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resumo 
 

 

A epidemiologia da doença de Chagas (DCH) tem adquirido uma crescente 
relevância na transfusão sanguínea, já que a sua expansão da América Latina 
para os Estados Unidos da América chamou a atenção não somente dos 
países da América do Norte, mas de todo o continente e também da Europa. 
Em Portugal não conseguimos encontrar referências bibliográficas relativas à 
prevalência de DCH. Esta constatação torna-se mais relevante se acentuarmos 
ser Portugal um país com uma forte população imigrante oriunda de países 
onde a DCH é endémica. 
 
O objectivo deste estudo é determinar a prevalência da infecção por T. cruzi na 
população de dadores do Centro Regional de Sangue do Porto – Instituto 
Português do Sangue provenientes de áreas endémicas (como a América do 
Sul e Central), como contributo para a segurança biológica dos produtos 
sanguíneos. 
 
Não foram encontrados neste trabalho casos de infecção por T. cruzi. Daí que 
a implementação do teste de rastreio sistemático não nos parece poder ser 
definida como prioritária. 
 
Contudo, consideramos que seria uma mais-valia a realização de outros 
estudos deste género, nesta e noutras regiões do país, de forma a monitorizar 
uma possível evolução da situação. 
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abstract 

 

The epidemiology of Chagas disease (CD) has become increasingly relevant in 
blood transfusion. Its spread from Latin America to the United States has drawn 
the attention not only of North American countries but of the continent as a 
whole, and of Europe. We have not found any reports on the prevalence of CD 
in the literature in Portugal. This is quite important given that Portugal has a 
sizeable immigrant population originating in countries where CD is endemic. 
 
The purpose of this study is to establish the prevalence of infection by T. cruzi 
in blood donors in the Regional Blood Center in Porto - Instituto Português do 
Sangue - who have come from endemic areas such as South and Central 
America, thereby contributing to the biological safety of blood products. 
 
No cases of infection with T. cruzi were found and so the systematic screening 
of blood does not seem to us to be a priority. 
 
But we feel it would be advantageous to undertake further studies of this kind 
here and elsewhere in Portugal to monitor any developments in this situation. 
 
 

 

 















1. INTRODUÇÃO 

 

 

A actualidade mostra que as doenças denominadas (re)emergentes têm merecido 

nos últimos anos – e de forma gradual – uma crescente discussão e estudo por 

parte da comunidade científica de todo o Mundo. Sinais de um tempo em que os 

fenómenos demográficos, sociais, económicos e culturais associados à 

globalização afectam tanto os perfis epidemiológicos dessas doenças (que alguns 

também designam de “esquecidas”) como as perspectivas e estratégias do seu 

controlo. 

 

É esta a realidade da Doença de Chagas Humana (DCH), uma “proeminente” 

desconhecida da população mundial anualmente responsável pela morte de 14 

mil infectados (Roddy e al. 2007). E uma contribuinte estatística de peso para a 

existência de estimativas oficiais que apontam para 15 milhões de infectados na 

América Latina e mais de 28 milhões de pessoas em risco de transmissão, em 

cerca de 21 países endémicos, do México à Argentina (OMS 2007). 

 

Esta é, pois, como sublinhar-se-á mais adiante, uma doença que incide nos 

países ditos menos desenvolvidos, mas que a mobilidade humana e o frenesim 

global dos nossos dias não conseguem fechar dentro de fronteiras. 

 

Veja-se – e perceba-se – porque é que as notícias sobre o surgimento de novos 

agentes infecciosos num foco bem localizado do planeta, ou sobre a eminência 

(mais ou menos próxima) de um alerta mundial de uma qualquer pandemia, fazem 

precipitar para os aeroportos internacionais torrentes de microfones, câmaras 

fotográficas e de vídeo. Briceño-Léon recorda-nos: as facilidades dos movimentos 

populacionais conduziram a um crescimento importante do turismo, que mobilizou 

em 2007 cerca de 900 milhões de pessoas em todo o mundo. Mais de metade 

viajam na Europa, mas há também um crescimento do turismo para a América 

central e do sul, representando 19,6 milhões de pessoas em 2000 e que passou a 

27,9 milhões em 2007. Uma parte destes visitantes fazem turismo rural, 



ecoturismo ou de aventura, actividades que quando realizadas em zonas 

endémicas, podem expor os visitantes ao risco de contrair as doenças (Briceño-

Léon 2009). 

 

A Doença de Chagas Humana (DCH) foi descrita pela primeira vez em 1909 pelo 

médico brasileiro Carlos Chagas, um investigador do Instituto Oswaldo Cruz 

(IOC), que comunicou ao mundo científico - através da publicação na revista do 

Instituto de Doenças Tropicais de Hamburgo (Archiff Schiffs-und Tropen-Hygiene)  

- a descoberta de uma nova doença humana, o seu agente causal Trypanossoma 

cruzi (T. cruzi) e o insecto que o transmitia, no artigo intitulado “Nova 

tripanossomíase humana. Estudos sobre a morfologia e o ciclo evolutivo do 

Schizotrypanum cruzi n. gen., n. sp., agente etiológico de nova entidade mórbida 

do homem”. 

 

Esta descoberta constituiu um marco histórico na ciência e saúde, prestando uma 

contribuição inovadora no campo emergente da medicina tropical e dos estudos 

sobre as doenças parasitárias transmitidas por insectos-vectores. Chagas trouxe 

a público a realidade sanitária e social do interior do Brasil, assolado pelas 

endemias rurais intimamente associadas à pobreza, gerando uma mobilização 

que ocupou, a partir de então, as tribunas da política e das instituições de saúde. 

