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1 . Introdução 

O ciclo primitivo do Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi (T.cruzi) é de 
natureza eminentemente enzoótica, circulando este protozoário entre vetores e 
reservatórios silvestres ao longo da maior parte do continente americano, prova
velmente há milhares de anos (Dias, 1989; Forattini, 1980). Os ecótopos primitivos 
do T.cruzi são os mais diversos, encontrados nos desertos norte-americanos, nos 
altiplanos andinos, nas florestas amazônica e atlântica e no complexo caatinga/ 
cerrado/pampa úmido. Este contexto é ainda presente em quase toda a América, 
albergando-se o parasito em mamíferos silvestres de pequeno e médio porte e em 
insetos vetores (Hemiptera, Reduviidae), num aparente estado de equilíbrio. 

A doença de Chagas humana (DCH) constitui situação bem mais recente, em que 
uma série de fatores bio-ecológicos e político-sociais aproximam populações humanas do 
ciclo enzoótico, resultando grandes áreas de dispersão da endemia chagásica (Dias, 1992). 
Hoje estima-se que entre 16 e 18 milhões de pessoas estejam infectadas pelo T.cruzi 
em dezoito países latino-americanos, com cerca de 90 milhões ainda expostas ao risco de 
infecção (WHO, 1991). 

Tudo indica que a DCH é relativamente antiga e focal em algumas populações 
nativas da América, tendo se expandido na era pós-colombiana com as enormes mudan
ças demográficas e ecológicas produzidas pelas conquistas hispânicas e portuguesas. Em 
especial, entre os séculos XVIII e XLX ocorreram importantes deslocamentos populacionais 
e câmbios ecológicos em vastas áreas latino-americanas, propiciando contatos entre ho
mens, vetores, agentes e reservatórios, dinâmica esta que resultou em doenças como a 
tripanossomiase, a malária, leishmanioses, várias viroses etc. 

No contexto básico, a DCH é uma antropozoonose que depende de uma série de 
elementos bio-ecológicos (ligados principalmente aos vetores, ao agente e aos reservató
rios) e de um conjunto, não menos importante, de fatores sócio-econômicos e culturais 
(Dias, 1992). Dentre estes últimos, destacam-se, em especial, as relações de classe e 
trabalho, de um lado, e o tipo de vivenda e a maneira de o homem morar, de outro. Em 
seus níveis de expressão epidemiológica, a DCH tem como centro o homem infectado, 
fato que apresenta inter-relação imediata com vetores, reservatórios, transfusões de san
gue e morbi-mortalidade. Fatores e conseqüências mediatas são exemplificados por vi¬ 



venda, produtividade, migrações, sistema de saúde e ações antrópicas sobre o meio, tais 
como: desmatamentos, urbanizações, agro-cultivos, morbi-mortalidade, perda de produti
vidade etc. Um nível mais contextual açambarcaria os grandes determinantes ecológicos, 
ações políticas, relações internacionais e de produção etc., como esquematizado na Figu
ra 1 (Dias, 1993). 

Em princípio, a DCH é basicamente uma endemia rural, de populações pobres e 
de pouca cultura, cujos indivíduos vivem em casebres de má qualidade, onde se 
domiciliam com relativa facilidade algumas das espécies do inseto vetor (Martins, 1968). 
Sua maior dispersão e incidência parece ter ocorrido na primeira metade do atual sécu
lo, para isto concorrendo de modo essencial a transmissão vetorial. A partir dos anos 40, 
mercê de mudanças nos sistemas de produção, nota-se uma progressiva urbanização 
da endemia, fruto das crescentes migrações das populações rurais para as cidades e 



também do aumento do número de casos produzidos pela via transfusional, inclusive 
para países não-endêmicos (Coura, 1962; Dias, 1992; WHO, 1991). Como exemplo, 
admite-se hoje que dentre os cerca de 5 milhões de infectados existentes no Brasil, 
pelo menos 60% estejam vivendo no espaço urbano, proporção que pode ser similar 
na Argentina, no Uruguai e na Venezuela. Tal fato resulta em acréscimo na demanda de 
atenção médica nos centros mais desenvolvidos e acarreta, por sua vez, maior interesse 
do clínico e do cirurgião pela doença. 

Neste contexto, o custo médico e social da DCH é muito alto, como assinala o 
Dr. Schmunis no prólogo deste livro. Por exemplo, é possível estimar que essa enfermi
dade cause a perda de cerca de 750 mil anos de vida anuais nos sete países americanos 
do Cone Sul, correspondendo a US$ 1,208 milhões/ano. De maneira similar, o 
absenteísmo mínimo estimado de 75.000 trabalhadores/ano apenas no Brasil, poderia 
representar prejuízo de mais de US$ 5,625,000/ano (Dias, 1992). No entanto, o mais 
insólito deste tipo de dados é que os mesmos praticamente não aparecem ou não 
impactam os centros de decisão, face a mesma marginalidade (ou exclusão) que carac
teriza as populações chagásicas no continente (Dias, 1993). Por outro lado, em ambien
tes primitivamente preservados, como a Amazônia, novas áreas endêmicas de DCH 
tendem a ocorrer na América Latina (Coura, 1990 e 1996; Forattini, 1980). 

Como panorama atual pode-se dizer que a DCH se encontra em diferentes 
estágios de progressão, segundo o país ou região. Em países como Argentina, Brasil, 
Uruguai e Venezuela há forte tendência à queda da incidência, fruto de programas de 
controle (fundamentalmente sobre o vetor) e também de esvaziamento populacional 
e/ou melhoria de condições de vida de populações rurais. Em outros países, como 
Bolívia, Paraguai e parte do Peru, existe grande prevalência e incidência da endemia 
pela ausência de ações de controle (que agora, ao que tudo indica, estão começan
do). Na Colômbia, Equador, América Central e México não há programas de controle 
e os índices de prevalência são relativamente altos em algumas regiões, mas ainda 
falta a realização de estudos acerca do peso médico social da endemia (Dias, 1993, 
WHO, 1991). 

Quanto ao plano clínico-epidemiológico, os padrões de morbidade também apre
sentam diferenças regionais interessantes e de importância prática. Verifica-se, por exem
plo, que as formas digestivas são raras ao norte do equador, e que a cardiopatia chagásica 
é mais evidente e severa em áreas do Brasil Central, em comparação com alguns seto
res do Rio Grande do Sul ou da América Central (Borges Pereira & Coura, 1993; Dias, 
1993; Prata, 1975). 

Num esboço amplo da epidemiologia da doença de Chagas, os ciclos silvestre e 
doméstico do parasito relacionam-se e se integram de modo dinâmico e complexo. As 
principais formas de transmissão do T.cruzi no ciclo enzoótico são a vetorial e a oral, 
esta última envolvendo a ingestão de vetores e animais infectados por mamíferos sus
cetíveis. Na DCH, o homem é o principal reservatório, sendo a forma de transmissão 
vetorial a mais destacada, seguindo-se a transfusional, com alguma importância para a 
congênita. A evolução da infecção é em geral muito benigna no ciclo silvestre, ao 
contrário da DCH, em que a morbi-mortalidade merece ênfase e se apresenta com 
conotações regionais. A Figura 2 esquematiza os dois principais ciclos do T.cruzi, com 
suas formas mais usuais de transmissão. 



No presente capítulo pretende-se enfocar, de maneira prática, a epidemiologia da 
DCH em função da ação médico-sanitária, conjugando os esclarecimentos mais essenciais 
com os aspectos operacionais pertinentes, dentro do espírito deste livro. As informações 
aqui contidas se complementam com aquelas de outros capítulos, em particular com a 
valiosa visão de conjunto que o Dr. Schmunis nos apresenta em seu prólogo (Capítulo 1 
deste livro). Ao médico e aos demais profissionais da Saúde cabe importantíssimo papel 
no encaminhamento de soluções concernentes a esta enfermidade, em especial no mo
mento em que os sistemas de saúde tendem a descentralizar-se em todo o Continente, 
compartindo-se tarefas e responsabilidades entre todos os níveis mais atuantes da socie
dade. 

2. O Profissional de Saúde e a Epidemiologia da doença de Chagas 

(aspectos práticos e sugestões metodológicas) 

As questões básicas ao nível regional seriam (Dias, 1990): 

a) Ocorre a DCH em minha região? (Onde?) 

b) Existe transmissão ativa? (Sob que forma?) 

c) Qual a extensão, a gravidade e o impacto do problema, e quais os elementos prioritários 
mais vulneráveis para uma ação? 

d) Qual o custo médico-social da DCH em minha região? 

d) Que instituições, pessoas ou grupos sociais estão envolvidos no problema e nas pos
síveis soluções? 



Tomando-se em conta os principais pontos da história natural da doença e de seus 
contextos mais apropriados, no esquema abaixo são sugeridos alguns tópicos para enca
minhamento das referidas questões (Quadro 1, adaptado de Dias, 1990). 





Os tópicos acima, se investigados, proporcionarão uma razoável visão da ocorrên
cia e do impacto médico-social na área em apreço. Maiores riscos de transmissão e índices 
mais elevados de morbi-mortalidade constituirão indicadores de ações profiláticas e de 
atenção médica específicas, como detalhado em outras seções deste livro. A seguir, serão 
abordados os principais elementos epidemiológicos acima referidos, como forma de 
aprofundamento e de referência. 

3. Vetores e reservatórios do Trypanosoma cruzi 

3 .1 . Vetores 

São conhecidas mais de 120 espécies de insetos vetores da Tripanossomiase ame
ricana, todas elas da Classe Hemíptera, Família Reduviidae e Sub-família Triatominae. 
São insetos de considerável tamanho (adultos variando de 0,5 a 4 cm de comprimento), 
estritamente hematófagos, de hábitos em geral noturnos e com metamorfose parcial 
(cinco estádios evolutivos, adquirindo asas apenas no último - adulto). Vivem, em média, 
entre 1 e 2 anos, com a evolução de ovo a adulto tardando de 3 a 8 meses. Insetos lentos, 
pouco agressivos e de vôo difícil, encontram seus principais fatores de sucesso nos hábi
tos noturnos (escapando, assim, à maioria das aves), na grande capacidade reprodutora, 
na vida relativamente longa e na enorme capacidade de resistência ao jejum (Dias, 1994; 
Schofield, 1994). 

