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TRATAMENTO

O tratamento para a doença de chagas é recomendado 
para todas as pessoas diagnosticadas com infecção 
aguda, sistema imunológico enfraquecido ou infecção 
congênita.

A medicação é dada sob acompanhamento médico nos 
hospitais devido aos efeitos colaterais que provoca, e 
deve ser mantida, no mínimo, por um mês.

O efeito do medicamento costuma ser satisfatório na 
fase aguda da doença, enquanto o parasita está 
circulando no sangue.

Na fase crônica, não compensa utilizá-lo mais e o 
tratamento é direcionado às manifestações da doença a 
fim de controlar os sintomas e evitar as complicações.

 

DOENÇA DE CHAGASDOENÇA DE CHAGAS

Atenção!

Os pacientes devem consultar primeiramente um clínico 
geral. Alguns podem ser encaminhados a um 
especialista, como cardiologista, gastroenterologista ou 
especialista em doenças infecciosas.

Se você possui os sintomas dessa doença, procure 
imediatamente um posto de saúde mais próximo de sua 
casa. 



A doença de chagas também pode ser transmitida das 
seguintes formas: mãe pra bebê (congênita), transfusão 
de sangue e transplante de órgão.

Nas habitações humanas têm sido encontrado 
preferencialmente nos quartos, junto às camas, 
escondidos em entulhos deixados em cantos de paredes, 
em gal inheiros,  chiqueiros,  paiós,  cercas e 
principalmente em rachaduras de paredes.

Ainda não há vacina contra a Doença de Chagas e sua 
incidência está diretamente relacionada às condições 
habitacionais (casas de pau-a-pique, sapê, etc). 

Assim, basicamente, a prevenção se dá pela eliminação do 
vetor, o barbeiro, por meio de medidas de controle, tais 
como:

A Doença de Chagas - também conhecida como Mal de 
Chagas, Chaguismo e Tripanossomíase Americana  é uma 
infecção causada pelo parasita Trypanosoma cruzi.

A contaminação do homem pode ocorrer através do 
contato direto com as fezes do barbeiro infectado ou pela 
ingestão de alimentos contaminados com fezes 
infectadas. Os barbeiros não nascem com o agente 
causador da doença de Chagas, mas se infectam ao sugar o 
sangue de animais que tenham o parasita, tais como 
gambás, ratos e até o próprio homem.

Em geral, os barbeiros picam enquanto as pessoas estão 
dormindo e o  é eliminado nas fezes do 
barbeiro depois que ele termina de se alimentar. 
Geralmente ocorre uma leve ardência ou coceira no local 
da picada, assim, quando a pessoa se coça, acaba por 
introduzir as fezes no ferimento, causando a 
contaminação.

Trypanosoma cruzi

CONHECENDO A DOENÇA DE CHAGAS PREVENÇÃO

SINAIS E SINTOMAS DA DOENÇA

 

Estas são medidas preventivas que devem ser adotadas, 
principalmente em ambientes rurais.

E lembre-se: a doença de chagas não tem cura, por isso, a 
melhor forma de prevenção é o combate ao inseto 
transmissor.

A construção de melhores habitações.

Aplicação sistemática de inseticidas e;

Utilização de telas em portas e janelas.

Cuidados com a conservação das casas
(limpeza e organização);

Os sintomas da Doença de Chagas podem variar durante 
o curso da infecção. Ela tem uma fase aguda, de curta 
duração, que em alguns doentes progride para uma fase 
crônica.

Na fase aguda, os sintomas são geralmente lentos, pouco 
mais do que febre, mal-estar, vermelhidão no local da 
picada e inflamações e inchaço nos locais de infecção. 
Com o avanço da doença (da fase aguda para a crônica) 
surgem outros sintomas, tais como aumento do fígado e 
do baço, problemas cardíacos e desordens do sistema 
digestivo.
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