 

Actualmente não existe uma vacina nem perspectiva de um processo de 

imunização em larga escala num futuro próximo. Quanto ao tratamento, na fase 

aguda deve ser realizado em todos os casos e o mais rapidamente possível, após 

diagnóstico de confirmação, independentemente da via de transmissão. O 

tratamento específico é eficaz na maioria dos casos agudos (>60%) e congénitos 

(>95%), apresentando ainda boa eficácia em 50 a 60% dos casos crónicos 

recentes (OPS 2009). 

 

O controlo de vectores e das transfusões de sangue ainda constituem as 

ferramentas mais importantes para evitar a transmissão e a disseminação da DCH 

para novas áreas (Filho 2009). 



Investigações de terreno sobre o controlo da transmissão e manipulação de 

infectados por T. cruzi não recebem incentivos relevantes sob a alegação de que 

o produto resultante terá extrema dificuldade de publicação e que o peso 

curricular do trabalho será muito baixo em termos académicos, portanto 

desvantajoso ao investigador que pretende competir cientificamente e galgar 

postos na sua carreira. Não obstante, existiu um grande esforço nas últimas 

décadas pelo controlo da doença, mormente em países do chamado Cone Sul 

(Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai) e Venezuela, conseguindo-

se uma redução drástica da transmissão em extensas áreas trabalhadas. Estas 

devem-se basicamente a um grande esforço de pressão da comunidade científica 

latino-americana. Os sistemas de vigilância epidemiológica, informação e 

diagnóstico precisam de estar sempre disponíveis e em funcionamento. 

Pragmaticamente, as actividades de controlo da DCH devem integrar-se nas 

demais actividades de ciência, tecnologia e investigação (Dias 2007). 

 

O trajecto da DCH é ainda compassado por obstáculos e o rumo mais imediato 

tem alguns desafios no caminho, principalmente ao nível da assistência médica 

para os indivíduos já infectados e no patamar da sustentabilidade de uma 

vigilância epidemiológica permanente. Ambos dependem de um melhor 

desempenho dos sistemas de saúde, sobretudo em termos de competência e de 

superação de situações de injustiça social (Dias 2007). 

 

Do debate internacional em torno da doença têm saído sucessivas 

recomendações que apontam para a necessidade de investimentos nas áreas de 

vigilância epidemiológica, pesquisa aplicada à saúde pública, bem como um 

ênfase em acções de prevenção e controlo de vectores, além da melhoria das 

infra-estruturas do sector da saúde – tudo isto com o objectivo de reduzir o 

impacto destas doenças (Schatzmayr 2001). 

Globalização e DCH são realidades históricas e sociais estritamente interligadas 

na América Latina. Como doença caracteristicamente rural, atinge 

tradicionalmente pessoas do interior que habitam ou habitaram casas de baixa 

qualidade (higiénico-sanitária), onde facilmente se aloja e se coloniza o vector. 



Nas últimas décadas acentuou-se a urbanização de indivíduos infectados, o que 

fez subir os riscos de transmissão por transfusão sanguínea (Dias 2007). 

 

O aumento da imigração proveniente da América Latina para os Estados Unidos 

da América (EUA), Canadá e Europa, tem lançado novos desafios em termos de 

saúde pública e vigilância epidemiológica, no que concerne a doenças 

“importadas”, nas quais se inclui a DCH. Estudos publicados revelam que, apesar 

de não endémica, a DCH existe em países como Estados Unidos da América 

(Bern et al. 2007; Tobler 2007; CDC 2008), Espanha (Barea et al. 2005), França 

(François-Xavier et al. 2008), entre outros. Segundo um estudo realizado em 

França, entre 2004 e 2006 foram diagnosticados nove casos de DCH (François-

Xavier et al. 2008).  

 

Nestes países, a estratégia de controlo centra-se na prevenção da transmissão 

por transfusão sanguínea, transplante de órgãos e transmissão mãe–filho, já que 

a transmissão mediada por vectores não se tem mostrado relevante (Muñoz et al. 

2005). 

 

 

 



2. CICLO DE VIDA DO AGENTE ETIOLÓGICO E TRANSMISSÃO 

 

 

O agente etiológico da DCH é o Trypanossoma cruzi (T. cruzi), protozoário 

flagelado da ordem Kinetoplastida, família Trypanosamatidae, caracterizado pela 

presença de um flagelo e de uma única mitocôndria (Guia de vigilância 

epidemiológica 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fig. 1. Imagens de T. cruzi em doentes com DCH. A - Tripomastigotas no sangue 
periférico de um doente na fase aguda. B – Amastigotas num miócito cardíaco de um 
doente na fase crónica (Bern et al. 2007). 

 

 

O T. cruzi é um membro do mesmo género (Trypanossoma) dos agentes 

infecciosos africanos da Doença do Sono (Trypanosoma brucei gambiense e 

Trypanosoma brucei rhodesiense) - encontrada em África e transmitida por uma 

mosca - e da mesma ordem (Kinetoplastida) que o agente infeccioso da 

leishmaniose (género Leishmania), mas as suas manifestações clínicas, 

distribuição geográfica, ciclo de vida e os insectos vectores são bastante 

diferentes destes outros agentes.  

 

A DCH é uma zoonose vectorial de carácter crónico nos hospedeiros 

imunocompetentes e oportunista nos imunocomprometidos. Esta doença evolui 

para a cronícidade passando por três etapas: fase aguda, fase latente ou crónica 

 



indeterminada, que representa 50 a 70% dos infectados, e fase crónica 

determinada (Comité de Parasitologia 2006a). 