Os inimigos naturais dos "barbeiros" são as aves em geral, as formigas, outros 
hemípteros predadores, as aranhas, certos nematódeos e as abelhas, alguns fungos 
entomófogos e certos mamíferos comedores de insetos, como macacos e gambás. Em 
sua imensa maioria, os triatomíneos são encontrados em ecótopos silvestres americanos, 
do paralelo 4IN (Estados Unidos) até o paralelo 46S (Patagônia). Entretanto, poucas 
espécies são detectadas no Caribe, na África, na Europa, na Austrália e na Ásia, geralmen
te se dispersando nas regiões tropicais e neo-tropicais. 

Para a DCH importa basicamente aquelas espécies que se relacionam com o ser 
humano, o que ocorre quase que apenas no ambiente intra-domiciliar. Assim, serão im
portantes os triatomíneos com capacidade de invadirem e procriarem dentro das casas, 
fenômeno que é conhecido como domiciliação. No Brasil, os triatomíneos são designa
dos pela população como barbeiros, chupões, fincões, chupanças, bicudos, e procotós, 
entre outros nomes populares. Nos países hispânicos, por vinchucas, chinches, chipos, 
chirimachas, chinches picudas etc; nos Estados Unidos, por kissing-bugs (Barretto, 1979; 
Dias, 1990; Forattini, 1980). 



Todos os triatomíneos são suscetíveis à infecção pelo T.cruzi, em qualquer de 
seus estádios evolutivos, a partir da sucção de sangue do mamífero infectado. Não 
obstante, na natureza, a grande maioria dos insetos não se apresenta positiva para o 
T.cruzi, em face das pequenas possibilidades de sugar sangue que contenha o parasito. 
Na verdade, a maioria das espécies conhecidas de triatomíneos se relaciona com aves, 
animais refratários ao T.cruzi, tal como os anfíbios e répteis, também fonte alimentar 
de alguns triatomíneos. Uma vez adquirida, a infecção é em geral permanente no inse
to e não lhe traz dano aparente. O parasito se instala e evolui no tubo digestivo e no 
sistema urinário (tubos de Malpighi) do vetor, sendo suas formas infectantes encontra
das nas dejeções1. São estas as principais responsáveis pela transmissão do T.cruzi ao 
homem e outros mamíferos, comumente eliminadas durante ou pouco após o repasto 
sangüíneo do inseto. Não obstante, recorde-se que é comum alguns mamíferos silves
tres, como marsupiais e macacos, ingerirem triatomíneos, com isto se infectando por 
via oral. 

De maneira genérica, a distribuição dos triatomíneos domiciliados se superpõe à 
da DCH no Continente Americano. A Figura 3 representa a dispersão das principais 
espécies domiciliadas na América, verificando-se que, no Brasil, se encontra o maior 







número de espécies importantes, mostrando-se alguns destes triatomíneos e o ciclo 
evolutivo de T.infestans nas Figuras 4 e 5, respectivamente. 

Há consenso de que as mais importantes espécies transmissoras da DCH e cau
sadoras de dano social são o Triatoma infestans, ao sul da linha equatorial, e Rhodnius 
prolixus e Triatoma dimidiata, ao norte da mesma. Triatoma sordida, Panstrongylus 
megistus, Rhodnius pictipes, Rhodnius nasutus, Triatoma maculata, Triatoma 
pseudomaculata, Triatoma barberi, Triatoma longipenis e algumas outras poucas es
pécies completam a lista das que são capazes de colonizar o habitat humano e produzir 
a DCH. 

No âmbito da epidemiologia, a colonização é termo-chave, pois a grande maioria 
dos triatomíneos vive distante do homem e não lhe causa nenhum mal. Os triatomíneos 
são insetos muito antigos e com relativamente pouca plasticidade genética e 
comportamental, à diferença dos mosquitos em geral, como anofelinos e culicíneos. Por 
isto, os "barbeiros" apresentam dificuldade em fazer rápidas e profundas adaptações ao 
ambiente e a desenvolver pronta resistência aos inseticidas (Schofield, 1994). A 
colonização pressupõe elementos intrínsecos, tais como espécie e ecletismo (ou valência) 
alimentar, e outros, extrínsecos, como clima, altitude, tipo de casa, carga vetorial da 
casa etc. (Forattini, 1980; Schofield, 1984). 

Os triatomíneos nativos de uma região comumente invadem as casas e peri-
domicílios vindo direta e ativamente dos ecótopos silvestres próximos, caso de T.sordida, 
P.megistus e T.brasiliensis, no Brasil, de R.prolixus na Venezuela e de T.dimidiata 
(Colômbia e na América Central). Colônias muito grandes podem ultrapassar a capaci
dade de carga vetorial de uma casa, disto advindo a invasão ativa de casas vizinhas, 
como se verifica, por exemplo, com P.megistus na Bahia, ou com o R.prolixus (na 
Venezuela). 

Triatomíneos não-nativos (em particular, o T.infestans na maior parte do Cone 
Sul) podem ser passivamente transportados pelo homem em migrações, às vezes bas
tante longas. A partir de uma colônia inicial em um casario ou localidade, rápida e 
ativamente a espécie se dispersa pelas casas vizinhas, formando em cada habitação 
uma colônia tão grande quanto suportam os abrigos existentes e a comida disponível 
(Barretto, 1979; Martins; 1968; Schofield, 1994). Triatomíneos também se dispersam 
passivamente através de ovos ou larvas aderidos em plumas de diversos pássaros, 
sejam estes silvestres (Micteria sp, um ciconídeo latino-americano, levando R.prolixus) 
ou domésticos (pombas levando T.sordida), ou também por meio de pêlos de animais. 
Neste último caso, importância maior é conferida àqueles sinantrópicos, como os gambás, 
que, vivendo em nichos silvestres, invadem com freqüência a vivenda humana e po
dem "contaminá-la" não apenas com o tripanossomo, mas também com o vetor (Barretto, 
1979; Forattini, 1980). 

Do ponto de vista das atividades humanas (ação antrópica), estas sem dúvida 
estão altamente implicadas na produção e na dispersão da DCH através da rota vetorial, 
ora mediante ações intempestivas sobre o meio (desmatamentos, queimadas, uso 
indiscriminado e abusivo de pesticidas agrícolas, reflorestamentos extensivos, depreda
ção fauno-florística etc.), ora pela construção de casas rurais de péssima qualidade (ca
pazes de abrigar triatomíneos), ora pelos processos de manutenção e perpetuação da 
pobreza, da ignorância e da falta de higiene entre populações rurais (Dias, 1993; Forattini, 
1980; Martins, 1968). 



Importa salientar que o ambiente urbano não é muito favorável à formação de 
colônias de triatomíneos, em particular no Brasil. Ainda que com a constante dispersão 
passiva dos barbeiros (através de seres humanos e seus pertences) em direção às cida
des, ou mesmo nestas, a partir de focos silvestres próximos às casas, a urbanização dos 
triatomíneos é difícil e pouco detectada, inclusive em áreas metropolitanas periféricas e 
em favelas. Há relatos de P.megistus e m Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Porto Ale
gre, Florianópolis, São Paulo e Rio de Janeiro, assim como de T.sordida e m Ribeirão 
Preto, Santa Cruz (Bolívia), mas sempre em focos pequenos e esparsos. Fazem exce
ção focos importantes de T.infestans em cidades bolivianas como Sucre e Cochabamba, 
e de T.dimidiata em Guayaquil (Equador) e Tegucigalpa (Dias, 1993). 

Frente à DCH, as espécies de triatomíneos são classificadas de forma sucinta 
quanto ao maior ou menor grau de acercamento do homem. Assim, uma série enorme 
de espécies restritas ao ambiente silvestre engloba insetos como os dos gêneros 
Cavernicola - associados a morcegos - e Psammolestes - ligados aos pássaros funarídeos 
- , que na prática não estão envolvidos na DCH. No extremo oposto encontram-se 
espécies altamente domiciliadas, como e principalmente T.infestans, e situações es
peciais de R.prolixus ou mesmo de P.megistus, dotadas de elevado poder de transmis
são da DCH. Em níveis intermédios encontram-se espécies preferentemente coloniza¬ 
doras do peri-domicílio (T.sordida, T.pseudomaculata) e aquelas silvestres que even
tualmente se aproximam das casas, podendo mesmo nestas instalar pequenas colônias 
(T.vitticeps, P.geniculatus, R.neglectus etc.) (Forattini, 1980; Dias, 1987; Silveira & 
Rezende, 1994). 

De modo geral, quanto mais domiciliada é uma espécie, tanto mais efetivo é o 
seu controle através de inseticidas, melhoria habitacional e medidas básicas de higiene. 
Ao contrário, espécies peri-domiciliares são de controle bastante mais complexo, em 
particular aquelas ubiqüitárias, que se encontram largamente dispersas no meio silves
tre adjacente às casas (Barretto, 1979; Dias, 1960; Rocha e Silva, 1879). Sumariamente, 
a distribuição e as características básicas das principais espécies de triatomíneos que 
interessam à DCH é a seguinte: 

a) Triatoma infestans: Inseto negro, com manchas amareladas no conexivo, vive em 
ambientes escuros e secos, com baixo teor de salinidade. Dispersou-se a partir do 
Vale de Cochabamba, na Bolívia (onde ainda é encontrado em pequenos focos 
silvestres) para tornar-se espécie praticamente restrita ao domicílio. Apresenta ele
vado grau de antropofilia e distribui-se em todo o Sul da América Meridional, desde 
o sul do Nordeste do Brasil e o sul do Peru até a parte norte da Patagônia, incluindo, 
no Brasil, os estados de Pernambuco, Bahia, Sergipe, Goiás, Tocantins, Minas Ge
rais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul. Espécie pratica
mente restrita ao intra-domicílio e a poucos focos peri-domiciliares, não foi detecta
da em ambiente silvestre, em nosso país. Encontra-se erradicada em São Paulo e 
em 86% dos municípios brasileiros onde houve sua dispersão durante os anos 70, 
mercê de contínua profilaxia (Dias, 1987; Wanderley, 1994). Hoje tem seus princi
pais resíduos na zona noroeste do Rio Grande do Sul e na margem esquerda do rio 
São Francisco, na Bahia. Seus índices de infecção natural por T.cruzi ultrapassam os 
40% em focos na Bolívia, conformando presentemente cerca de 2% na média bra
sileira. Este triatomíneo prefere viver em locais escuros do intra-domicílio, especial-



