
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.JUSTIFICATIVA: 
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A doença de Chagas ainda é causa importante da morte de milhares 

de pessoas nos países em desenvolvimento, mesmo com todos os 

programas de controle e erradicação, realizados nas últimas décadas em 

vários países da América Latina, através de eliminação dos vetores, triagem 

de doadores em bancos de sangue e melhoria das habitações. 

Duas situações epidemiológicas são claramente distinguidas no 

estudo da doença de Chagas: áreas de alta prevalência, como a Bolívia, e 

áreas de baixa prevalência, como a maioria dos países da América Latina.  

Nas áreas de alta prevalência, medidas ambientais saneadoras e 

maior controle no sangue transfundido através de métodos clássicos 

(sorologia convencional) poderão resultar em programas efetivos de 

controle. 

Nas áreas de baixa prevalência, um importante desafio se coloca para 

a medicina: identificar os indivíduos chagásicos, principalmente mulheres e 

crianças, para que medidas terapêuticas e preventivas possam ser 

instituídas. 

À medida em que as formas clássicas de transmissão da doença de 

Chagas, como a vetorial e a transfusão de sangue estão sendo controladas, 

outras formas de transmissão menos freqüentes como o transplante de 

órgãos e a transmissão congênita vêm demonstrando importância crescente 

(REICHE et al,1996), por isso, é de grande importância investir em 

pesquisas que permitam padronizar  métodos mais seguros, de mais fácil 

execução e de resultados mais rápidos e econômicos para o diagnóstico 

precoce da infecção chagásica nos recém-nascidos (BITTENCOURT,2000). 
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Entretanto, apesar dos inúmeros estudos de prevalência e incidência 

da doença de Chagas no Brasil, pouco se pode concluir sobre a transmissão 

congênita, já que os levantamentos soroepidemiológicos mais recentes feitos 

na Bahia, em escolares de 7 a 14 anos, ou da população total, como no 

estado de São Paulo, não servem como indicadores de transmissão 

congênita. Os inquéritos realizados em Tocantins e Piauí em crianças de 0 a 

5 anos não apresentaram resultados conclusivos de transmissão congênita e 

serviram  para a complementação da vigilância entomológica que foi 

realizada paralelamente nestes estados . 

No presente trabalho avaliamos o desempenho do TESAcruzi como 

teste confirmatório de infecção chagásica em amostras de sangue de 

crianças de 0 a 5 anos colhidas de diferentes regiões rurais do Brasil .Os 

dados colhidos permitirão uma avaliação precisa da soroprevalência da 

infecção chagásica e para estabelecer hipóteses para a transmissão 

congênita. 

As amostras de sangue sororeagentes enviadas pelo laboratório do 

Instituto de Patologia Tropical/HC de Goiânia – sob a coordenação do Prof. 

Alejandro Luquetti, e confirmadas como reagentes no laboratório de 

referência do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, foram 

identificadas e as crianças visitadas e examinadas por clínicos 

especializados que se deslocaram para a área. Amostras de soro venoso 

foram colhidas das crianças, parentes e contactantes. 

Se dispusermos de ferramentas para identificar essas pessoas, então 

temos um dever social e ético de aplicá-las.   