A via de transmissão da infecção por T. cruzi pode ser:  

� Vectorial. Constitui a forma de transmissão natural ou primária da 

doença. Ocorre através de insectos (Figura 2) da família dos Réduviidae e 

da sub-classe Triatominae, que têm como principais espécies: Triatoma 

infestans, Rhodnius prolixus, Triatoma dimidiata, Panstrongylus megistus 

e Triatoma brasiliensis, característicos da América Central e do Sul, mas 

também Triatoma barberi e Phyllosoma, no México (Dias 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Vector da doença de Chagas. Insecto Triatomíneo (Leite 2008). 

 

 

� Transfusão sanguínea e transplante de órgãos. A via transfusional é o 

segundo mecanismo de transmissão mais importante nos países 

endémicos. O T. cruzi é um organismo robusto que pode sobreviver até 

18 dias no sangue total armazenado a 4º C. Também resiste aos 

processos de criopreservação e descongelação. A infecção pode ser 

transmitida não só pela transfusão de sangue total, mas igualmente 

através de plasma fresco congelado, crioprecipitado e plaquetas (Barea et 

al.2005). Nos casos de transmissão através do transplante de órgãos, a 

doença de Chagas aguda que ocorre após esse mecanismo de 

 



transmissão apresenta-se mais grave, uma vez que os receptores estão 

imunocomprometidos (Gontijo e Silvana 2009). 

� Congénita (mãe-filho). É o resultado da transmissão de T. cruzi da mãe 

infectada ao seu feto, por via placentária e/ou transmembranaria. Nas 

regiões onde se efectua o controlo da transmissão vectorial e 

transfusional, esta via constitui a principal forma de transmissão. Segundo 

alguns estudos em áreas endémicas, a taxa de transmissão materno–fetal 

da infecção por T. cruzi varia entre 1 e 12 % das mulheres infectadas. A 

transmissão congénita pode acontecer tanto quando a mãe se encontra 

na fase aguda, como na fase crónica (mais frequente) da doença (Torrico 

et al. 2007). Pode ser transmitida em qualquer período da gestação ou 

durante o parto (OPS 2009). Encontram-se já descritos alguns casos de 

transmissão congénita de DCH na Europa, designadamente na 

Catalunha, em Espanha (Guarro et al. 2007). 

 

� Oral. Esta transmissão ocorre de forma circunstancial, por meio da 

ingestão de triatomíneos infectados ou pela ingestão de alimentos 

recentemente contaminados com tripomastigotas metacíclicos, contidos 

no intestino posterior dos insectos. Nos últimos anos, a ocorrência de 

casos agudos da DCH por transmissão oral tem sido sistematicamente 

observada em diferente países, mas especialmente na região da 

Amazónia brasileira (OPS 2009). 

 

� Acidental. Pode ocorrer por acidentes em laboratório e resulta da 

manipulação de material contaminado, que deve ser prevenida através 

das boas práticas laboratoriais e do rigoroso uso de normas de 

biossegurança. 

 

 

O contacto dos insectos vectores infectados pelo T. cruzi com os seres humanos 

é propiciado, principalmente, pela precariedade das habitações nas áreas rurais, o 

que cria condições favoráveis à infestação das casas pelos triatomíneos. Estes 



proliferam nas habitações pobres das zonas rurais, geralmente com muros de 

barro e telhados de palha. A forma mais comum de contrair a doença é através do 

contacto com as fezes do insecto, o qual se alimenta do sangue dos seres 

humanos e animais.  

 

O período de incubação da DCH depende da forma de transmissão. Quando 

existe sintomatologia, na fase aguda, esta costuma aparecer 5 a 14 dias após o 

contacto com o insecto vector. Quando adquirida por transfusão sanguínea, o 

período de incubação varia de 30 a 40 dias. Em geral, as formas crónicas da 

doença manifestam-se mais de 10 anos após a fase inicial (Guia de vigilância 

epidemiológica 2005). 

 

O T. cruzi desenvolve-se em todo o aparelho digestivo do triatomíneo, resultando 

em formas alongadas (tripomastigotas metacíclicos), presentes principalmente 

nas fezes do insecto. Estas são as formas infectantes e podem penetrar pelas 

mucosas quando o homem leva as mãos contaminadas aos olhos, nariz ou boca; 

e por soluções de continuidade, como as provocadas pelo acto de coçar a zona 

picada (Guia de vigilância epidemiológica 2005; Zeraín 2006).  

 

Logo após a penetração, o tripomastigota metacíclico invade as células do 

sistema fagocítico mononuclear (célula-alvo) e perde o flagelo, passando a 

chamar-se amastigota. As amastigotas multiplicam-se por divisão binária até que 

a célula infectada fique repleta de amastigotas. Nesta altura, as amastigotas 

passam novamente a tripomastigotas, e quando a célula-alvo rebenta liberta 

tripomastigotas que se deslocam para infectar uma nova célula-alvo, 

disseminando-se para o resto do organismo através da circulação sanguínea e 

linfática. Os principais órgãos afectados são o coração, o tubo digestivo e os 

plexos nervosos (Figura 1 e 3) (Souza 2009).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 3-Ciclo evolutivo do T. cruzi (Lannes-Vieira 2009). 
 

 

 

Os sintomas da doença podem variar durante o curso da infecção. No início, a 

fase aguda pode decorrer assintomática. Quando aparentes, os sintomas 

caracterizam-se por uma miocardite, na maioria das vezes só traduzível 

electrocardiograficamente. Os sintomas são geralmente febre, cefaleias, dores 

musculares, apatia, hipertrofia de linfonodos. Frequentemente ocorre 

hepatoesplenomegalia. Depois da fase aguda, a maioria das pessoas infectadas 

entram numa etapa latente longa e assintomática – chamada de “crónica 

indeterminada” – que pode durar 10 a 20 anos e durante a qual a maioria dos 

portadores não sabe que tem a infecção (Comité de parasitologia 2006a). Com a 

evolução da doença, os sintomas tornam-se crónicos, expressando-se 

clinicamente anos ou décadas mais tarde numa das formas crónicas (Guia de 

vigilância epidemiológica 2005): 

� Forma cardíaca. É a mais importante forma de limitação dos doentes e a 

principal causa de morte. Pode apresentar-se sem sintomatologia, mas 

com alterações electrocardiográficas; 

�  Forma digestiva. Caracteriza-se por alterações ao longo do trato 

digestivo, ocasionadas por lesões dos plexos nervosos, com 

 



consequentes alterações da motilidade e de morfologia, ao nível do trato 

digestivo; 

� Forma mista. O doente pode ter associação da forma cardíaca com a 

digestiva. 