mente em frestas de paredes e sob as camas, sempre optando por cômodos da 
casa habitados por pessoas ou animais domésticos; 

b) Panstrongylus megistus: Espécie maior que o T.infestans, com manchas verme
lhas no tórax e conexivo. Aparece ao longo da Mata Atlântica brasileira e em áreas 
restritas do Uruguai, Argentina e Paraguai, sempre preferindo ambientes úmidos e 
quentes. No Brasil apresenta comportamento singular; encontra-se livremente 
domiciliado na Bahia e em outras áreas acima do paralelo 20, sendo francamente 
silvestre em Santa Catarina, com comportamento ubiqüitário entre estas duas regi
ões (sul de Minas Gerais e norte de São Paulo, no vale do Rio Grande). Hoje, a 
espécie se acha muito restrita a focos peri-domiciliares e a invasões eventuais de 
casas, em áreas de vigilância, onde se aloja em montes de tijolos, paredes esburacadas 
e galinheiros; 

c) Triatoma brasiliensis: espécie típica das áreas secas do Nordeste Brasileiro. É um 
triatomíneo extremamente ágil e agressivo que vive originariamente em pedre¬ 
gais, circulando entre roedores, mas que invade e coloniza bem os domicílios e 
anexos feitos de pedra e barro. Negro, com raias amareladas nas asas e abdômen, é 
inseto de difícil controle, sendo encontrado em paredes, cercas e camas; 

d) Triatoma sordida: é hoje o triatomíneo mais capturado no Brasil, especialmente 
em regiões secas e cerrados dos Estados da Bahia, Goiás, Tocantins, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Pequeno, conexivo com manchas amare
ladas e pretas, estas em forma de notas musicais. É um "barbeiro" predominante
mente peri-domiciliar, que apresenta acentuada predileção por aves (ornitofilia), 
sendo encontradiço em galinheiros e pombais. No mato, vive em ninhos e em ocos 
de árvores mortas de regiões muito secas e quentes. Seus índices de infecção 
natural pelo T.cruzi são bastante baixos (geralmente abaixo de 1%) em virtude de 
preferências alimentares. Pode entrar e constituir pequenas colônias nas vivendas 
humanas, mas sempre dá primazia ao peri-domicílio, sendo por isto pouco relacio
nado com a transmissão da DCH; 

e) Triatoma pseudomaculata: triatomíneo também nordestino, com área de disper
são semelhante ao T. brasiliensis. É encontrado no peri-domicílio, em galinheiros, 
cercas e montes de tijolos, telhas ou madeira. Capaz de invadir e colonizar o intra-
domicílio, onde apresenta alguma antropofilia; 

f) Outros triatomíneos de relativa importância no Brasil: do gênero Rhodnius, temos 
no Sudeste e Centro Oeste o R.neglectus, que procede de palmeiras (macaubeiras, 
babaçus) e pode fazer pequenas colônias, principalmente peri-domiciliares. No 
Nordeste e na Amazônia encontram-se R. pictipes e R. nasutus, também proce
dentes de palmeiras e invasores eventuais de vivendas humanas. R. brethesi é uma 
espécie curiosa que vive em piaçabais do Alto Rio Negro, Amazonas, onde há a 
possibilidade de transmitir a DCH a pessoas que colhem estas fibras (Coura, 1996). 
Panstrongylus geniculatus é associado contumaz de locas de tatu, às vezes inva
dindo casas, em especial na Amazônia. No Rio Grande do Sul, focos peri-domicilia¬ 



res de Triatoma rubrovaria são freqüentes nas regiões mais austrais, particular
mente em cercas de pedras, mas sempre com baixos índices de infecção. Já no 
Espírito Santo e em certas áreas do Rio de Janeiro e do leste de Minas, o Triatoma 
vitticeps é invasor habitual de vivendas rurais, em geral com altas taxas de infecção, 
mas nunca logrando colonizar. Em várias cidades portuárias do Nordeste, por sua 
vez, colônias de médio e pequeno porte de Triatoma rubrofasciata são comuns, 
associadas com ratos e comumente portando um tripanossomo murino não 
patogênico para o homem, o T.conorhini. No entanto, esta espécie recentemente 
tem sido associada à transmissão de alguns casos de DCH no Maranhão; 

g) Outros triatomíneos de importância na América Latina: destacam-se Rhodnius 
prolixus e Triatoma dimidiata, por seus altos índices de colonização domiciliar e 
de capacidade de transmissão da DCH. O primeiro é prevalente na Colômbia, 
Venezuela e América Central, originário de palmeiras, altamente prolífico e dotado 
de grande antropofilia. Geralmente vive nos tetos dos ranchos quando estes são 
cobertos de folhas de palmeiras, e tem grande mobilidade entre o intra, o peri-
domicílio e o ambiente silvestre das cercanias das casas. Por isso é de combate 
difícil, optando a Venezuela, durante muitos anos, por um programa de controle 
baseado em melhoria habitacional. Outro dado importante é sua freqüente infecção 
por Trypanosoma rangeli. No Brasil tem sido localizado esporadicamente, em fo
cos diminutos. O T.dimidiata é encontrado no Equador, Colômbia e América Cen
tral, também antropofílico. Vem de focos silvestres, comumente através de lenha, e 
aprecia viver no piso de terra de habitações rurais ou em porões rústicos, também 
formando algumas colônias em paredes de barro. 

3.2. Reservatórios 

Usualmente constituem reservatórios naturais do T.cruzi uma série de mamífe
ros de pequeno ou médio porte e o próprio homem, cumprindo papel fundamental na 
manutenção dos ciclos silvestre e doméstico da tripanossomiase americana, assim como 
na interação dinâmica que existe entre os mesmos (Barretto, 1979; Dias, 1992). É 
provável que grande número de mamíferos americanos já albergasse o parasito antes 
do homem, praticamente todos vivendo em íntima associação com triatomíneos. No 
panorama atual, o homem se transformou no mais relevante dos reservatórios ao nível 
doméstico, seguido por cães, gatos e roedores, com destaque ainda para cobaias e 
coelhos em algumas regiões. 

No âmbito silvestre, numerosas espécies de mamíferos terrestres e arbóreos têm 
sido encontradas naturalmente parasitadas pelo T.cruzi em todas as áreas endêmicas, 
em relação aparentemente muito antiga, que proporciona real equilíbrio entre hóspede 
e hospedeiro, sem dano para nenhuma delas. No plano mais prático, a maior importân
cia é conferida àqueles reservatórios silvestres capazes de aproximar-se do ser humano, 
em especial alguns marsupiais (gambás, em geral) e ratos: são os chamados reservató
rios s inantrópicos. Sua proximidade com o ciclo doméstico (DCH) é facilitada pela 
grande mobilidade desses animais, principalmente em condições especiais da própria 
ação do homem, ao tirar-lhes a comida e o abrigo (ações extensivas sobre o meio 



natural, como arações, reflorestamentos e barragens) ou quando lhes oferece comida e 
abrigo (coleta e armazenamento de grãos, criação de aves, construções rústicas etc.) Os 
reservatórios sinantrópicos não apenas trazem o parasito para as cercanias do homem, 
mas também ajudam na dispersão dos triatomíneos (Barretto, 1979). 

Reservatórios domésticos: são principais os cães e gatos, seguindo-se diver
sas espécies de ratos domésticos. Em alguns Países Andinos, coelhos e cobaias são 
muito importantes, por serem criados em maior escala pela população com fins de 
alimentação, estando seus abrigos com freqüência infestados intensamente por 
triatomíneos (Dias, 1992). Como regra geral, a circulação do T.cruzi no ciclo doméstico 
é bastante dinâmica, infectando-se os reservatórios comumente em idades jovens, a 
partir de contatos com triatomíneos domiciliados. Não esquecer que a via oral é possí
vel, quando principalmente gatos e cães devoram roedores infectados (Barretto, 1979; 
Dias, 1982; Zeledón, 1976). Quanto ao aspecto clínico e anátomo-patológico, a doença 
de Chagas nestes animais pode apresentar-se semelhante à DCH em ensaios experi
mentais, levando ao desenvolvimento de formas agudas, cardiopatias e "patias" diges
tivas crônicas, em particular quando os animais são infectados em baixa idade. 

Considerando os muitos trabalhos realizados, as taxas de infecção natural de 
cães pelo T.cruzi varia de 2 a 50%, e dos gatos de 0 a 60% (Dias, 1992). Têm sido 
estudados em especial animais da ordem Artiodactyla quanto ao seu potencial re
servatório para o T.cruzi; de modo específico, a cabra (Capra hyrcus) e o porco 
(Sus scrofa), que vivem muito próximos ao homem. Embora haja alguns relatos de 
infecção natural, estes animais se infectam com grande dificuldade e devem ser maus 
reservatórios, desde que em múltiplas observações e experimentações sua parasitemia 
é discretíssima (é raro apresentarem xenodiagnósticos e/ou hemoculturas positivos), 
só se infectando se inoculados em idade muito jovem (Dias, 1992). Também como 
regra geral, a ocorrência de animais domésticos infectados se relaciona com freqüên
cia à presença de triatomíneos domiciliados, sendo achado raríssimo um animal 
doméstico infectado em regiões ou áreas onde o controle dos triatomíneos nas casas 
foi bem conduzido há mais de três anos. 

Como norma prática, em áreas infestadas por triatomíneos é inconveniente o 
hábito de deixar animais domésticos adentrar a casa, notadamente à noite, para dor
mir. Não há recomendação técnica para a eliminação de animais domésticos infectados, 
como se faz na leishmaniose visceral. Já como alimento, as carnes desses animais 
deve passar por bom cozimento (Dias, 1990). Mamíferos de grande porte como bo
vinos e eqüinos não são considerados reservatórios do T.cruzi, desde que não man
têm a infecção quando inoculados com cepas virulentas do parasito, nem mesmo são 
encontrados naturalmente infectados. Tudo indica que eliminam a infecção de manei
ra eficiente e rápida, provavelmente através de mecanismos imunológicos celulares e 
humorais (Dias, 1990). 

