988 e 2005. Revista da Sociedade 

Brasileira de Medicina Tropical. Vol 41, p: 602-6014. 2008. 

Polak, A.; Richle, R. Mode of action of 2-nitroimidazole derivate benznidazole. 

Annals Tropical Medicine Parasitology. Vol. 72, p: 228-232. 1978.  

Ramirez, J.D.; Guhl, F.; Emezawa, E.S.; Morillo, C.A.; Rosas, F.; Marin-Neto, J.A.; 

Restrepo, S. Evaluation of Adult Chronic Chagas’s Heart Disease Diagnosis by 



   
 

  

    63 
 

Molecular and Serological Methods. Journal of Clinical Microbiology. Vol. 47, nº 

12, p: 3945-3951. 2009. 

Ramos Jr, A.N.; Heukelback, J. Chagas’s Disease (BMJ Poito f Care – Monograph). 

London: British Medical Journal Group. 2010. 

Ramos Jr, A.N.; Martins-Melo, F.R.; Barbosa, J.C.; Heukelbach, J. The role of 

operational research and the challenges for integration of care and control of Chagas 

disease in the Brazilian Unified Health System. Revista da Sociedade Brasileira de 

Medicina Tropical. Vol. 37, p: 192-193. 2010.  

Rassi A, Luquetti AO, Ornelas JF. Impacto do controle químico extensivo 

de Triatoma infestans sobre a incidência de casos agudos e a prevalência de 

doença de Chagas: O exemplo de Montalvânia, Minas Gerais. Revista da Sociedade 

Brasileira Medicina Tropical 36:719-727, 2003. 

Rassi Jr, A.; Rassi, A.; Marin-Neto, J.A. Chagas Disease. Lancet. Vol. 375, p: 1388-

1402. 2010. 

Rassi Jr, A.; Rassi, A.; De Rezende, J.M. American Trypanosomiasis (Chagas 

Disease). Infectious Disease Clinics of North America. Vol. 26, p: 275-291. 2012.  

Rassi, A. Tratamento etiológico da doença de Chagas. Arquivos Brasileiro de 

Cardiologia. Vol. 38, p: 277-281. 1982.  

Rassi, A.; Luquetti, A.O.; Ornelas, J.F. Impacto do controle químico extensivo do 

Triatoma infestans sobre a incidência de casos agudos e a prevalência da Doença 

de Chagas. O exemplo de Montalvânia, Minas Gerais. Revista da Sociedade 

Brasileira de Medicina Tropical. Vol, 36, p: 716-727. 2003. 

Rassi, A.; Neto, V.A.; Rassi, G.G.; Amato, V.S.; Júnior, A.R.; Luquetti, A.O.; Rassi, 

S.G. Busca retrospectiva da transmissão maternal da infecção chagásica em 

pacientes na fase crônica. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. 

Vol. 36, nº 6, p: 485 – 489. 2004. 

Rey, L. Doença de Chagas. Bases da Parasitologia Médica. 2ª Ed. Guanabara 

Koogan. P. 102-112. 2002. 

Rezende, J.M. Megaesôfago chagásico. Dados históricos sobre o reconhecimento 

de sua etiologia. Gastroenterologia Contemporânea. Vol.2, p: 6-15. 1998.  



   
 

  

    64 
 

Salles, N.A.; Sabino, E.C.; Barreto, C.C.; Barreto, A.M.E.; Otani, M.M.; Chamone, 

D.F. Descarte de bolsas de sangue e prevalência de doenças infecciosas em 

doadores de sangue da Fundação Pós-Sangue/Hemocentro de São Paulo. Revista 

Panam Salud Publica/ Pan Am J Public Health. Vol. 13, nº 2/3. 2003. 

Santana, K.S.O.; Bavia, M.E.; Ribeiro Jr, G.J.S.; dos Santos, C.G.S.; Guimarães, 

I.C.S.; Silva, M.M.N.; Dias-Lima, A.G. Presence of Triatoma tibiamaculata (PINTO) 

nymphs in peridomiciles in Salvador, Bahia. Revista de Patologia Tropical. Vol. 42, 

nº 4, p: 455-458. 2013.  