 

 

Na fase aguda da doença existe uma estreita relação entre a parasitemia (número 

de parasitas presentes na corrente sanguínea), título de anticorpos e gravidade da 

doença. Pelo contrário, na fase crónica não existe nenhuma relação entre a 

parasitemia, título de anticorpos e severidade do quadro clínico (Zeraín 2006). A 

parasitemia e a produção de anticorpos dependem de vários factores como a via 

de transmissão, a quantidade de parasitas infectantes, a virulência e a 

patogenicidade dos mesmos, e as condições físicas do hospedeiro, como a idade 

e a nutrição (Pignatti 2004). 

 



Parâmetros 
epidemiológicos 

1990 2000 2006 

Mortes anuais >45 000 21 000 12 500 

Casos humanos de 
infecção 

30 Milhões 18 Milhões 15 Milhões 

Novos casos anuais 700 000 200 000 41 200 

População em risco 100 Milhões 40 Milhões 28 Milhões 

Distribuição 21 Países 21 Países 21 Países 

 

3. DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

 

 

A estratégia de controlo da DCH tem por base: 

�  a interrupção da transmissão vectorial; 

�  o rastreio laboratorial sistemático a todos os dadores de sangue nos 

países endémicos; 

� o diagnóstico e tratamento na transmissão congénita; 

�  a administração de tratamento nos casos agudos e nas crianças.  

 

 

Estas intervenções têm contribuído para a interrupção da transmissão em muitas 

regiões do continente americano. Brasil, Chile e Uruguai, por exemplo, foram 

declarados recentemente como países livres da transmissão por Triatoma 

infestans (o principal vector nestes países), com a consequente diminuição da 

incidência da doença em casos humanos (Oscherov et al. 2003; Manual técnico 

para investigação de transmissão de doenças pelo sangue 2004; OMS 2007). 

 

A Tabela 1 mostra as alterações dos parâmetros epidemiológicos decorrentes 

destas intervenções. 

 

Tabela 1. Alterações dos parâmetros epidemiológicos 1990-2006 (OMS 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O diagnóstico laboratorial da DCH pode ser realizado através de dois tipos de 

métodos (Comité de Parasitologia 2006b; Guia de vigilância epidemiológica 2005): 

 

• MÉTODOS DIRECTOS – confirmam a presença de T. cruzi ou do seu material 

genético na amostra estudada. 

 

� OBSERVAÇÃO MICROSCÓPICA EM FRESCO, que identifica, por observação 

directa, a presença de tripomastigotas de T. cruzi em amostras de sangue 

periférico; 

� GOTA ESPESSA, que permite a concentração da amostra de sangue; 

� MÉTODO DE CONCENTRAÇÃO: MicroStrout, um exame microscópico da 

fracção leucoplaquetária do sangue total. Pesquisa de tripomastigotas de 

T. cruzi; 

� REACÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR), uma técnica de biologia 

molecular que tem por base a amplificação específica do ADN do T. cruzi; 

� BIÓPSIA, que é hipótese no caso de doentes imunodeprimidos, na tentativa 

de visualização do parasita nos tecidos. 

 

• MÉTODOS INDIRECTOS – Evidenciam a presença de anticorpos específicos 

contra o T. cruzi nas amostras, as quais podem ser: soro, líquido cefalo–

raquidiano, tumores do olho etc.. Estas técnicas permitem quantificar a 

concentração de imunoglobulinas (Igs) e, desta forma, monitorizar as terapias, 

identificar reactivações e determinar a cura serológica nos doentes 

imunocomprometidos.  

 

� AGLUTINAÇÃO INDIRECTA, um método que se baseia na reacção de glóbulos 

vermelhos sensibilizados com T. cruzi, que entram em contacto com os 

anticorpos específicos do parasita, produzindo-se aglutinação (reacção 

positiva); 

� ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO (ELISA), que utiliza o princípio de que os 

antigénios ou anticorpos que se fixam à fase sólida (placas de 

poliestireno) podem ser detectados por anticorpos ou antigénios 



complementares marcados com uma enzima capaz de actuar sobre um 

substrato cromogénico. Quando o substrato enzimático é adicionado, a 

presença dos antigénios ou anticorpos pode ser revelada mediante o 

desenvolvimento de uma reacção colorimétrica; 

� IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRECTA (IFI), método no qual são usadas placas 

de vidro com cavidades revestidas com a epimastigote de T. cruzi. Se o 

soro do doente tiver anticorpos produz-se uma reacção antigénio-

anticorpo, a qual se detecta pela adição de um segundo anticorpo 

marcado com substâncias fluorescentes. Esta reacção é observada 

posteriormente ao microscópio de fluorescência. 

 

A escolha do tipo de método depende da fase clínica da doença. Na fase aguda, 

os métodos de eleição são os directos, onde é possível detectar o parasita no 

sangue da pessoa infectada. Estas técnicas não necessitam de ser confirmadas 

por outros métodos. Na fase crónica são recomendados os métodos indirectos ou 

serológicos, sendo geralmente usados os testes ELISA. Tendo em conta que 

nestas técnicas podem ocorrer reacções de falsos positivos, é recomendada a 

confirmação dos resultados positivos por outra técnica diferente – IFI, aglutinação 

indirecta, PCR (Comité Parasitologia 2006b). 