Reservatórios silvestres. Podemos resumi-los a partir de uma clássica revisão 
de Barretto (1979), considerando as diferentes ordens de mamíferos naturalmente 
infectados: 

Marsupiais: gambás de diversas espécies (essencialmente Didelphis 
marsupialis, albiventris e paraguayensis), marmotas, cuícas e monodelfídeos ("rato 
cachorro"). São animais dinâmicos, que circulam intensamente entre seus abrigos 
silvestres e as casas e peri-domicílios, comumente portando índices altos de infec¬ 



ção e parasitemia pelo T.cruzi. Também se contaminam por via oral, ao comerem 
triatomíneos e pequenos mamíferos infectados. Fato de grande interesse e even
tual importância, recentemente descoberto por Maria Deane, é um ciclo espe
cífico do parasito nas glândulas anais dos gambás brasileiros, que poderia re
sultar em novo mecanismo de transmissão do T.cruzi, na medida que o gambá 
eventualmente expele estas secreções contaminadas sobre alguns de seus 
agressores (Dias, 1990). Em geral, não ocorre transmissão congênita do T.cruzi 
entre estes animais, assim como também não se tem detectado ação patogênica 
do parasito sobre os mesmos; 

a) Desdentados: entre nós são principalmente os tatus, em especial naquelas regi
ões onde se dispersa um triatomíneo que sói albergar-se em suas tocas, o 
Panstrongylus geniculatus. Ali podem encontrar-se tatus com até 50% de infecção 
natural, aparentemente sem que esta os moleste. Alguns tamanduás também apre
sentam relativa importância, mas são menos parasitados que os tatus; 

b) Roedores: uma enorme série de ratos e cobaios silvestres tem sido detectada com 
a infecção natural pelo T.cruzi, com índices que variam de 3 a 30%. É bom lembrar 
que estes servem freqüentemente de fonte direta de transmissão para mamíferos 
maiores, pelos quais são devorados. No litoral do Nordeste do Brasil, ratos semi-
domésticos têm sido encontrados parasitados por outro tripanossomo, o T.conorrhini, 
não patogênico para o homem; 

c) Quirópteros: várias espécies de morcegos têm sido encontradas naturalmente 
infectadas pelo T.cruzi e por outros tripanossomatídeos a este muito semelhantes 
(grupos vespertilionis e marinkelli), não patogênicos para o ser humano. Os mor
cegos se infectam no convívio com alguns triatomíneos silvestres, em cavernas 
(Cavernicola pillosa) e no interior de árvores ocas, aí convivendo com T.sordida, 
com P.geniculatus e com outras espécies; 

d) Outras ordens: vários carnívoros (gatos e cachorro do mato, irara, furão, pequenas 
raposas etc.) apresentam infecção natural de menor importância; também os 
primatas (diversos tipos de macacos) e os lagomorfos (coelhos e lebres) encon
tram-se eventualmente infectados pelo T.cruzi. 

A interação entre o Trypanosoma cruzi, os vetores e os reservatórios pode 
teoricamente influir no curso da endemia humana. É possível especular a respeito de 
ser a passagem do parasito por tão diferentes hospedeiros fator importante na sele
ção, ampliação e adaptação de cepas com maior ou menor impacto na infecção hu
mana. Destarte, a ação do homem, modificando de forma violenta o meio ambiente, 
pode acabar interferindo na distribuição dos vetores e, em conseqüência, na cepa do 
parasito. Por outro lado, a alta complexidade dos ecótipos silvestres torna pratica
mente impossível pensar-se na erradicação definitiva da tripanossomiase america
na, sendo mais plausível a virtual eliminação da doença de Chagas humana (Dias, 
1992; Schofield, 1994). 



Importância das aves e de outros vertebrados não portadores do T.cruzi. 
Como se sabe, outros animais participam da ecologia da tripanossomiase americana, 
ainda que o parasito não tenha competência para infectá-los; porém, as aves principal
mente exercem esse papel, pelo fato básico de constituírem a fonte alimentar funda
mental da maioria dos triatomíneos. É o caso, por exemplo, de grandes colônias de 
T.sordida e de P.megistus, que preferem viver em pombais e galinheiros rústicos de 
grandes áreas do sudeste e do centro-oeste do Brasil, de onde podem invadir e instalar-
se em casas próximas. Por outro lado, enorme variedade de aves silvestres alberga 
triatomíneos em seus ninhos, podendo mesmo servir de meio de dispersão destes 
insetos ao portá-los diretamente ou a seus ovos em sua plumagem (Barretto, 1979; 
Dias, 1990; Schofield, 1994). 

Refira-se ainda que uma quantidade considerável de animais pecilotérmicos (es
sencialmente lagartos e alguns sapos e rãs) podem exercer a função de fonte alimentar 
aos triatomíneos, mesmo sendo refratários ao T.cruzi. Bastante típica é a associação do 
Triatoma rubrovaria com uma série de lagartos e lagartixas em cercas e pedregais do 
Uruguai e do Rio Grande do Sul (Schofield, 1994). 

4. Mecanismos de Transmissão da DCH 

Pragmaticamente, à DCH interessam as vias: vetorial (80 a 90% da transmissão), 
transfusional (8 a 18%) e congênita (0,5 a 2%). As demais vias são realmente excepci
onais e não têm significativa importância em Saúde Pública, sendo aqui mencionadas 
como elementos a serem pensados em casos muito particulares. Na prática, sob uma 
perspectiva de intervenção e controle, a ação efetiva contra os triatomíneos domiciliados 
já é suficiente para virtualmente interromper a curto/médio prazo a transmissão da 
DCH em área endêmica, principalmente se acompanhada de bom controle das transfu
sões de sangue (Dias, 1987; Souza et al, 1984). De fato, contidos os "barbeiros", as 
novas gerações humanas da área ficam quase isentas de transmissão e matematicamen
te haverá redução progressiva de doadores e gestantes infectados, assim decrescendo 
cada vez mais as chances de novos casos (Dias, 1993; Wanderley, 1994). 

A transmissão vetorial acontece pelo contato do homem suscetível com as 
excretas contaminadas do inseto vetor. Pode-se afirmar que é evento de difícil ocorrên
cia, o que explica que existam percentuais ainda significativos (20, 30%) de indivíduos 
soro-negativos que viveram toda sua vida em áreas rurais extremamente infestadas. Por 
outro lado, quando é baixa a densidade vetorial de uma vivenda ou casario, a ocorrência 
de transmissão é notavelmente baixa, como demonstram os inquéritos soro-
epidemiológicos realizados em áreas sob vigilância epidemiológica, ou seja, áreas em 
que as taxas de infestação domiciliar estão abaixo de 5% (Dias, 1992; Souza et al, 1984; 
Silveira & Rezende, 1994). 

Os "barbeiros" nascem livres do parasito e podem infectar-se, em qualquer está
dio evolutivo, ao sugarem um reservatório infectado. As possibilidades desta infecção 
irão depender de fatores diversos, como: o nível de parasitemia do reservatório, a 
quantidade de sangue ingerida, a cepa do parasito, a espécie do vetor etc. Nas áreas 
endêmicas de DCH, as taxas de infecção natural de triatomíneos domiciliados variam 
em geral entre 1 e 40%, sendo mais elevadas nos insetos mais velhos e naquelas áreas 



onde a densidade do vetor é mais alta e está ocorrendo transmissão ativa, principalmente 
quando casos agudos estão sendo detectados. 

No Brasil atual, as medianas de taxas de infecção de triatomíneos domiciliados 
têm oscilado entre 1 e 3%, isto indicando chances cada vez menores de transmissão 
vetorial, mormente quando as densidades domiciliares desses insetos estão sendo redu
zidas com os programas profiláticos (Dias, 1993). 

Os triatomíneos podem adquirir o T.cruzi também a partir de outros 
triatomíneos infectados, através de mecanismos de exceção como o canibal ismo e 
a coprofagia, que têm a possibilidade de ocorrer em situações extremas de fome 
do inseto. No triatomíneo, o parasito se depara com um meio de cultura ideal, 
reproduzindo-se intensamente já nos primeiros dias de infecção, a partir dos segmen
tos iniciais do tubo digestivo do inseto. É uma reprodução assexuada, realizada 
mediante grandes massas nucleadas que se formam na porção estomacal, ou de 
divisões binárias de formas arredondadas ("esferomastigotas") e longilíneas 
("epimastigotas"). O parasito se encontra ao longo do tubo digestivo dos "barbeiros", 
permanecendo em sua luz e freqüentemente aderido às células epiteliais, numa 
relação ainda em estudo. Ocupa também o sistema excretor através dos tubos de 
Malpighi. Na ampola retal, o parasito diferencia-se, assumindo a forma "tripomastigota" 
como forma infectante para os reservatórios mamíferos, com o cinetoplasto classica¬ 
mente deslocado para a porção posterior do corpo celular. Em geral, o parasito 
instalado permanece no interior do triatomíneo por toda a vida deste, mas há situ
ações, ainda não bem definidas, em que aparentemente a infecção do inseto desa
parece espontaneamente. 

Vários experimentos demonstram ainda que diferentes espécies de triatomíneos 
apresentam diversa capacidade de infecção com distintas cepas de T.cruzi, o que pode 
significar importantes variações na dinâmica de transmissão do parasito. Ao emitir as 
suas dejeções, comumente os triatomíneos infectados lançam formas do parasito no 
meio externo, a maioria delas infectantes, mas também um número significativo de 
epimastigotas. No meio externo, estas formas manter-se-ão vivas e viáveis por algum 
tempo (minutos), na dependência do teor de umidade (morrem ao ressecamento), da 
temperatura (morrem a mais de 40§C) e do ambiente físico-químico (morrem em pH 
ácido ou alcalino, em meio hiper-osmótico, em meio alcoólico etc.) 

Considerando as informações acima, nota-se que a transmissão vetorial da DCH 
faz-se de maneira complexa e é de ocorrência relativamente difícil, dependendo de 
fatores e circunstâncias diversas. Entre estas, acrescente-se ainda a capacidade intrínse
ca de que o parasito se diferencie no interior do vetor, a freqüência e o número de 
dejeções do inseto, o tempo decorrido entre o repasto sangüíneo e a dejeção, o local 
de depósito desta etc. (Dias, 1979; Zeledón, 1976). 

