Como descobrir se tem a
doença e onde procurar
diagnóstico?
Relatando ao médico se nasceu ou
morou numa área em que tem ou tinha
doença de Chagas, e se tem parentes
com a doença ou falecidos por ela.
O médico solicita um exame de sangue
específico, a sorologia para Chagas,
gratuito no SUS. É direito da pessoa
descobrir se tem ou não a infecção.

Gutemberg Brito

Como viver bem com Chagas?

Sem medo, conhecendo a doença e
conversando com outras pessoas com o
O tratamento para a doença de Chagas é
mesmo problema, em grupos e
realizado no SUS e deve atender as
necessidades específicas de cada paciente, associações como a nossa.
Sorrindo e cultivando a alegria de viver.
melhorando sua condição clínica,
promovendo ações de prevenção quanto à Fazendo o tratamento no SUS.
evolução da doença e ofertando atenção
Como entrar em contato:
integral, multiprofissional e interdisciplinar.

Há tratamento?

Para nos apoiar -

conta Rio Chagas:
Caixa Econômica Federal. Ag 0228operador 013 conta 28611-9

Quem nos apoia (até agora...)

Por telefone:
021- 999011276 (Nancy Costa)
021- 988928477 (Luzia Lopes)
022- 981439933 (Marcelo Mendes)
021- 97694717 (Bernadete)
Email: riochagas@gmail.com
www.facebook.com/Riochagas.2016/
Reuniões: entre em contato para
saber da agenda

Divulgando o que é a
doença de Chagas e a luta
dos portadores pelo
direito à saúde
Como participar
vindo a reuniões, fazendo uma doação,
acessando o site ou o zap
Sede provisória:
Fundação Oswaldo Cruz
Pav. Cardoso Fontes sala 65
Filiada a FINDECHAGAS

Somos uma associação de pessoas
afetadas pela doença de Chagas,
sem fins lucrativos, criada para
divulgar a doença e lutar pelos
direitos dos portadores e
familiares.

O que fazemos
1- Apoio, solidariedade e cooperação
entre os portadores e afetados pela
doença de Chagas.
2- Defesa dos direitos dos pacientes e
portadores da doença.
3- Divulgação da doença de Chagas
4- Promoção da saúde
5- Prevenção e orientação a
familiares e cuidadores dos
portadores.
6- Apoio à educação em saúde e às
reivindicações pela saúde.
7- Intercâmbio com entidades
semelhantes no Brasil e no exterior
8- Colaboração com pesquisas em
doença de Chagas

Luzita Erichsen

Quem somos

O que é doença de Chagas ?
É uma infecção que pode levar a
sintomas no coração, circulação ou tubo
digestivo em 3 de 10 pessoas afetadas,
geralmente 20 a 30 anos após a
contaminação.

Quem causa?
Um parasita chamado Trypanosoma
cruzi, que se esconde nos órgãos da
pessoa infectadas e circula no sangue.

Como se contrai?
Principalmente pelo contato com o
inseto barbeiro, transmissor do parasita.
Ele se esconde em frestas de paredes,
pedras e entulhos, colchões de palha e
palmeiras. Pode contaminar alimentos.

Quais os sintomas?
•

•

7 em 10 pessoas infectadas não sentem
nada, numa infecção invisível, silenciosa.
Se tiverem morado em local onde tinha o
barbeiro, ou se tiverem parentes com a
doença de Chagas devem solicitar o
exame de sorologia para diagnóstico.
3 em 10 pessoas podem sentir coração
acelerado ou lento, cansaço, fraqueza,
inchaço, dor nas pernas, tonteira,
desmaio, prisão de ventre, dificuldade
para engolir. Alguns podem ter acidente
vascular cerebral (AVC)

Chagas NÃO PEGA através de:
•
•
•

beijo, abraço
uso comum de copos, e talheres
relações sexuais

Chagas PODE PEGAR:
•
•
•

Através de alimentos contaminados
Da mãe infectada para seu filho
Receber inadvertidamente
transfusão de sangue contaminado
com o parasita

Chagas NÃO causa feridas
Esse nome é em homenagem
ao descobridor, Carlos Chagas

Direitos da pessoa com
doença de Chagas
1- Saber se tem ou não a doença →
acesso ao diagnóstico especifico de
sorologia para Chagas
2- Receber atenção à saúde no SUS
3- Receber Medicamentos
4- Benefícios da Assistência social,
de acordo com a gravidade dos
sintomas, e mediante o relatório
médico.