 

Nos países onde a DCH é endémica realiza-se o rastreio de anticorpos contra o T. 

cruzi a todos os dadores de sangue. Nestes países, a prevalência média da 

infecção varia entre 0,3% (Nicarágua) e 15% (Bolívia). Dentro desta gama de 

valores, constata-se a existência de dois grupos com prevalência média de 

infecção claramente diferentes: existe um grupo de países com prevalência baixa 

entre 1 e 3% (Costa Rica, Panamá, México e Peru) e outro grupo que oscila entre 

4 e 11% (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Guatemala, Honduras, Paraguai, 

Uruguai e Venezuela) (Hernandez 2005). 

 



4. QUADRO LEGISLATIVO 

 

 

Em Portugal, o Decreto-Lei nº 267/2007 estabelece o regime jurídico da qualidade 

e segurança do sangue humano e dos componentes sanguíneos, com vista a 

assegurar um elevado nível de protecção da saúde pública. Esta lei transpõe para 

a ordem jurídica nacional as directivas europeias (Diário Oficial UE L91).  

 

No que concerne à DCH, a nossa legislação mantém a indicação da eliminação 

dos candidatos a dadores com doença de Chagas, mas nada diz no que respeita 

a pessoas de risco: oriundas de áreas endémicas, quer sejam residentes, 

trabalhadores ou turistas (Decreto-Lei nº267/2007). 

 

No Centro Regional de Sangue do Porto – Instituto Português do Sangue, no que 

concerne aos critérios de selecção de dadores de sangue adoptou-se a 

recomendação do Guia do Concelho da Europa, que estabelece, no que diz 

respeito a doenças tropicais, a suspensão temporária dos dadores durante seis 

meses (Guia de preparação, uso e garantia da qualidade de componentes 

sanguíneos 2008). 

 

Existem quadros normativos mais restritivos na Europa, designadamente os do 

Reino Unido e da Irlanda (Guidelines 2004) e o de Espanha (Decreto Real 

1088/2005), que impedem de dar sangue todas as pessoas consideradas de risco 

para a DCH, caso não seja efectuado o rastreio para anticorpos anti – T. cruzi. 

 

São consideradas pessoas de risco os nascidos em áreas endémicas, filhos de 

mães oriundas de áreas endémicas, transfundidos em áreas endémicas ou 

qualquer dador que tenha viajado ou residido por mais de um mês em áreas 

endémicas (Guidelines 2004; Decreto Real 1088/2005). 

 

Nos países receptores de emigração oriunda de áreas endémicas (EUA, Canadá 

e União Europeia), as medidas preventivas dirigem-se – por enquanto – à 



eliminação de doações de possíveis portadores, através da história clínica dos 

candidatos a dadores, prevenção da transmissão por transfusão sanguínea, 

transplante de órgãos e transmissão mãe–filho. Em países como os EUA, 

Espanha e França é realizado o rastreio analítico para T. cruzi na população de 

risco.  

 

Actualmente, nenhum país da Europa impôs a obrigatoriedade de rastreio 

sistemático para anticorpos anti – T. cruzi. Mas começa-se a considerar a 

necessidade da aplicação a curto prazo deste rastreio a dadores de risco.  

 

 

 

 

 

 

 



5. A DCH EM PORTUGAL 

 

 

Os trabalhos de investigação e os estudos epidemiológicos neste particular são 

contributos fundamentais que dotam de informação e permitem conhecer e agir 

eficazmente sobre os novos desafios das doenças “importadas”. 

 

Em Portugal residem comunidades oriundas de países onde a DCH é endémica, 

mas não existem referências de estudos sobre a DCH na população de dadores 

de sangue.  

 

A presença de doentes infectados com a DCH nas regiões não endémicas acarta 

problemas como a dificuldade de diagnóstico e terapêutica da doença, pelo 

desconhecimento por parte da comunidade médica local dos aspectos peculiares 

da doença. Estes aspectos incluem a natureza segmentar da infecção miocárdica, 

o seu carácter fibrosante, a elevada densidade e complexidade das arritmias 

ventriculares, grande incidência de morte súbita, entre outros. É importante que a 

comunidade médica dos países onde a DCH não é endémica se familiarizem com 

estas características da doença (Xavier 2006). 

 

A DCH é pouco contemplada nos curricula das faculdades de medicina, o que, por 

vezes, pode contribuir para uma baixa ou ausente notificação da doença, uma vez 

que as patologias decorrentes da fase crónica – cardíacas, digestivas e/ou 

neurológicas – são tratadas sem se identificar a etiologia, contribuindo assim para 

o facto de não existir trabalhos ou estudos publicados em Portugal. 

 

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), reportando ao ano de 2006, 

estimava-se que eram portadores de um título de residência em Portugal 329.898 

cidadãos de nacionalidade estrangeira. Destes, os nacionais do Brasil (41.728) e 

da Venezuela (3.211) constituíam as comunidades maioritárias em Portugal 

(Moreira 2009), dentro dos imigrantes oriundos da América Central e do Sul. 

 



País Código Nº de dadores % 

Brasil 

Venezuela 

Rep. Dominicana 

Argentina 

Peru 

Colômbia 

México 

Guiana Francesa 

Cuba 

Chile 

33-00-76 

33-08-62 

33-00-14 

33-00-32 

33-00-04 

33-01-70 

33-04-84 

33-02-54 

33-01-92 

33-01-52 

1338 

601 

1 

27 

4 

8 

5 

1 

7 

2 

67,1 

30,1 

0,05 

1,4 

0,2 

0,4 

0,25 

0,05 

0,35 

0,1 

TOTAL  1994 100,0 

 

Em face deste contexto e enquadramento, julgamos ser necessário estabelecer 

medidas de triagem e controlo que permitam, por um lado, a participação dos 

cidadãos estrangeiros nas campanhas de dádiva de sangue e, por outro, evitar o 

risco de transmissão sanguínea de agentes infecciosos que não são de rastreio 

obrigatório. Entre eles o da DCH. 