A transmissão transfusional, objeto de capítulo especial neste livro, respon
de pela maior quantidade de casos de transmissão da DCH depois da via vetorial, tendo 
aumentado a partir dos anos 40 em toda a área endêmica, mercê principalmente do 
crescente número de transfusões de sangue (no Brasil chegam hoje a cerca de 5 mi
lhões/ano) e da migração rural urbana, que faz ampliar o risco de chagásicos como 
doadores de sangue. Neste sentido, lembre-se ainda que os mecanismos e estratégias 
de controle da doença de Chagas transfusional somente passaram a ser implementados 
a partir dos anos 60 e, mais intensamente, a partir do momento em que as autoridades 



sanitárias e a sociedade se apavoraram com os riscos de transmissão da AIDS por esta 
via (Dias, 1992). 

Nos anos 70, quando ainda menos de 50% dos serviços de hemoterapia realiza
vam triagem sorológica de doadores para T.cruzi, estimava-se a incidência de cerca de 
20.000 casos novos da DCH no Brasil a cada ano, através da via transfusional, com uma 
mediana de candidatos à doação de sangue infectados pelo T.cruzi por volta de 3% 
(Dias, 1979). Este panorama mudou bastante nos últimos anos, elevando-se o controle 
dos Bancos de Sangue para acima de 80% e ficando a mediana dos doadores infectados 
abaixo de 0,8% (Dias, 1992). Este descenso na prevalência corresponde a dois fatores 
básicos: a) à diminuição progressiva na entrada de chagásicos no sistema de doação de 
sangue (fundamentalmente devido ao controle sistemático do vetor nas áreas endêmicas) 
e, b) ao efeito "vigilância" do sistema de saúde sobre candidatos já com sorologia 
positiva em doação (ou investigação) anterior (Dias, 1992, Wanderley, 1994). 

Outros fatores importantes têm sido a abolição quase total da chamada "doação 
remunerada", o crescimento do Sistema Hemocentro em todo o país, a melhor indica
ção de transfusões de sangue e o aumento progressivo de procedimentos de tipo "pré-
depósito" e de "auto-hemo-transfusões", bem como do maior uso de componentes e 
hemoderivados ao invés de sangue total (Dias, 1992 e 1993). 

A transmissão congênita também foi estudada em outro capítulo e menciona
da no Prólogo, constituindo-se no terceiro mais importante dentre os mecanismos de 
transmissão. Sucintamente deve lembrar-se que pode ocorrer desde o terceiro mês de 
gestação, incidindo em especial do terceiro ao quinto mês, sempre dependendo de 
lesão placentária (Dias, 1979). 

O risco de transmissão congênita oscila entre 0 e 9%, segundo diversos autores, 
estando a mediana em cerca de 1%, ou seja, 1% das gestantes chagásicas correm o risco 
de transmitir a infecção ao concepto. A prevalência de gestantes infectadas no Brasil 
corresponde a cerca de 0,1 a 2% das mulheres de classe social média/baixa, em parti
cular aquelas de origem rural e que viveram em casas de má qualidade onde foi assina
lada a presença do vetor (Andrade et al., 1995). Tal taxa de prevalência no Brasil é 
mais alta nos grupos etários acima de 30 anos, fato este também ligado à eficácia do 
combate ao vetor (Dias, 1992; Wanderley, 1994). 

A doença de Chagas congênita é curável, assim como a forma aguda devida à 
transmissão vetorial, sendo o grande problema a sua detecção precoce através dos 
sistemas de saúde das regiões endêmicas: clinicamente apresenta-se no mais das 
vezes assintomática ou aparece associada com prematuridade e hépato-esplenomegalia 
(Dias, 1990). 

Formas excepcionais de transmissão: 
a) Transmissão acidental: ocorre em laboratórios ou hospitais, quando da manipulação 

inadequada de material contaminado por pessoas suscetíveis. Exemplos: manejo de 
triatomíneos, de culturas, de animais de experimentação infectados, manejo de san
gue de pacientes com forma aguda etc. Pelo menos 60 desses casos já foram registrados 
(Dias, 1990); 

b) Transmissão por transplantes de órgãos: ocorre quando um receptor suscetível 
recebe órgão de doador infectado pelo T.cruzi, particularmente nos casos de trans¬ 



plantes de rim e de coração. Não há muitas informações sobre tais casos, sabendo-
se que sobrevém uma fase aguda, geralmente sintomática e atípica, agravada pela 
imuno-depressão que deve ser praticada após a cirurgia. Quimioprofilaxia e trata
mento específico são indicados, conforme a situação; 

c) Transmissão oral: ocorre pela ingestão de alimentos contaminados pelo parasito, 
sendo usual entre mamíferos do ciclo silvestre da tripanossomiase, que ingerem 
triatomíneos ou outros mamíferos infectados (Barretto, 1979). No que diz respeito 
ao homem há relatos esparsos de sua ocorrência, um deles no Rio Grande do Sul, 
outro na Paraíba e outro no México, além de casos possíveis na Amazônia Brasileira 
(Dias, 1979). A atitude preventiva nas áreas endêmicas consiste em bom cozimento 
de alimentos, em especial no tocante às carnes de mamíferos, pois há relatos fol
clóricos de caçadores que ingerem carnes cruas, por exemplo, de tatu. Também é 
possível a contaminação de lactentes através da sucção de leite materno infectado 
em nutrizes chagásicas, fato absolutamente esporádico e raro, com apenas um ou 
dois casos prováveis registrados (Dias, 1990). Não apresenta importância 
epidemiológica e (de nenhuma maneira) deve servir de motivo para impedir-se o 
aleitamento materno de uma mulher infectada; 

d) Transmissão sexual: outra via teoricamente possível, existindo um único relato 
desta hipótese (4 casos) há algum tempo, na Argentina. A infecção teria ocorrido 
em homens que tiveram relação sexual com mulheres chagásicas proximamente 
ao período menstrual, contaminando-se através do pênis: no líquido menstrual des
sas mulheres foi isolado o parasita, que poderia ter contaminado os parceiros (Apud 
Milei & Storino, 1994). Não apresenta nenhuma importância epidemiológica e tam
bém não pressupõe nenhuma atitude ou estratégia de prevenção. 

5. Distribuição Geográfica 

A dispersão do T.cruzi é bastante ampla no Continente Americano, principal
mente da enzootia silvestre (ciclo silvestre do parasito) que se estende desde a 
latitude 4 2 · Ν (Carolina e Maryland, EUA) até o paralelo 4 9 · S (regiões meridionais 
de Chile e Argentina, incluindo as Guianas e ilhas do Caribe. Já a endemia humana 
(DCH) é mais restrita, limitando-se às áreas em que, por diferentes circunstâncias bio-
ecológicas e sociais, ocorreu a domiciliação de triatomíneos. Desta forma, a circulação 
original do T.cruzi compreende apenas a América, em especial a América Latina, e 
a distribuição geográfica da DCH se superpõe ao mapa dos triatomíneos domiciliados, 
expresso na Figura 3. 

Atualmente, por causa de longos e continuados processos migratórios, a DCH 
expandiu-se para outros continentes e países, inclusive norte-americanos e europeus, 
onde vai surgindo o risco de transmissão transfusional. Por exemplo, pelo menos 150.000 
brasileiros estão vivendo hoje no Japão e 80.000 na Austrália, muitos deles originários 
de zonas rurais endêmicas; estima-se que mais de 300.000 chagásicos estejam vivendo 
nos EUA (Schmunis, 1994). 

Outro aspecto, relativo também às migrações e aos processos sócio-políticos e 
econômicos por que passam as áreas endêmicas é a progressiva urbanização da 



DCH. Trata-se da cada vez maior concentração de pessoas infectadas nas áreas urba
nas de todo o continente, mercê da migração rural/urbana continuada, em especial 
nesta segunda metade do século XX. Pode-se afirmar, por exemplo, que pelo menos 
60% dos portadores de DCH já se encontram nas cidades brasileiras, estimando-se 
que 300 mil deles vivam na Grande São Paulo e 100.000 na Grande Belo Horizonte 
(Dias, 1990). Esta urbanização pressupõe maior risco de transmissão transfusional e 
crescente demanda de serviços médico-assistenciais e previdenciários para os 
chagásicos, nas cidades. Não significa, em princípio, maior risco de transmissão vetorial, 
desde que, em geral, os triatomíneos têm certa dificuldade de formar colônias mais 
extensas nos espaços urbanos. Não obstante, dados recentes mostram urbanização 
significativa de triatomíneos em bairros periféricos de cidades bolivianas como 
Cochabamba e Sucre (Dias, 1993). 

No Brasil, vetores às vezes são encontrados em certos bairros de Brasília, Porto 
Alegre, Salvador, São Paulo, Manaus, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, comumente em 
habitações muito próximas a ecótipos silvestres (bosques), de onde triatomíneos adul
tos podem voar em circunstâncias esporádicas e eventuais. Este fato não significa 
necessariamente maior problema de saúde pública e nem deve alarmar médicos e 
técnicos quando de sua ocorrência, pois o risco de transmissão da DCH é muito 
pequeno, assim como a possibilidade de que dessas invasões resultem grandes colô
nias de triatomíneos. No entanto, é importante que um sistema local de vigilância 
epidemiológica seja capaz de entrar em ação quando dessas ocorrências para avalia
ção e eventual intervenção. 

De acordo com Schmunis (1994), pelo panorama epidemiológico podem distin
guir-se 4 tipos de países endêmicos, a saber: 

=> Grupo I: Países onde tem sido detectada com freqüência a infecção natural do 
homem, com certas áreas de alta prevalência e graus variáveis de 
infestação domiciliar: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, 
Honduras, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. As formas clínicas da 
DCH encontram-se aí presentes, em particular a cardiopatia crônica, 
sendo que as formas digestivas estão ausentes, ou são raramente de
tectadas nos países ao norte da linha equatorial (Dias, 1993). É notória 
a redução da endemicidade naqueles países e/ou regiões onde os pro
gramas de controle vetorial foram instalados e bem conduzidos, em 
especial na Argentina, no Brasil, no Uruguai e na Venezuela. O contro
le dos bancos de sangue está muito avançado em alguns dos países, 
com coberturas acima de 70% na Argentina, Brasil e Venezuela, e qua
se 100% no Uruguai, com graus intermédios no Chile e pouquíssima 
cobertura nos demais; 

=> Grupo II: Os países deste grupo são Colômbia, Costa Rica e México, todos apre
sentando evidências de transmissão intra-domiciliar e presença de graus 
variáveis de cardiopatia crônica entre os indivíduos infectados. Não há 
programa organizado de controle vetorial ou transfusional. Na Costa Rica, 
mudanças sociais e econômicas, como melhoria de habitação e diminui
ção significativa de fogões a lenha (o triatomíneo local é veiculado pela 



lenha), resultaram em substancial decréscimo nos índices de prevalência 
e de infestação domiciliar; 

=> Grupo ΠI: São países com evidência de transmissão vetorial intra-domiciliar e 
prevalência significativa de doadores de sangue infectados, mas sem mai
ores informações epidemiológicas, especialmente ao nível clínico: El Sal
vador, Guatemala, Nicarágua e Panamá; 

=> Grupo IV: são países onde basicamente os registros dão conta de triatomíneos e 
alguns reservatórios silvestres infectados pelo T.cruzi, ou seja, presença 
esparsa da enzootia silvestre. Compreendem Antígua, Aruba, Bahamas, 
Belize, Cuba, Curaçao, Estados Unidos, Granada, Guadalupe, Guianas, 
Haiti, Ilhas Virgens, Jamaica, Martinica, São Vicente, Suriname e Trinidad-
Tobago. Em alguns deles (Belize, EUA, Guiana e Trinidad-Tobago) 
foram reportados casos isolados de infecção humana autóctone, sendo 
que nos EUA existe grande contingente de chagásicos imigrados de 
zonas endêmicas. 

