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Resultados

Conclusão 

Relevância da transmissão oral da doença de Chagas na 
região Norte

A Doença de Chagas (DC) é uma antropozoonose causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi (T. cruzi) que cursa com infecção

sistêmica de potencial evolução para cronificação. Transmitida principalmente na forma vetorial, por insetos triatomíneos, é uma

das mais relevantes infecções parasitárias na América Latina. No Brasil, sobretudo na região Norte, a transmissão via oral por T.

cruzi é importante meio de contaminação nos últimos anos. Objetiva-se discutir a relevância da transmissão oral da doença.

Objetivo

Material e Método

A DC é uma endemia presente em 21 países americanos que acomete cerca de

6 milhões de indivíduos e possui taxa de mortalidade de aproximadamente

14.000 mortes/ano. No Brasil, a prevalência é de 2.4%, representando 4,6

milhões de infectados. Ações de controle vetorial e de vigilância epidemiológica

foram implementadas no território brasileiro desde 1975, desencadeando

substancial controle da incidência. Porém, mesmo com o controle da DC em

muitos estados do Brasil, na região Norte ainda há por volta de 200 casos

notificados/ano, principalmente devido a transmissão oral. Os estudos apontam

que a polpa do açaí inadequadamente processada é uma das principais causas

da transmissão e que, possivelmente, ela é subnotificada, visto que muitos

casos são oligo ou assintomáticos.

Buscou-se nas plataformas Scielo, Lilacs e Medline os termos DC e seus sinônimos, T. cruzi, transmissão oral. Incluiu-se estudos

experimentais e não experimentais.

A DC é considerada como uma das patologias tropicais negligenciadas. Na região norte, é uma das principais etiologias da

insuficiência cardíaca, enquanto no restante do país, se destacam a etiologia isquêmica e a hipertensiva. Os casos apresentam uma

tendência a aumento durante o período de frutificação do açaí. É necessário, portanto, a adoção de medidas sanitárias mais rígidas

e campanhas de conscientização na região. Embora o país tenha alcançado metas importantes no controle, a transmissão oral

continua a ser um risco e evidencia as desigualdades socioeconômicas do país.
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