Santa-Rita, R.M.; Henrique-Pons, A.; Barbosa, H.S.; De Castro, S.L. Effect of the 

lysophospholipid analougues edelfosine ilmofosine and mitelfosine agains 

Leishmania amazonensis. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. Vol. 54, p: 

704-710. 2004.  

Santos, C.A.T. Infecção pelo Trypanosoma cruzi em doadores de sangue: 

Revisão Sistemática da Literatura e Estudo de Prevalência no Hemocentro de 

Goiás.  Goiânia. 123p. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Goiás. 

2011.  

Sartori, A.M.C.; Neto, J.E.; Nunes, E.V.; Braz, L.M.A.; Caiaffa-Filho, H.H.; Oliveira, 

O.C.; Neto, V.A.; Shikanai-Yasuda, M.A. Trypanosoma cruzi parasitemia in Chronic 

Chagas Disease: Comparison between Human Immuodeficiency Virus (HIV) – 

Positive and HIV-Negative Patients. The Journal of Infectious Disease. Vol. 186, p: 

872-875. 2002. 

Schaefer, C.W. Triatominae (Hemiptera: Reduviidae): Systematic Questions and 

Some Others. Neotropical Entomology. Vol. 32, nº1, p: 001-010. 2003.  

Schmunis, G.A. Epidemiology of Chagas Disease in non-endemic contries: the role 

of international migration. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Vol. 102, nº 1, p: 

75-85. 2007. 

Schmunis, G.A.; Zicker, F.; Pinheiro, F.; Brandling-Bennett, D. Risk for transfusion-

transmitted infectious disease in Central and South America. Emergency Infected 

Disease. Vol. 4, p: 5-11. 1998.  

Shapiro, T.A.; Englund, P.T. The structure and replication of Kinetoplast DNA. 

Annual Review of Microbiology . Vol. 49, p: 117-143. 1995.  



   
 

  

    65 
 

Silistino-Souza, R.; Alevi, K.C.C.; Castro, N.F.C.; Freitas, M.N.; Papa, M.D.; Scandar, 

S.A.S.; Bestetti, R.R.; Rosa, J.A.; Azeredo-Oliveira, M.T.V. Entoepidemiology of 

Chagas disease in northwest São Paulo and cytogenetic analysis of its mais vector, 

Triatoma sordida (Hemiptera:Triatominae). Genetics and Molecular Research. Vol. 

12, p: 5810-5819. 2013.  

Silva, V.C.; Figueiredo, A.A.; Queiroz, J.A.N.; Andrade, F.B. Análise da prevalência 

de anticorpos anti-T. cruzi em doadores de sangue do Centro de Hematologia e 

Hemoterapia do Ceará (Hemoce). In: Resumos do XVII Encontro Universitário de 

Iniciação à Pesquisa, Fortaleza. P: 368. 1998.  

Silveira, A.C. Situação do controle da transmissão vetorial da doença de Chagas nas 

Américas. Caderno de Saúde Pública. Vol. 16, p: 35-42. 2000.  

Silveira, A.C. New challenges and the future of control. Revista da Sociedade 

Brasileira de Medicina Tropical. Vol. 44, nº 2, p: 122-124. 2011.  

Silveira, H.J.; Mozart, O.N.; Norberg, A.N.; Trypanosoma cruzi prevalence and 

clinical forms in blood donor candidates in Brasil. Revista de Saúde Pública. Vol. 

37, p: 807-809. 2003.  

Sky Scraper City - http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1252833. 

Acessado dia 10 de maio as 15:46.  

Sobreira, A.C.M.; Gomes, F.V.B.A.F.; da Silva, M.A.M.; Oliveira, M.F. Prevalência de 

infecção chagásica em doadores de sangue do Hemocentro Regional de Iguatu, CE. 

Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Vol. 34, nº 2, p: 193-196. 

2001. 

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. Revista 

Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Vol. 26, nº2, p: 280. 2004.  

Steverding, D. The histoty of Chagas disease. Parasites & Vectors. Vol. 7, nº317. 