No Brasil, a distribuição da DCH abrange uma área de 3 milhões de quilômetros 
quadrados, desde o Maranhão até o Rio Grande do Sul, uma espécie de corredor que 
diz respeito basicamente à Floresta Amazônica e a Mata Atlântica, e o Estado de Santa 
Catarina. No entanto, a enzootia silvestre está presente em praticamente todo o territó
rio nacional, encontrando-se reservatórios e vetores infectados nos mais diferentes 
ecótipos naturais, como florestas, cerrado, cavernas etc. São mais de 2.450 municípios, 
envolvendo uma população de mais de 20 milhões de pessoas expostas ao risco de 
contaminação. 

As áreas de maior concentração da DCH são aquelas onde se instalou o Triatoma 
infestans, principalmente no século passado e primeira metade do atual, mercê de mo
vimentos sociais (migrações) e de uma situação político-social que disseminou vivendas 
rurais de extrema precariedade, altamente favoráveis à domiciliação do triatomíneo. Como 
se sabe, esta espécie não é originária do Brasil e aqui se dispersa fundamentalmente atra
vés de migrações humanas, num primeiro estágio, e, a seguir, ativamente de casa-a-casa. 
Assim, os Estados mais afetados foram até agora o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São 
Paulo, norte do Paraná, Goiás e Bahia, regiões em que o T.infestans se instalou de for
ma mais intensa e onde tem sido combatido de forma prioritária (da mesma forma, este 
triatomíneo produziu e tem produzido grande volume de DCH nos outros países onde 
ocorre, merecendo recentemente prioridade de controle por parte dos países do Cone 
Sul). Em outras regiões da área endêmica brasileira, os vetores são outros, geralmente 
espécies nativas e ubiqüitárias, com menor densidade intra-domiciliar (portanto produ
zindo menos infecção humana), mas apresentando maior dificuldade em seu controle. 

A dispersão e o destino da DCH têm obedecido a fatores bio-ecológicos presen
tes no Continente e, sobretudo, a fatores político-sociais e à ação antrópica. De um 
lado, áreas de colonização recente mediante abertura de fronteiras agro-pastoris têm 
sido alvo de expansão da DCH, seja através da migração de chagásicos oriundos de 
zonas endêmicas, seja por desequilíbrio ecológico do meio natural, proporcionando a 
invasão e eventual domiciliação de vetores nativos nas vivendas recém construídas. 



Desde anos recentes estão sendo detectados focos de transmissão natural da DCH na 
região amazônica (particularmente no Pará, no Amapá e no Alto Rio Negro) em circuns
tâncias epidemiológicas especiais como aquelas ligadas ao desmatamento, à introdução 
de eletricidade, à exploração de culturas nativas como a piaçaba (onde se criam algu
mas espécies do gênero Rhodnius ) etc. (Barretto, 1979; Coura, 1990; Dias, 1990). 

Paradoxalmente, de outro lado nota-se a redução da DCH em áreas de coloniza
ção mais antiga e de "modernização", onde a intensa ação antrópica resulta no verda
deiro esgotamento da fauna triatomínica natural de extensas regiões do continente, em 
especial através de amplo desmatamento e na extensiva exploração do solo. No dizer 
de ecólogos como Aragão, o destino da DCH em vastas regiões do Brasil é simples
mente sua extinção a longo prazo, desafortunadamente à custa de mecanismos políti¬ 
co-ecológicos aleatórios como o desmatamento, a urbanização desenfreada e a falência 
de uma política de meio ambiente (Dias, 1990). 

6. Incidência e Prevalência 

Em termos gerais, ambos os indicadores são de alto valor no estudo da DCH, 
sendo muito mais fácil a medida da prevalência. A incidência - número de casos 
novos da infecção num determinado período (comumente de 1 ano) - é índice de 
difícil obtenção na doença de Chagas, desde que a detecção de casos agudos é pouco 
repetida nas áreas endêmicas, a maioria dos casos passando desapercebidos ou sendo 
assintomáticos (Dias, 1990). Outro problema é a falta de notificação de casos agudos 
da esquizotripanose, que no Brasil é compulsória. Ao contrário, o instrumental de 
determinação da prevalência - número ou estoque de casos em uma região ou popu
lação - está hoje largamente disponível, notadamente através de inquéritos sorológicos. 

Metodologicamente é possível determinar-se a incidência pela observação 
direta de uma população em dado período, detectando os casos agudos pela clínica 
ou avaliando periodicamente a soro-conversão dos indivíduos negativos. Também se 
pode estimar a incidência através dos estudos de prevalência acoplados com as taxas 
de crescimento vegetativo da região (Schofield, 1994; Schmunis, 1994). O que se 
verifica é que, sob forte pressão de transmissão vetorial, a incidência pode ser muito 
alta, maior que 10% ao ano, de tal forma que crianças de 5 anos de idade em certas 
regiões já apresentam prevalência superior a 40%. 

Desta forma, a incidência no Brasil, nos meados dos anos 70, era estimada em 
cerca de 100 mil casos novos/ano, em grande maioria devido à transmissão vetorial, 
enquanto hoje, na Bolívia, estima-se mais de 85 mil casos novos/ano (Dias, 1993; 
Schofield, 1994). Outras estimativas atuais de incidência anual admitem 39 mil casos 
para a Colômbia, 30 mil para a Guatemala, 9,8 mil para Honduras, mais de 140 mil 
para o México, 15 mil para o Paraguai e 24 mil para o Peru (Schmunis, 1994; Schofield, 
1994). 

Nas áreas rurais endêmicas, a freqüência de casos agudos é maior sempre nas 
épocas de mais intensa atividade biológica dos triatomíneos (meses mais quentes do 
ano), e também entre os indivíduos de mais baixa idade, especialmente entre os 
menores de 5 anos (Dias, 1979). No entanto, quando são instalados programas efica
zes de controle, a incidência reduz-se rapidamente, como observado em várias regi¬ 



ões do Brasil, da Argentina, do Uruguai e da Venezuela, desaparecendo imediatamen
te os casos agudos e caindo a prevalência em baixas idades. 

É observação corrente que a simples redução da densidade triatomínica domiciliar 
(através da aplicação de inseticidas e/ou melhoria habitacional) leva a uma significativa 
redução no risco de transmissão da DCH. Verifica-se também que o controle dos 
triatomíneos, a curto/médio prazo resulta no decréscimo de risco nas outras formas prin
cipais de transmissão da DCH (transfusional e congênita), pela conseqüente redução de 
doadores de sangue e gestantes infectados. 

Um indicador importante relacionado à incidência é o risco de aquisição da 
doença em diferentes circunstâncias por indivíduos suscetíveis. No caso da DCH 
transfusional, este risco tem sido estimado entre 12 e 25% para o indivíduo suscetível 
que recebe 500 ml de sangue proveniente de chagásico crônico (Dias, 1979; Schmunis, 
1994). Já para a DCH congênita, como acima assinalado, o risco de uma gestante 
infectada transmitir ao feto a infecção varia em torno de 0,5 a 9%, conforme a região 
e o momento epidemiológico. 

Quanto à prevalência , as estimativas da OMS para 1991 acenavam com 
cifras em torno de 16 a 18 milhões de infectados no Continente Americano, 
apresentando o Brasil cerca de 5 milhões de chagásicos. Outros países latino-
americanos mostravam taxas de prevalência entre 0,3 e 22,2% do total da popu
lação, com 2,33 milhões de chagásicos na Argentina, 1.140.000 na Bolívia, 1.239000 
no Chile, 900.000 na Colômbia, 730.000 na Guatemala, 322.000 em El Salvador, 
397 mil no Paraguai, 37 mil no Uruguai e 1.200.000 na Venezuela (Schmunis, 
1994; WHO, 1991). 

Voltando ao Brasil, muitos trabalhos demonstraram que as taxas de 
prevalência foram maiores em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, 
Goiás e São Paulo, dados de um amplo inquérito soro-epidemiológico nacional, 
realizado nos idos de 1978-79. Este inquérito revelou a existência de verdadeiros 
"bolsões de transmissão", sempre caracterizados pelo binômio maior densidade 
domiciliar de triatomíneos e vivendas de má qualidade, em especial nas áreas de 
dispersão de Triatoma infestans. Isto tem-se repetido em outros países, por 
exemplo, nas províncias de Santiago del Esteio e Chaco, na Argentina, e de 
Cochabamba, Tarija e Sucre, na Bolívia, que são hiperendêmicas (Dias, 1993). 

As curvas de prevalência por grupos etários podem dar uma idéia adicional 
sobre a situação da transmissão da DCH em uma área. Assim, curvas com alta 
prevalência já nos primeiros 5 anos de vida significam alta pressão de transmissão 
por triatomíneos. São áreas onde a ocorrência de casos agudos da enfermidade 
deve ser buscada exaustivamente, pois a morbi-mortalidade destes casos em baixas 
idades é geralmente importante. Nestas áreas, a curva de prevalência apresenta-
se usualmente como levemente ascendente dos 10 aos 20 anos de idade, mos
trando que os casos novos também podem surgir em grupos etários mais eleva
dos, mas menos incidentemente que nos primeiros anos [Figura 6, linha (A)]. 

