CHAGAS:
UM ASSASSINO
SILENCIOSO
Os triatomíneos
(conhecidos como
vinchuca, barbeiro,
pito, chinche
ou chipo)
transportam
o parasita

1

Este inseto
esconde-se
nas paredes e
debaixo dos
telhados das
cabanas de
adobe

Fase aguda (2 meses)
Sintomas ligeiros ou ausência
de sintomas

Esta doença é propagada principalmente por insetos
triatomíneos.
Se não for tratada, a doença de Chagas pode provocar
problemas graves no coração e no sistema digestivo.

Mordem as pessoas
durante o sono e
defecam perto da
mordida,
fazendo-as
contrair a doença

Fase crónica assintomática
(10-30 anos)

Apenas

1 EM CADA 10

pessoas afetadas

pessoas
morrem
todos os
anos desta
doença

CONTROLO E
PREVENÇÃO

A doença parasitária
também pode ser
transmitida por:
• Alimentos contaminados
• Transfusões de
sangue e transplantes
de órgãos
• Transmissão de mãe para filho

Fase clínica crónica
1 em cada 3 pessoas infetadas
contraem problemas cardíacos e
do sistema digestivo que podem
provocar a morte

75

MILHÕES

é diagnosticada

Fazer análises
ao sangue e
aos dadores
de órgãos

Pulverizar
as casas e as
imediações
com inseticidas
para eliminar
os insetos

TRATAMENTO

4

3

Sem sintomas

6-7 MILHÕES

12 000
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A doença de Chagas é
uma doença tropical
negligenciada e que
é causada pelo parasita
Trypanosoma cruzi.

as pessoas que vivem
na América Latina correm
o risco de contrair
a doença de Chagas
Outrora confinada
exclusivamente à América
Latina, a doença de Chagas
tem vindo a alastrar-se
a outros continentes em
resultado das migrações

Triagem de
mulheres
grávidas e de
crianças de
mães infetadas

Recomendado para:
• Todas as crianças com infeção congénita
• Todos os adultos durante a fase crónica inicial
• Todas as mulheres em idade fértil
Durante a fase crónica tardia, são normalmente indicados de forma adicional
tratamento médico durante toda a vida e cirurgia.
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