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1. RESUMO  

A doença de Chagas é uma doença tropical causada pelo parasita Trypanossoma cruzi, 
considerada negligenciada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Na América 
Latina estimasse que há cerca de 5,7 milhões de pessoas infectadas em 21 países e 
mais de 6 milhões em todo mundo, sendo que, cerca de  70 milhões de pessoas 
estejam em risco de contrair a doença. O Objetivo deste trabalho é descrever as 
diferentes formas de transmissão da Doença de Chagas tais como: transmissão 
congênita, oral, leite materno, transplante de órgãos e ingestão de alimentos 
contaminados.   
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2. INTRODUÇÃO  

A Tripanossomíase americana, mais conhecida como Doença de Chagas foi 

descoberta em 22 de abril de 1909 pelo cientista brasileiro Carlos Ribeiro Justiniano das 

Chagas. Seu primeiro contato com a doença ocorreu durante uma viajem para 

Lassance, cidade ao norte de Minas Gerais, depois de relatos de alguns habitantes.1 

Com isso Carlos Chagas começou uma intensa pesquisa sobre o vetor, 

descobrindo um inseto conhecido popularmente como “barbeiro”, no qual tem seu nome 

científico Triatomíneo. Dentro do vetor percebeu a existência de flagelados jamais vista 

por ele e com intensa movimentação, mas especificamente no intestino, deduzindo 

então que os insetos hematófagos fossem capazes de transmitir o parasito ao homem 

ou aos animais. 

Essa doença possui diversas formas de transmissão, sendo a mais comum o 

contato das fezes contaminadas do vetor da subfamília Triatominaer com a pele lesada 

e mucosas..  

  

3. OBJETIVO   

O Objetivo deste trabalho é mostrar as diferentes formas de transmissão da 

Doença de Chagas e como esta doença afeta as pessoas infectadas.  



  

4. METODOLOGIA  

Será realizada uma revisão bibliográfica de artigos científicos indexados nos 

bancos de dados, Google acadêmico, Scielo, Pubmed e dados da Fundação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz). Para a referida busca serão utilizados os seguintes descritores no 

idioma em português: Doença de Chagas , Trypanossoma cruzi. 

.  

  

5. DESENVOLVIMENTO  

A doença de Chagas representa uma condição infecciosa (com fase aguda ou 

crônica) classificada como enfermidade negligenciada pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS).2 

Esta doença consiste na ação do protozoário Trypanossoma cruzi ( agente 

etiológico) que penetra ativamente nas células do hospedeiro, onde reverte para uma 

forma amastigota, se multiplicando por sucessivas divisões binárias e acabando por 

romper as células parasitadas,  eliminando assim sua forma amastigotas e 

tripomastigotas.       

A fase aguda é caracterizada por apresentar uma infecção generalizada, de 

gravidade variável. 

Já a fase crônica aparece após 10-20 anos de infecção “silenciosa” evoluindo para 

lesões cardíacas, com cardiomegalia e arritmias, e comprometimento do trato digestivo 

com megaesôfago e megacolon. 

A principal forma de transmissão da Doença de Chagas ocorre a partir do contato 

da pele lesada e de mucosas com as fezes contaminadas de insetos vetores da 

subfamília Triatominae, porém existem outras formas de transmissão, na qual podemos 

citar: Transmissão Vertical ( congênita), Transmissão Oral / Leite Materno, Transmissão 

por Transplantes de Òrgãos, e Transmissão por Ingestão de Alimentos Contaminados. 

           A transmissão congênita vem a ser a terceira via mais importante de transmissão 

do T. cruzi, podendo ocorrer desde o terceiro mês de gestação, incidindo principalmente 

do terceiro ao quinto mês, sempre dependendo de lesão placentária. 



         Em caso de Transmissão por leite Materno ocorre a suspensão da amamentação 

nos casos em que se verifica sangramento por fissura mamária, em caso de exposição 

ao leite materno de mãe com infecção aguda ou infecção crônica, o monitoramento de 

aquisição da infecção por T. cruzi pelo lactente deve ser realizado durante o período de 

exposição, utilizando-se critérios parasitológicos e/ou sorológicos .2 

         A transmissão por transplante de órgãos ocorre quando um receptor suscetível 

recebe órgão de doador infectado. O rim é o principal órgão envolvido na transmissão 

do T. cruzi em transplante, pois é onde ocorre a reativação da doença assintomática em 

pacientes que utilizam imunossupressores 

         Já a transmissão oral é, nos dias de hoje, uma das principais formas de 

transmissão da doença no Brasil, particularmente na Região Amazônica. O consumo de 

carne crua ou mal cozida de animais silvestres infectados por T. cruzi ou à ingestão de 

suco de açaí e de caldo de cana contaminados são os principais exemplos desta 

transmissão. 

   

  

6. RESULATADOS PRELIMINARES  

Os resultados obtidos até o momento mostraram que as formas de transmissão 

mais frequentes no Brasil são a oral, congênita e pelas fezes do vetor na pele lesada, 

sendo um grande problema de saúde publica e muitas vezes negligenciada pelas 

autoridades de saúde.  
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