Em outras palavras, sob alta pressão triatomínica, as chances estatísticas de 
transmissão ocorrem em idade precoce. Acresce ainda que outros fatores favorá
veis à infecção das crianças entram em jogo, como sono mais profundo, maior 
tempo de sono, pele mais fina, menos secreções na pele, imaturidade imunológica 
etc. (Dias, 1979). Nas circunstâncias descritas, esta "curva de alta transmissão" 



costuma apresentar um platô de estabilidade entre os 30 e os 50 anos, daí em 
diante tendendo ao descenso por causa da mortalidade prematura dos portadores 
de DCH. 

Ao contrário, nas áreas com baixa transmissão da DCH, a curva é baixa e 
de ascensão lenta, mostrando que pequeno grau de transmissão ocorre em pra
ticamente todas as idades [curva (B) da Figura 6]. Já nas áreas onde houve intensa 
transmissão e, em certo momento empreendeu-se o controle dos triatomíneos, a 
curva revela prevalência próxima a zero nos grupos etários mais baixos, elevando-
se bruscamente e atingindo o platô nas idades mais elevadas, correspondendo 
àqueles indivíduos que já estavam infectados antes do trabalho profilático 
[curva (C) da Figura 6]. Esta mesma curva também aparece em regiões sem 
transmissão da DCH para onde acorreram migrações de indivíduos procedentes de 
zonas endêmicas à busca de trabalho, como nas regiões metropolitanas brasi
leiras. 

Uma curva interessante e menos freqüente é aquela com alta prevalência 
nas crianças e baixa ou nula nos adultos, que surge em áreas "novas" com trans
missão apenas recente, como se verificou em regiões do Norte de Minas Gerais 
(Montalvânia) há alguns anos, época em que o T.infestans estava começando a 
dispersar-se entre populações há pouco tempo instaladas na zona rural (Dias, JCP, 
observação pessoal). 



Com relação às populações expostas, a prevalência da DCH é, em geral, a 
mesma para os dois sexos. Em grupos etários muito elevados, costuma ser mais alta a 
prevalência entre as mulheres, pois a letalidade da doença de Chagas é maior no 
sexo masculino. Também a prevalência é semelhante nos diferentes grupos raciais 
expostos à infecção. Por outro lado, indubitavelmente a prevalência é sempre mais 
alta entre as populações mais pobres, de origem rural, com índices elevados de anal
fabetismo, que tenham vivido em casebres de taipa ou adobe, e que conheçam ou 
tenham visto o triatomíneo em suas casas (Andrade e cols, 1994, Coura, 1966, Dias, 
1990, Martins, 1968). 

7 . História Natural, Morbidade e Mortalidade da DCH 

A interação parasito-hospedeiro é bastante dinâmica na DCH, resultado de múl
tiplos fatores ligados ao T.cruzi (cepa, virulência, tamanho do inóculo), ao homem 
(idade, sexo, intercorrências, provavelmente raça) e ao ambiente. Genericamente, dis¬ 
tinguem-se as doenças aguda - inicial, rápida, com elevada parasitemia - e a crônica 
— tardia, de lenta evolução e com baixa parasitemia. Neste capítulo, serão mencionados 



de forma sucinta os principais eventos da história natural da doença humana, como 
elemento de compreensão da sua evolução e prognóstico. O aprofundamento destas 
informações deve ser buscado nos capítulos referentes à Clínica e à Patologia. 

Na Figura 7 esboça-se a história natural da DCH, com as principais possibilidades 
evolutivas encontradas em nosso meio. 

A contaminação pelo parasito irá depender de vários e diferentes fatores 
epidemiológicos já mencionados. O período de incubação é de 8 a 10 dias na transmis
são vetorial, havendo a possibilidade de ser muito maior (até 100 dias) na transmissão 
transfusional (Dias, 1979). 

A doença de Chagas aguda pode ser aparente (casos clássicos, principalmente 
detectados entre crianças de baixa idade) ou inaparente (estes ocorrem em todas as 
idades, sendo em geral pauci-sintomáticos, freqüentemente apresentando somente um 
quadro febril passageiro e inespecífico). Os casos "aparentes" de transmissão vetorial 
são encontrados em crianças, sem distinção quanto ao sexo, e com maior morbi-morta¬ 
lidade entre as crianças menores de 2 anos, em especial da raça negra (Dias, 1990). 

No que diz respeito aos casos de transmissão transfusional, a maioria tem sido 
detectada entre indivíduos do sexo masculino, em idades entre 20 e 40 anos. A cura 
espontânea da infecção aguda pode ser observada no modelo experimental, particular
mente entre grandes mamíferos como bovinos e eqüinos, não podendo ser excluída 
em seres humanos (apesar de nunca ter sido reportada). O tratamento específico com 
Nifurtimox ou Benznidazol consegue curar a DCH aguda entre 30 e 80% dos casos 
relatados, incluindo aqui os congênitos. É portanto indicado em todos os casos agudos e 
congênitos, sendo tanto mais efetivo quanto mais precocemente for instalado (Dias, 
1990; WHO, 1991). 

A morbidade da doença aguda é sempre maior em crianças de baixa idade, com 
sinais e sintomas de cardiopatia aguda, meningo-encefalite, hépato-esplenomegalia etc. 
Também a mortalidade é maior nestas baixas idades, variando entre os distintos relatos 
e circunstâncias entre 1,3 e 45%. Na experiência do Centro Emmanuel Dias, da FIOCRUZ, 
em Bambuí, MG, a taxa de letalidade entre 313 casos agudos não tratados alcançou 
19,8% no grupo etário 0-2 anos, 6,7% no grupo 3-5 anos, 3,5% entre 6 e 10 anos, e 
0,0% acima de 11 anos, numa média geral de 8,3%. 

Neste estudo, a letalidade foi significativamente mais elevada na raça negra fren
te a indivíduos mulatos e maior destes frente aos de raça branca (Dias, 1992). A duração 
da fase aguda varia entre 4 e 12 semanas, ao fim das quais o quadro febril e a parasitemia 
(detectada por métodos diretos) tendem a desaparecer. Em paralelo, decrescem tam
bém os níveis de imunoglobulinas da classe Μ e sobem os níveis de IgG. Estes elemen
tos definem praticamente a transição para a doença de Chagas crônica. 

A maioria dos casos agudos não tratados evolui para a chamada forma crônica 
indeterminada, designação que remonta ao próprio Dr. Carlos Chagas. Consiste na 
presença da infecção (revelada por sorologia e/ou métodos parasitológicos indiretos), 
associada à ausência de sintomatologia e aos exames clínico, eletrocardiográfico e radi¬ 
ológicos (área cardíaca, esôfago e cólon) normais. Trata-se de uma definição operacional 
e muito prática, homologada por vários comitês de especialistas (WHO, 1991). 

A forma indeterminada é a mais freqüente forma clínica da DCH detectada em 
populações das áreas endêmicas e entre doadores de sangue infectados, possuindo 
excelente prognóstico a médio/longo prazo, podendo persistir por toda a vida em 40 



ou 50% dos casos, de modo permanente (Dias, 1990; Laranja e cols., 1956). A cura 
espontânea de indivíduos na forma indeterminada foi relatada recentemente na Costa 
Rica, mas deve ser considerada extremamente excepcional; a cura definitiva após tra
tamento específico (com negativação permanente das provas sorológicas e 
parasitológicas) tem sido obtida em percentual bastante reduzido de pacientes adultos, 
havendo maiores esperanças quando este tratamento é realizado em jovens de baixa 
idade, em particular abaixo dos 15 anos (Dias, 1992). Por outro lado, a morte devida à 
DCH na forma crônica indeterminada não deve ocorrer, exatamente por falta do míni
mo substrato clínico e anátomo-patológico, especialmente na esfera cárdio-circulatória 
(Dias, 1990; Laranja e cols., 1956). 

A evolução da forma crônica indeterminada para as chamadas formas crônicas 
"determinadas" é uma possibilidade que ocorre em geral de maneira insidiosa nas áreas 
endêmicas, numa proporção por volta dos 2 a 3% dos casos ao ano, em especial entre 
10 e 20 anos após a fase aguda (Dias, 1992; Macedo; 1980; Milei & Storino, 1994). 

Em certas circunstâncias, notadamente quando o quadro cardíaco é muito inten
so na fase aguda, ocorre evolução direta desta fase para uma forma crônica determina
da. Em tal evolução pode surgir um quadro raro chamado forma sub-aguda em que, 
em adultos jovens, emerge inesperadamente uma gravíssima cardiopatia, com ICC re¬ 
fratária, sobrevindo a morte na maioria dos pacientes. O quadro anátomo-patológico é 
o de miocardite intensa e extensa, com muitos parasitos. Nestes casos indica-se o trata
mento específico, acoplado a medidas suportivas quanto à ICC e, como medida herói
ca, corticoesteroidoterapia (Dias, 1990). 

Formas crônicas determinadas da DCH. Do ponto de vista epidemiológico, 
são aquelas que causam os maiores impactos médico-sociais da esquizotripanose, 
particularmente a cardiopatia crônica, ceifadora de vidas e responsável por grandes 
problemas individuais e sociais, como perda de produtividade, absenteísmo, impe
dimento ao trabalho, custos médico-previdenciários elevados etc. (Laranja e cols., 
1956; Schmunis, 1994). Em seguida vêm as formas digestivas, destacadamente a 
esofagopatia e a colopatia, também causadoras de desconforto e mesmo morte 
(principalmente a colopatia), além de exigirem comumente cirurgias complicadas, 
caras e penosas. Muitos outros órgãos e sistemas podem ser comprometidos em 
menor intensidade na DCH crônica, sendo descritas a gastropatia, a duodenopatia, 
uretero e vésico patias, encefalopatias, parotidopatias, disperistalsis da vesícula e 
de canais biliares etc. Uma série de transtornos do sistema nervoso autônomo é 
descrita comumente com um desbalanceamento vago-simpático em que predomi
na este último, conferindo ao chagásico crônico um estado quase permanente de 
"stress" (Dias, 1990). 