2014.  

Strout, R.G.; A method for concentrating hemoflagellates. Journal of Parasitology. 

Vol. 48, p: 100-110. 1962. 

Strun, M.N.; Simpson, L. Kinetoplast DNA minicircles encode guide RNAs for editing 

of cytochromeoxidase subunit III mRNA. The Cell. Vol. 61, p: 879-884. 1990.  

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1252833


   
 

  

    66 
 

Tanowitz, H.B.; Kirchhoff, L.V.; Simon, D.; Morris, S.A.; Weiss, L.M.; Wittner, M. 

Chagas’s Disease. Clinical Microbiology Reviews. Vol. 5, nº 4, p: 400-419. 1992. 

Teixeira, A.R.L.; Nascimento, R.J.; Sturm, N.R. Evolution and Pathology in Chagas 

Disease – A Review. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz.  Vol. 101, nº 5, p: 463-

491. 2006. 

Teixeira, A.R.L.; Nitz, N.; Guimaro, M.C.; Gomes, C.; Santos-Buch, C.A. Chagas 

Disease. Postgraduate Medical Journal. Vol. 82, p: 788-798. 2006.  

Thomas, S.M.; McPhee, D.G. Crystal violet: a direct-acting frameshift mutagem 

whose mutagenicity is enhanced by mammalian metabolismo. Mutation Reseash. 

Vol. 140, p: 165-167. 1984.  

Urbina, J.A.; Moreno, B.; Vierkotter, S.; Oldfield, E.; Payares, G.; Sanoja, C.; Bailey, 

B.N.; Yan, W.; Scott, D.A.; Moreno, S.N.J.; Docampo, R. Trypanosoma cruzi contains 

major pyrophosphate stores, and its growth in Vitro and in Vivo is blocked by 

pyrophosphate analogs. The Journal of Biological Chemistry. Vol. 274, nº 47, p: 

33609-33615. 1999.  

Vaidian, A.K.; Weiss, L.M.; Tanowitz, H.B. Chagas’s disease and AIDS. 

Kinetoplastid Biology and Disease. Vol. 3, nº 2. 2004. 

Wendel, S.; Shikanai, M.A.Y.; Silva, G.R. Spatial statistic analysis from rejected 

blood units for Chagas disease in Brazil: Application of spatial continuous analysis 

and geostatistical tools. Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Vol. 

26, nº2. 2004.  

World Health Organization [sitio web], Chagas disease (American trypanosomiasis) 

Fact sheet Nº 340. 2010.  Disponível em: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs340/en/index.html. Acessado em 04 de 

Janeiro de 2015 as 14:25.  

World Health Organization. Chagas disease (American Trypanosomiasis) World 

Health Organ Fact Sheet Nº 340. 2015. Disponível em: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs340/en. Acessado em 01 de setembro 

de 2015 as 15:17.  

World Health Organization. Control of Chagas’s Disease (Technical Report Series, 

905). Geneva, World Health Organization. 2002. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs340/en/index.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs340/en


   
 

  

    67 
 

World Health Organization. Reporte del Grupo de Trabajo Científico Sobre la 

Enfermedad de Chagas 17 a 20 de abril de 2005, Actualizado em Julio de 2007. 

TDR/GTC. 2007. 

World, Health Organization Expert Committee. Chagas’s disease. In World 

Organization Technical Report Series 697. Geneva: WHO. P: 50-55. 1984.  

Zanielo, B.A; Kessler, D.A.; Vine, K.M. Grima, K.M. Weisenberg, S.A. 

Seroprevalence of Chagas Infection in the Donos Population. PLoS Neglected 

Tropical Disease. Vol. 6, nº 7, e1771. 2012. 

Zulantay, I.; Apt, W.; Ramos, D.; Godoy, L.; Valencia, C.; Molina, M.; Seprilveda, E.; 

Thiene, P.; Martinez, G.; Corral. G. The epidemiological relevance of family study in 

Chagas disease. PLoS Neglected Tropical Diseases. Vol. 7, nº2, 2013.  

 



   
 

  

    68 
 

9 ANEXOS 
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