 

Na base de dados do CRSP-IPS existem inscritos 209.705 dadores de sangue, 

dos quais 9.735 são estrangeiros (isto é, 4,6%). Destes, 1.994 (ou seja, 20,5%) 

são naturais de áreas endémicas para a DCH, designadamente América Latina e 

ilhas caribenhas. A Tabela 2 apresenta a distribuição destes dadores por país de 

origem. Brasil (67%) e Venezuela (30%) são os países predominantes. 

 

 

Tabela 2. Distribuição dos dadores de sangue inscritos na base de dados do CRSP-IPS 

oriundos de áreas endémicas para DCH. 

 

 

 



6. OBJECTIVO 

 

 

Tendo em conta a segurança do sangue e dos seus componentes, constitui 

motivo de preocupação conhecermos a epidemiologia da DCH na nossa 

população para melhor podermos tomar medidas preventivas de 

transmissibilidade do agente.  

 

Neste contexto, foram definidos os objectivos deste estudo, cuja execução – que 

julgamos oportuna – beneficiou da circunstância de existir no CRSP-IPS uma 

aprovação para a elaboração de um trabalho deste tipo (Anexo 1). 

 

O objectivo é determinar a prevalência da infecção por T. cruzi na população de 

dadores do CRSP-IPS, considerados de risco para esta infecção, 

designadamente os provenientes de áreas endémicas, como a América do Sul e 

Central. E é também um contributo para a segurança biológica dos produtos 

sanguíneos (concentrado de eritrócitos, plasma, plaquetas, etc.). 

 

A finalidade será conhecer a epidemiologia desta patologia na nossa população 

de dadores, permitindo assim - e em função dos resultados obtidos - avaliar a 

necessidade da implementação de uma estratégia de triagem laboratorial para a 

DCH em Portugal em dadores voluntários de sangue. 

 

 



7. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

7.1. Identificação da população e da amostra em estudo 

A população em estudo compreendeu todos os dadores de sangue 

provenientes de áreas endémicas para a DCH registados na base de dados 

de dadores do CRSP-IPS. 

 

Destes foram seleccionados os dadores que acorreram ao CRSP-IPS entre 

Julho de 2008 e Março de 2009, quer no posto fixo quer nas brigadas 

móveis. Estabeleceu-se ainda os seguintes critérios de selecção de 

dadores: 

� Nascidos em áreas endémicas; 

� Filhos de mães oriundas de áreas endémicas; 

� Transfundidos em áreas endémicas; 

� Qualquer dador que tenha viajado ou residido por mais de um 

mês em áreas endémicas. 

 

Foi enviado um protocolo aos médicos - que realizam a triagem clínica de 

dadores de sangue - para que incluíssem no exame clínico o alargamento 

do inquérito epidemiológico da triagem clínica, de modo a incluir estes 

critérios (Anexo 2). 

 

 

7.2. Colheita e armazenamento das amostras  

Aos dadores seleccionados foram colhidas amostras de sangue total em 

tubos com EDTA K3, no âmbito da rotina normal de punção para colheita, 

pelo pessoal de enfermagem. No Laboratório procedeu-se à centrifugação 

das amostras durante 20 minutos a 3000 rpm. Posteriormente separou-se o 

plasma de cada amostra e foram congelados a -20º C até atingir 

amostragens mínimas de 88 amostras, sendo então processadas. Depois 

disso, todos os plasmas estudados foram novamente congelados a -20º C. 



 

7.3. Metodologia 

A metodologia utilizada foi o Sistema ELISA T.cruzi ORTHO® (Ortho-

Clinical Diagnostics, Rochester, USA), que consiste num teste 

imunoenzimático para a detecção qualitativa de anticorpos contra o T. cruzi 

em amostras de soro ou plasma humano. Este teste foi aprovado em 2006 

pela Food and Drug Administration (FDA). 

 

Todos os ensaios foram processados de acordo com as instruções da casa 

comercial (bula Sistema de Teste ELISA T.cruzi ORTHO®- Anexo 3). Todas 

as amostras foram pipetadas automaticamente no pipetador automático 

HAMILTON Microlab Star IVD (HAMILTON BOMADUZ AG, BOMADUZ/SUIÇA), e as 

microplacas foram processadas de forma automática no processador 

automático HAMILTON Micro Lab®F.A.M.E (HAMILTON BOMADUZ AG, 

BOMADUZ/SUIÇA). 

 

No sistema de teste ELISA T. cruzi ORTHO® são utilizadas microplacas de 

96 poços revestidas com lisado de células inteiras contendo antigénios de T. 

cruzi como fase sólida. Em cada microplaca é incluído um branco, dois 

controlos negativos e três controlos positivos comerciais, e são testadas 

simultaneamente até 88 amostras de soro ou plasma. 

