Doença de Chagas

Doença causada pelo protozoário parasita Trypanosoma cruzi, que é transmitida pelas fezes de
um inseto hematófago (que se alimenta de sangue) conhecido como barbeiro. Esse inseto se
infecta com o parasita quando suga o sangue de um animal contaminado (gambás ou pequenos
roedores).
Transmissão
A doença de Chagas não é transmitida ao ser humano diretamente pela picada do inseto. A
transmissão ocorre quando a pessoa coça o local da picada e as fezes eliminadas pelo barbeiro
penetram pelo orifício que ali deixou. A infecção também pode ser transmitida por via oral em
pessoas que tomaram caldo-de-cana ou comeram açaí moído.
Sintomas
Febre, mal-estar, inflamação e dor nos gânglios (pequenos órgãos que atuam na defesa do
organismos), vermelhidão, inchaço nos olhos, aumento do fígado e do baço são os principais
sintomas. Com frequência, a febre desaparece depois de alguns dias e a pessoa não se dá conta
do que lhe aconteceu, embora o parasita já esteja alojado em alguns órgãos. Como nem sempre
os sintomas são perceptíveis, o indivíduo pode saber que tem a doença 20, 30 anos depois de ter
sido infectado, ao fazer um exame de sangue de rotina.
A Doença de Chagas pode não provoca lesões importantes em pessoas que apresentem
resposta imunológica (defesa do corpo) fortalecida, mas pode ser fatal para outras.
Prevenção
Uma das formas de controle é evitar o inseto “barbeiro”, que tem hábitos noturnos, vive nas
frestas das casas de pau-a-pique, em ninhos de pássaros, em casca de troncos de árvores e
embaixo de pedras. Em áreas onde os insetos possam entrar nas casas, voando pelas aberturas
ou frestas, podem-se usar mosquiteiros ou telas metálicas. Recomenda-se usar medidas de
proteção individual (repelentes, roupas de mangas longas, etc.) durante a realização de
atividades noturnas (caçadas, pesca ou pernoite) em áreas de mata.
Em relação à transmissão oral, as principais medidas são os cuidados de higiene no processo de
produção de alguns alimentos (com especial atenção ao açaí e à cana-de-açúcar).
Fonte:
http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/doenca-de-chagas
https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/doenca-de-chagas/
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