Em geral, não há resposta das formas crônicas determinadas ao tratamento espe
cífico, seja em termos de cura, seja em termos de regressão ou impedimento de evolu
ção a curto/médio prazo. Muitos dos casos de formas crônicas determinadas, talvez a 
maioria, apresentam evolução benigna e bastante lenta, compatível com muitos anos 
de vida. No entanto, um percentual significativo, fundamentalmente de cardiopatas, 
evolui mal, sobrevindo a morte por insuficiência cardíaca, por arritmias severas e tam
bém por trombo-embolismos. Das formas digestivas, a pior evolução é para os graus 
mais severos do megacólon, onde a formação de vôlvulos da sigmóide sói conduzir ao 
óbito se não houver pronta intervenção. 



A cardiopatia crônica chagásica (CCC) é a principal manifestação mórbida 
da DCH, incidindo em chagásicos de praticamente todas as zonas endêmicas, em 
proporções que variam de 10 a 40% dos chagásicos crônicos. De forma genérica 
tende a evoluir pior nos homens que nas mulheres, especialmente a partir dos 30 
anos de idade, sendo aparentemente mais grave nos indivíduos de raça negra. Num 
estudo longitudinal em Bambuí, Brasil, observamos que a evolução da CCC, em quase 
30 anos de seguimento, ocorreu em 60,9% dos chagásicos que tinham apresentado 
cardiopatia severa na fase aguda, contra 30,9% entre aqueles chagásicos que não 
apresentaram cardiopatia na fase aguda, diferença esta estatisticamente significativa 
(Dias, 1992). 

Via de regra, a CCC instalada evolui lentamente para a insuficiência cardíaca, 
mas em freqüência maior ocorrem importantes arritmias que muitas vezes levam à 
morte mesmo antes do desencadeamento da ICC. Assim, ao clínico compete o bom 
manejo médico e previdenciário, objetivando a prevenção da ICC e o controle das 
arritmias, procedimentos que, quando bem conduzidos, resultam em concreto ganho 
na qualidade e na quantidade de vida do chagásico (Dias, 1990). De modo geral, este 
manejo pode e deve ser realizado nos níveis primários da atenção médica, através do 
exame médico periódico (anual ou semestral) de indivíduos com sorologia positiva, 
reservando-se a atenção hospitalar apenas àqueles casos descompensados ou que 
apresentem arritmias severas. 

Do ponto de vista epidemiológico, a grande maioria dos casos de CCC encon
tra-se nos estágios evolutivos iniciais, sendo que somente entre 10 e 15% deles re
querem atenção hospitalar. Deve-se ainda mencionar que certa proporção de chagásicos 
crônicos apresenta formas mistas (CCC + esôfago e/ou colopatia), sabendo-se que, 
em nosso meio, 50% dos chagásicos com formas digestivas crônicas têm uma CCC 
associada. Também importa referir que a CCC pode associar-se com cardiopatias de 
outras etiologias, mormente com a hipertensão arterial sistêmica, e, em indivíduos 
mais idosos, também com a cardioangioesclerose e mesmo com as coronariopatias 
(Laranja e cols., 1956, Dias, 1992, Milei & Storino, 1994) 

As formas crônicas digestivas estão presentes notadamente nas regiões 
abaixo da linha equatorial, ocorrendo a esofagopatia em aproximadamente 7 a 10% 
dos casos e a colopatia em 3 a 7%. No campo da evolução, a esofagopatia é bastante 
precoce, freqüentemente antecedendo a emersão da CCC, enquanto que a colopatia 
é a mais tardia das formas crônicas da DCH, aparecendo quase sempre depois dos 30 
anos de idade (Dias, 1992). Também como na CCC, a maioria dos chagásicos com 
formas digestivas evolui lentamente. Nas áreas endêmicas observa-se que mais de 
70% dos pacientes com esôfago ou colopatia estão nos estágios iniciais (anectásicos 
ou com megavíscera inicial) da evolução, não se sabendo se o tratamento específico 
pode sustar ou retardar a mesma. No já citado seguimento de Bambuí, observou-se 
terem evoluído para uma forma digestiva essencialmente aqueles indivíduos que 
apresentaram quadros clínicos mais exuberantes na fase aguda, especialmente quan
do esta ocorreu antes dos 2 anos de idade (Dias, 1992). 

Já se referiu acima às chamadas diferenças regionais da DCH, estudadas por 
vários autores. Elas se expressam principalmente através do grau de morbi-mortalida¬ 
de, assim como na predominância, em diferentes regiões, de um ou de outro padrão 
clínico da doença. Sabe-se, por exemplo, que as formas digestivas são raramente 



detectadas ao norte do equador e que a CCC se apresenta mais severa em regiões 
como no Sudeste e Centro do Brasil, com relação ao Sul do País e a Países da América 
Central. Recentemente, Borges Pereira e Coura (1993) verificaram que o grau de 
morbidade da DCH em regiões mais setentrionais do Brasil era menor que em Minas 
Gerais, fato este provavelmente associado com a cepa do parasito e outros fatores 
epidemiológicos. Já na Bolívia, a incidência de CCC é mais ou menos uniforme, mas a 
esofagopatia predomina nas regiões mais baixas do País, ao contrário da colopatia, que 
predomina no Altiplano (Dias, 1993). 

Também há diferenças aparentes na incidência da transmissão congênita, maior 
em áreas da Bolívia do que em Minas Gerais ou São Paulo, por exemplo (Dias, 1993). 
Entre outros, fatores epidemiológicos como a cepa do parasito, a espécie dominante do 
vetor, a densidade vetorial, fatores étnicos, ambientais e nutricionais têm sido lembra
dos para explicar tais diversidades, assim como possíveis fatores genéticos (Prata, 1975). 

A mortalidade na DCH apresenta dificuldades técnicas em seu estudo devido a 
problemas de diagnóstico e de sub-registro, mormente nas áreas endêmicas que são 
pobres e não dispõem de boa cobertura médico-assistencial. Além das considerações já 
feitas para a DCH aguda, lembre-se que a forma congênita está significativamente 
associada com nati-mortalidade, não havendo registros quanto a esta ocorrência. Na 
fase aguda, a maioria dos casos que vão a óbito sucedem devido a uma cardiopatia 
aguda com ICC, predominando as mortes naqueles casos com área cardíaca muito au
mentada em idades baixas, associada a certos padrões eletrocardiográficos, como baixa 
voltagem de QRS, bloqueios de ramo e arritmias. Outros casos falecem na vigência de 
meningoencefalite, mas quase sempre com severa cardiopatia associada, sendo difícil 
estabelecer qual delas foi a causa principal do óbito (Laranja e cols., 1956). Já na fase 
crônica é consenso de que a grande maioria dos óbitos por DCH é devida a CCC, 
especialmente em seus estágios finais, em indivíduos do sexo masculino, a partir dos 
30 ou 40 anos de idade. 

Dados obtidos por Puffer & Griffith, considerados de boa qualidade, registram 
para a região de Ribeirão Preto, SP, Brasil, uma taxa geral de mortalidade de 129,2/ 
100.000 habitantes para DCH, chegando a 200/100.000 na faixa etária de 35 a 64 
anos, particularmente no sexo masculino (in Dias, 1990). Recentemente, analisando 
a tendência da mortalidade por DCH no Brasil, Silveira e Rezende (1994) observaram 
que a mesma tende a declinar, em especial na última década, baixando o coeficiente 
geral no País de 5,2/100.00 em 1980 para 4,7/100.000 em 1985 e para 4,1/100.000 
em 1990. Neste trabalho, a imensa maioria dos óbitos registrados encontravam-se 
entre os 30 e os 79 anos, principalmente entre os 50 e 79 anos. De outra parte, 
estes autores chamavam a atenção para o fato de que a DCH era a terceira mais 
importante causa de morte entre as doenças infecciosas e parasitárias, 13,6%, e que 
o número absoluto de óbitos registrados (cerca de 6.000/ano) era ainda muito rele
vante (Silveira e Rezende, 1994). 

8. Fatores Prognósticos na DCH 

O grau de evolução da DCH crônica não guarda relação com os níveis de parasitemia 
ou de anticorpos IgG circulantes. Recentemente verificou-se que a presença de anticorpos 



específicos anti endotélio vascular ou interstício não eram marcadores de prognóstico. 
Fatores de evolução inerentes ao parasito e ao hospedeiro já foram mencionados, de¬ 
vendo-se recordar que a gravidade da DCH aguda depende muito da densidade vetorial 
e da pressão de transmissão, causando quadros severos ao nível de crianças de baixa 
idade. Outro fato de natureza similar considera o possível papel desempenhado pelas 
reinfecções sobre indivíduos chagásicos, com possível acentuação do quadro patogênico 
a partir da entrada de novos parasitos e estímulos antigênicos no primoinfectado. Estas 
idéias devem reforçar a prioridade do controle triatomínico, com vistas à diminuição da 
morbi-mortalidade (Dias, 1958; Dias, 1992). Já ao nível do paciente, os fatores de pior 
prognóstico envolvem o sexo masculino, a raça negra, as idades acima de 30 anos e a 
presença de CCC, especialmente com ICC (bem avaliada no ecocardiograma por fra
ções de ejeção inferiores a 40%), cardiomegalia, tromboembolismos e algumas altera
ções eletrocardiográficas como extrassistolia multifocal e freqüente, bloqueios 
trifasciculares, áreas inativas extensas, bloqueios AV de II e III graus, doença do nó 
sinusal e fibrilação atrial (Dias, 1990; Laranja e cols, 1956). 

Deve-se ainda assinalar que as formas crônicas digestivas podem complicar-se, 
como o megaesôfago com pneumonia aspirativa, desnutrição, esofagite de refluxo, 
ruptura do órgão e superposição de CA. Já o megacólon, além do supra mencionado 
vôlvulo, leva a graus importantes de compressão abdominal (com fecalomas enormes) 
e pode acentuar o quadro de ICC, quando presente. 

Sob outra perspectiva, porém, o controle das duas mais importantes formas de 
transmissão, principalmente a vetorial, está resultando num decréscimo visível não apenas 
da incidência, mas aparentemente também da morbi-mortalidade da DCH. Por seu 
turno, a atenção médica e previdenciária adequada é fator inconteste de prolongamen
to da vida do chagásico. Ambos esses fatos devem servir para que as autoridades sani
tárias, com vistas à DCH, não apenas mantenham a prioridade conferida aos programas 
de controle, como também aumentem os graus de cobertura e qualidade na atenção 
aos indivíduos já infectados, hoje 5 milhões em nosso país e cerca de 18 milhões na 
América Latina. 
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