 

O procedimento do ensaio consiste num teste em três fases, com uma 

duração aproximada de 120 minutos. Na primeira fase do teste, os controlos 

negativos, positivos e as amostras a testar são diluídas directamente no poço 

de teste (que contém diluente de amostra) e incubados 60 minutos. Se 

estiverem presentes anticorpos contra T. cruzi formam-se complexos 

antigénio-anticorpo na superfície do poço. Os anticorpos não fixos na 

amostra serão removidos na lavagem. Na segunda fase do teste é 

adicionado ao poço o anticorpo monoclonal murino conjugado com 

peroxidase de rábano (conjugado), que se liga especificamente à zona do 

anticorpo do complexo antigénio-anticorpo. O conjugado não ligado será 



removido na lavagem subsequente. Na terceira fase é adicionado um 

sistema de detecção enzimático constituído por o-fenilenediamina (OPD) e 

peróxido de hidrogénio. Se o conjugado ligado estiver presente, a OPD será 

oxidada originando um produto final colorido. Segue-se a junção de ácido 

sulfúrico, para parar a reacção. A intensidade de cor é determinada com um 

leitor espectrofotométrico, a qual é proporcional à concentração de 

anticorpos anti – T. cruzi presentes na amostra. 

 

No final do processamento de cada microplaca são aplicados os critérios de 

interpretação, aceitação e validação de resultados definidos pela casa 

comercial (Anexo 3). 

 

Os resultados obtidos são expressos qualitativamente em negativo e 

positivo, sendo positivo todo o valor situado acima do valor cutoff, 

determinado pelo fabricante como a média das absorvâncias do controlo 

positivo multiplicada por 0.460.  

 

 

7.4. Tratamento de dados 

Todos os dados obtidos foram registados numa base de dados criada 

especificamente para o efeito, sendo monitorizada a sua qualidade na 

altura do seu registo. Procedeu-se à sistematização dos dados obtidos e ao 

seu tratamento estatístico utilizando a aplicação Microsoft® Office Excel®. 

 

 



8. RESULTADOS  

 

 

Durante o período de estudo registaram-se no CRSP 80.509 potenciais dadores 

de sangue, dos quais 59.597 foram sujeitos a processamento analítico. Destes, 

433 (0,7%) eram dadores que se enquadravam nos critérios de selecção do 

presente estudo. 

 

A idade dos candidatos a dador de sangue variou de 18 a 65 anos, com média de 

37,7 anos, de ambos os sexos (53% sexo masculino e 47% do sexo feminino) e 

todos residentes na zona Norte de Portugal. 

 

Dos 433 dadores de sangue estudados enquadrados nos critérios de selecção do 

presente estudo, 298 eram naturais de áreas endémicas (69%), seis eram filhos 

de mães oriundas de áreas endémicas (1%) – Brasil e Venezuela –, 70 residiram 

em áreas endémicas (16%) e 59 viajaram de férias para áreas endémicas (14%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gráfico 1: Distribuição dos dadores de sangue por critérios de selecção. 
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A distribuição dos dadores por naturalidade está representada no Gráfico 2, onde 

se constata que brasileiros e venezuelanos representam mais de metade (67%) 

dos dadores incluídos no estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram incluídos no estudo três dadores naturais dos EUA (dois residiram no 

Brasil e o outro em Cuba), dois dadores naturais de França (um residiu no México 

e o outro fez férias na República Dominicana), um natural de Moçambique (que 

passou férias no Brasil), um natural da Irlanda (residiu no México) e 128 naturais 

de Portugal, cujos motivos de inclusão se encontram representados no Gráfico 3. 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Distribuição dos dadores de sangue incluídos no estudo por país de origem. 
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Gráfico 3: Motivo de inclusão no estudo dos dadores de sangue naturais de Portugal. 

 

 

 

Dos 70 dadores incluídos no estudo por terem residido em áreas endémicas 

predominam os residentes no Brasil e na Venezuela, numa percentagem de 90% 

(Gráfico 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Distribuição dos dadores de sangue por área de residência, 
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Ao analisar o destino de férias como causa de inclusão no estudo, dos 59 dadores 

seleccionados 80 % esteve no Brasil (Gráfico 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fim de testar a especificidade do Sistema de Teste ELISA T.cruzi ORTHO® 

foram submetidas a prova 1.000 amostras de dadores de sangue que não se 

enquadravam nos critérios de selecção do presente trabalho. Todas elas foram 

não reactivas para o Teste ELISA T.cruzi ORTHO®. A especificidade nesta 

população de baixo risco foi de 100% (intervalo de confiança de 95%). 

 

Especificidade =           Número de negativos             X 100 

    Número de verdadeiros negativos 

 

Especificidade =    1000   X 100 = 100% 

      1000 

 

 

Dos 433 dadores de sangue seleccionados para o estudo não obtivemos 

nenhuma amostra positiva para anticorpos anti – T. cruzi. 

Gráfico 5: Distribuição dos dadores de sangue por destino de férias. 
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9. DISCUSSÃO  

 

 

Não obstante a importância do tema ao nível mundial e a existência de abundante 

literatura e estudos, constantemente actualizados, em Portugal não conseguimos 

encontrar referências bibliográficas relativas à DCH. Uma constatação que ganha 

maior relevância se acentuarmos ser Portugal um país com uma forte população 

imigrante oriunda de países onde a DCH é endémica. 

 

A Organização Pan-americana da Saúde recomenda que nos países onde a 

infecção não é endémica – mas que recebem migração latino-americana, como o 

nosso – devem organizar uma rede de centros especializados em temas 

relacionados com esta infecção, destinada a estabelecer protocolos de vigilância 

e estratégias de controlo, mantendo o contacto com as existentes em países onde 

é endémica, para promover estratégias conjuntas de pesquisa (Consulta Técnica 

Regional OPS/MSF 2005). 

 

Os fluxos migratórios oriundos da América Latina já trouxeram a DCH para vários 

países da Europa, o que faz aumentar o risco de transmissão do parasita através 

da transfusão de produtos sanguíneos nestas zonas não endémicas (Izaguirre 

2006; Vérges et al. 2006). Estes factos têm gerado um gradual interesse da 

comunidade científica e clínica pela patologia. 

