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RACHEL LEWINSOHN

migos, podemos dor-
mir tranqüilos. “O mal
de Chagas está contro-

lado no país”, afirmou o doutor
Humberto Costa em Petrolina
(PE), a 8 de abril.1 E as seis fata-
lidades e dezenas de pessoas
internadas em Santa Catarina,
segundo dados oficiais (quase
certamente incompletos)? E o sur-
to no Amapá, sobre cuja mor-
bidade e mortalidade as fontes
oficiais mantêm discreto silên-
cio?  “São [casos] excepcionais,
com uma nova forma de trans-
missão oral, totalmente dife-
rente da tradicional.” Cha-
mem-nos de “casos excepcio-
nais”, “acidentais” (C.O.Mi-
randa) ou do que quiserem – é
indiscutível que não se trata de
alguns casos esporádicos, mas
de surtos de uma doença que,
no ver das autoridades, está
controlada. Controlada? Ob-
viamente o termo precisa ser
definido. Quanto à “novidade”
da via oral de transmissão, ela
é conhecida há décadas (ver
parte I deste artigo).

Na mesma entrevista do dou-
tor Humberto Costa, fomos in-
formados de que “a pasta está
desenvolvendo um trabalho
para reduzir a incidência do
mal de Chagas na Bahia, ú-
nico Estado onde há registros
de pessoas infectadas pe-
lo...Trypanosoma cruzi
(causador do mal)...”
(Itál.RL) Que registros são
esses? Seriam por acaso os
da doença aguda, de notificação
compulsória em todo o Brasil?
Devemos entender que a Bahia
abarca o último reduto da do-
ença? A frase, conforme cons-
ta, pouco informa.

Com o devido respeito, se-
nhor ministro, tínhamos o di-
reito de esperar coisa melhor. À
vista da ignorância generaliza-
da sobre a doença e os surtos
recentes, o público precisa ser
informado do ocorrido, dos pe-
rigos do contágio, e do que sig-
nificam as medidas de contro-
le. As notas técnicas do Minis-
tério da Saúde (internet),2, 3 não
alcançam o grosso da popula-
ção. Por outro lado, afirmações
pretensamente tranqüilizado-
ras são de pouca valia enquanto
escamotearem essas explica-
ções. O que se faz necessário e

urgente são esclareci-
mentos sobre (1) cau-
sas, transmissão e ma-
nifestações da doen-
ça, e sua prevenção;
(2) as medidas de

controle; e (3) o sig-
nificado e os limites do

controle.4 Tentarei resumir estes
dados complexos..

A tripanossomíase americana

foi descoberta por Carlos Cha-
gas, que em 1909 descreveu o
primeiro caso humano. Sua
causa é o Trypanosoma cruzi,
protista flagelado transmitido
a animais de sangue quente
por um inseto sugador de san-
gue¯o barbeiro. O habitat de am-
bos, barbeiro e T.cruzi, é silves-
tre, assim como o dos seus hos-
pedeiros naturais: tatus, roedo-
res, morcegos etc. Forçados
pelo desmatamento a voar à
procura de outros nichos,
os barbeiros adentram as
habitações humanas,
onde proliferam enor-
memente nas coberturas
de sapê e folhas de palmei-
ras dos barracos e casas de
pau-a-pique e nas rachaduras
das paredes e tetos. Suas fezes
“chovem” sobre os habitantes
(e sobre alimentos, panelas e de-
pósitos de água destampados).
De noite saem de seus esconde-
rijos para sugar o sangue de suas
vítimas, em cuja pele ou
mucosa, perto da picada, depo-
sitam suas fezes, que contêm o
T.cruzi  (transmissão vetorial, a
via mais importante no passa-
do). Quando a vítima esfrega o
olho ou coça a pele, as fezes são
introduzidas na corrente san-
güínea pela mucosa ou a mi-
núscula lesão da picada, ou

qualquer outra (p.ex. picada
de mosquito).

São outras vias de trans-
missão: a transfusão de
sangue ou componentes
sangüíneos, a via congê-

nita (pela placenta), a via
oral, o transplante de órgão

de doador chagásico, o aciden-
te de laboratório.