 

Além das triagens clínica e epidemiológica, a serológica tem um papel importante 

na prevenção da doença transfusional. A Organização Mundial de Saúde (OMS 

2002) preconiza que o diagnóstico deva ser baseado através da confirmação de 

positividade em dois testes serológicos de princípios diferentes, pois, de forma 

geral, resultados falso–positivos e/ou falso–negativos podem ocorrer na rotina 

laboratorial devido às reacções cruzadas.  

 

O teste ideal para diagnóstico deve ter alta sensibilidade e alta especificidade, 

dado que resultados falso–negativos podem produzir infecções por transfusão 



sanguínea, e os resultados falso–positivos terem sérias implicações pelos 

problemas pessoais e sociais associados aos portadores de resultados 

serológicos positivos (Lunardelli et al. 2007). 

 

O Sistema de Teste ELISA T.cruzi ORTHO® é uma metodologia padronizada, 

validada e automatizável. Já foi alvo de vários estudos (Cañavate 2005; Assal 

2007; Gorlin 2007; Tobler 2007). No nosso, constatamos que a realização deste 

teste se enquadra no tipo de trabalho realizado diariamente no Laboratório de 

Agentes Transmissíveis do CRSP-IPS e obtivemos uma especificidade de 100%, 

tal como vem referido na bula do teste (Anexo 3).  

 

Estudos realizados em dadores de sangue oriundos de áreas endémicas 

demonstram que a prevalência de DCH nesta população pode variar desde 

0,03%, nos EUA (Tobler et al. 2007), 0,62% (Piron et al. 2007) e 0,8% (Barea et 

al. 2005), ambos em Espanha. 

 

No presente trabalho, da análise dos resultados no que se refere aos países de 

origem, constatou-se que Brasil e Venezuela representam mais de metade (67%) 

dos dadores incluídos no estudo, o que está de acordo com os dados do INE que, 

reportando ao ano de 2006, refere que dentro dos imigrantes oriundos da América 

Central e do Sul, os nacionais do Brasil (41.728) e Venezuela (3.211) constituem 

as comunidades maioritárias em Portugal (Moreira 2009). 

 

A repartição por sexo da população estudada revelou a predominância do sexo 

masculino, com 53% contra 47% do sexo feminino, ao contrário do que se verifica 

na nossa população de dadores do CRSP-IPS, na qual o sexo feminino 

predomina, com 54% contra 46% de sexo masculino. Uma vez mais, estes 

resultados são congruentes com os publicados pelo INE, onde podemos constatar 

que os homens predominam na população estrangeira, fruto provável da sua 

maior representatividade no processo migratório, sobretudo naqueles de natureza 

económica (Carrilho 2009) 

 



Da análise aos dadores de nacionalidade portuguesa incluídos no estudo, 

concluímos uma vez mais que, no que se refere à sua inclusão, o Brasil 

predomina quer como destino de férias (80%) quer por motivo de residência 

(51%). Actualmente constitui um dos principais destinos de férias dos portugueses 

e foi até à década de sessenta do século XX um dos principais países que os 

portugueses escolhiam para emigrar. Nesta altura, a emigração portuguesa era 

maioritariamente transatlântica, em direcção ao continente americano: o Brasil e 

os Estados Unidos da América, de preferência, mas também o Canadá e a 

Venezuela (Moreira 2009). 

 

Não obtivemos neste estudo qualquer positividade para o T. cruzi. Pode apontar-

se como razões para estes resultados as seguintes: 

� Os dadores, embora provenientes ou residentes em países endémicos, 

podem não ser de áreas endémicas; 

� Alguns dos países actualmente mais problemáticos para a DCH, tal como 

a Bolívia, não estão representados no nosso estudo; 

� Não foi esclarecido no presente trabalho a localização dentro do país de 

cada dador, ou seja, se oriundo de zona rural ou urbana, assim como não 

foram caracterizados os factores sócio-económicos relevantes para maior 

incidência (pobreza, habitação rural degradada, entre outros); 

� O tempo de permanência não foi considerado como variável em estudo, o 

que poderia ter sido relevante. 

 

Consideramos que seria uma mais-valia para um trabalho desta índole a 

realização de um inquérito epidemiológico mais específico, designadamente no 

que diz respeito às questões atrás referidas. 

 



10. CONCLUSÃO 

 

 

A evolução epidemiológica da doença de Chagas tem adquirido uma crescente 

relevância na transfusão sanguínea, não só na América, como na Europa. 

 

Não se encontraram casos de infecção por T. cruzi neste estudo. Com base 

nestes dados, não nos parece ser necessária a implementação sistematizada e 

alargada de uma estratégia de triagem laboratorial para a DCH em dadores de 

sangue em Portugal. 

 

Contudo, consideramos importante a realização de estudos deste género, noutras 

regiões do país, de forma a monitorizar uma possível evolução da situação. Isto 

tendo em conta que, segundo dados do INE, nos estrangeiros a residir legalmente 

em Portugal, os nacionais do Brasil subiram 34,3%, entre 2001 e 2007, 

representando neste último ano 12,7% desta população, e representam a maioria 

dos residentes estrangeiros provenientes da América Central e do Sul (Carrilho 

2009).  

 

Genericamente podemos dizer que a nossa população de origem estrangeira é de 

baixo risco para esta patologia. 

 

Terminamos, assim, com a esperança de que este contributo possa ter o condão 

de poder vir a potenciar outros mais, idênticos ou com outros enfoques, a uma 

escala mais alargada e constantemente actualizada, no (duplo) sentido do 

favorecimento da integração social dos imigrantes e rumo a um acréscimo à 

segurança transfusional - fundamentais numa sociedade em constante evolução, 

diversificação social e de mobilidade cada vez mais globalizada. E acelerada. 
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