As formas da doença, aguda
e crônica, são muito variáveis.
São fatores de grande risco: a
baixa idade, a imunodepres-
são. A infecção aguda aparece
8-10 dias após o contágio, dura
de alguns dias até 8 semanas, e
extingue-se espontaneamente.
Começa com febre alta, contí-
nua (2 a 5 dias), dores genera-
lizadas, fígado, baço e gânglios
linfáticos (ínguas) aumentados;
taquicardia, miocardite, e ou-
tros sintomas. O chagoma, in-
chaço na pele em qualquer lu-
gar do corpo, e o sinal de Ro-
maña, inchaço em um dos o-
lhos, que indicam o ponto de
entrada do parasita, selam o
diagnóstico. Note-se, porém,
que podem faltar alguns ou todos
os sintomas: o indivíduo pode
não ter nenhuma suspeita de
ter-se infectado. Na fase aguda
são destruidos os gânglios pa-
rassimpáticos que controlam
parte da atividade do coração
e do aparelho digestivo. A ex-
tensão dessas lesões irreversí-
veis depende da carga parasitá-
ria, do estado do paciente e de

outros fatores, e determina o
curso da doença. As formas ner-
vosas, aguda e crônica, são mais
raras. Transmitida por transfu-
são de sangue, a doença pode
assumir forma desde
indeterminada até aguda.

O espectro da fase crônica é
largo: desde silenciosa no por-
tador assintomático, até mode-
rada ou grave no doente sinto-
mático, com todas as manifes-

tações da cardiopatia e/ou
megaesôfago ou megacó-
lon. Na cardiopatia, de lon-
ge a forma mais comum e
mais grave, predominam a
cardiomegalia (“coração de
boi”), os aneurismas, e em

particular as arritmias, bati-
mentos cardíacos irregulares,
difíceis de controlar e que po-
dem levar à morte súbita. Dos
“megas”, o mais comum entre
nós, além da cardiomegalia, é
o megaesôfago (mal do engas-
go) resultado da destruição ma-
ciça dos gânglios parassimpá-
ticos desse órgão. Os proble-
mas começam com a dificulda-
de de engolir alimentos sólidos,
e aumentam até a impossibili-
dade de engolir mesmo água.
Menos freqüente (mas não ra-
ro) no Brasil é o megacólon, que
gradualmente vai impedindo o
funcionamento do intestino
grosso, até sua  paralisação.
Pode ser atacado um só órgão,
ou vários ao mesmo tempo. Por
motivos desconhecidos, a do-
ença crônica pode se agudizar
de repente, podendo levar à
morte súbita.

Tratamento. Algumas fei-
ções da forma crônica admitem
intervenção cirúrgica: implan-
tação de marca-passo; trans-
plante cardíaco; ressecção par-
cial do esôfago, etc. Para a fase
aguda existem dois medica-
mentos, ainda controvertidos.
Iniciado o tratamento o mais
cedo possível, e mantido sob ri-
goroso controle médico (dura-
ção, efeitos colaterais!), o índi-
ce de cura é alto. Na fase crôni-
ca, a eficácia é baixa ou nula. Ex-
cetuando os casos cirúrgicos, e os
agudos tratados da forma des-
crita, para todos os efeitos a do-
ença crônica é incurável. A lite-
ratura médica não relata ne-
nhum caso de cura espontâ-
nea. Não existe vacina contra
a doença de Chagas.

A grande esperança para o
chagásico crônico é o tratamen-
to regenerativo com células-
tronco, que há pouco vem sen-
do realizado no Brasil com re-
sultados muito animadores.
Porém, não é solução a curto
prazo. A terapêutica, ainda na
fase experimental, precisa ser
pesquisada exaustivamente; há
que considerar também os vas-
tos problemas que surgirão

com a aplicação a (literalmen-
te) milhões de indivíduos.

A prevenção, discutida na
parte I deste artigo, consiste em
manter a moradia livre do bar-
beiro; proteger água e alimen-
tos de poluição; evitar legumes,
frutas ou sucos crus que dei-
xem qualquer dúvida sobre
sua possível contamina-
ção.

Controle.  A infecção na-
tural é um estado de equi-
líbrio, resultado da presen-
ça do T.cruzi em inúmeros in-
setos e animais silvestres,
infectados mas não doentes.
Este reservatório, inacessível a
qualquer medida de combate, é
a fonte inesgotável do vetor e do
agente causal da doença de
Chagas humana. As campa-
nhas visam à interrupção da
transmissão vetorial, aplican-
do inseticidas de efeito residu-
al nas moradias humanas. O
barbeiro também tem papel
na transmissão oral; portanto
as campanhas antivetoriais as-
sumem duplo significado,
mas é claro que não atingem
o vetor silvestre.

A colaboração da comunida-
de na vigilância constante é um
dos fatores principais do suces-
so das campanhas. Para garan-
tir o terreno ganho, são essen-
ciais: educação, pesquisa; cui-
dados ambientais; melhores
condições habitacionais, rurais
e urbano-interioranas; e em
perspectiva mais ampla, a re-
forma agrária. Sobretudo são
indispensáveis abrangência e
continuidade na atenção de au-
toridades, médicos, sanitaris-
tas, e da comunidade, aos pro-
blemas em pauta – na sua mai-

oria econômicos, sociais
e políticos. As campa-
nhas das últimas dé-
cadas virtualmente
eliminaram o Tria-
toma infestans em

grande parte do Bra-
sil, sucesso comprova-

do pela queda da incidência (ca-
sos novos por ano) em crianças
de 0 a 6 anos e escolares. Mas
quando as verbas antive-
toriais foram desviadas devi-
do a um surto de dengue, a in-
cidência prontamente au-
mentou, provando que o
combate ao barbeiro é indis-
pensável para evitar a anula-
ção dos sucessos já alcançados. .

Nos Estados considerados en-
dêmicos, décadas de esforço
conjunto conseguiram inter-
romper a transmissão vetorial,
eliminando o Triatoma infestans
domesticado. Outra via impor-
tante de transmissão, a
transfusional, está sendo efetiva-
mente controlada em grande
parte do Brasil. Mas, ao abran-
dar-se a vigilância, o T.infestans

Do caldo de cana ao suco de açaí (Parte II)

A
pode recolonizar os locais de-
sinfestados, ou outra espécie
pode ocupar o seu lugar. A exis-
tência do reservatório silvestre
torna inatingível o controle total,
e todos os especialistas ressal-
tam que não há nenhum canto
do Brasil fora de perigo. A pro-

va cabal disso são os surtos re-
centes da doença, em regiões
consideradas não endêmicas.
Provavelmente  foram sil-
vestres as espécies de bar-
beiros e as cepas de

T.cruzi envolvidas em
S.Catarina e na Amazônia,

explicando em parte a virulên-
cia dos surtos. Até a década de
1960 a região amazônica era
considerada indene; mas des-
de então, devido ao desma-
tamento, registram-se casos da
doença cada vez mais nume-
rosos, com predomínio da via
oral de transmissão.

É indiscutível que houve pro-
gresso importante no controle
da transmissão vetorial e trans-
fusional no Brasil; mas não pos-
so enfatizar o bastante que con-
trole de transmissão não quer di-
zer erradicação da doença. “Seria
um erro imaginar que a doen-
ça de Chagas está vencida,.”
dizem três dos maiores especia-
listas na área.5  E acrescentam:
“Paradoxalmente, o sucesso
das campanhas constitui um
dos maiores perigos, pois à me-
dida que diminui o problema
de saúde pública, parece dimi-
nuir a necessidade da vigilância
contínua...” É o caso do tísico
que, mal parou de tossir, inter-
rompe o tratamento, conside-
rando-se curado.

Não amigos, ainda não pode-
mos dormir tranqüilos.

1  Folha Online, 09/04/2005.
2   saude.gov.br/svs/destaques/no-
ta_chagas3.htm
3  http://www.cpqam.fiocruz.br/noti-
cia.php?id=95
4  Ver  R Lewinsohn, Três Epidemias
– Lições do Passado, Ed.Unicamp,
2003, cap.”Carlos Chagas”.
5  JCP Dias, AC Silveira, CJ Schofield, The
impact of Chagas disease control in Latin
America – a  review. Mem.Inst.Osw.Cruz,
2002, 97/5: 603-612.
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