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Apresentação 

Esta edição abordará notícias, publicações, artigos e 
eventos que tiveram destaque no primeiro trimestre 
de 2018. Lembramos que este material é de 
divulgação interna, apenas para os serviços do SUS, 
não sendo permitida sua divulgação ou reprodução 
sem autorização.  
 

Projeto Piloto Entomologia 

Após 1 ano de 
execução do Projeto 
Piloto para 
implantação da 
coleta sistemática de 
dados entomológicos 
no software Epi 
Info™7 no Estado do 
Ceará, ocorreu nos 
dias 22 e 23 de março a primeira reunião em Brasília 
para discutir, aprimorar e avaliar o uso da 
ferramenta nas três regiões de saúde do Estado – 
Aracati, Limoeiro do Norte e Russas.  
A reunião contou com a presença dos técnicos 
estaduais. Na reunião foi bordado os avanços e 
dificuldades apresentadas neste primeiro ano de 
projeto, a fim de aprimorar o monitoramento e 
análises relacionadas ao agravo. A partir dos 
resultados deste piloto, o GT-Chagas pretende 
analisar a implementação dessa ferramenta em 
outros estados do País. 
 

Treinamento em investigação de 

surtos para doença de Chagas aguda 

Acontecerá em Brasília, entre os dias 23 a 27 de 
abril, o treinamento em investigação de surtos para 
doença de Chagas aguda. O evento contará com a 
presença de técnicos das vigilâncias epidemiológica, 
entomológica e LACENs dos estados prioritários, 
tendo como finalidade capacitar os responsáveis 
pelo programa de doença de Chagas em 
investigações de surto, atuando na coleta, 
consolidação e análise de dados, melhorando assim 
as ações de controle e prevenção da doença, além de 
torna-los multiplicadores em seus estados. 
 
 

 

Publicações 

Saúde Brasil 2017 - Uma análise da situação de 
saúde e os desafios para o alcance dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável – Publicado em 
março de 2018 
Publicado pelo Ministério da Saúde o livro Saúde 
Brasil 2017. Elaborado e organizado pela SVS 
(Secretaria de Vigilância em Saúde), tem como 
intuito disseminar análises de situação de saúde 
com destaque para os objetivos de desenvolvimento 
sustentável.  
O Capitulo 5 deste livro apresenta um estudo 
ecológico das doenças transmissíveis negligenciadas 
(DTNs) no Brasil em 2015, analisando seus padrões 
e tendências espaciais e temporais de 
morbimortalidade no País. Desenhado em 
colaboração com o Dr. Alberto Novaes Ramos Júnior 
da Faculdade Federal do Ceará.  Acesse o livro na 
íntegra. 
 

Semana mundial de combate à 

doença de Chagas 

 

 
 
O dia mundial de combate à doença de Chagas foi 
comemorado no dia 14 de abril, e com isso, várias 

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/marco/23/Saude-Brasil.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/marco/23/Saude-Brasil.pdf
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ações foram organizadas para dar maior visibilidade 
para a enfermidade e suas complicações. Abaixo, 
seguem algumas dessas atividades que tiveram 
destaque. 
 
Eventos gratuitos promovidos por Médicos Sem 
Fronteiras conectam Brasília com a ajuda 
humanitária 
De 7 a 14 de abril, Brasília foi sede do Conexões MSF, 
que leva a cidades brasileiras eventos sobre a 
organização internacional Médicos Sem Fronteiras 
(MSF) e o tema da ajuda humanitária. O movimento 
é organizado em colaboração com instituições, 
artistas locais e empresas, reunindo diversos 
eventos artísticos, exposições, palestras, etc. As 
atividades foram distribuídas em diferentes 
horários e locais para promover uma conexão entre 
os brasilienses e a ajuda humanitária do movimento. 
Uma das atividades foi a apresentação do estudo a 
respeito da dificuldade que os profissionais da saúde 
possuem para diagnosticar a doença. A enfermidade 
é grave e age de maneira silenciosa. Apesar de 
inspirar atenção cuidadosa, apenas 32% dos 
profissionais de unidades básicas de saúde sabem 
fazer o diagnóstico. 
Pode conferir abaixo a transmissão do debate pela 
TV Brasil clicando no vídeo: 
 

 

E para saber mais de todo evento e de como ocorreu, 
clique aqui. 
 
Relatos, histórias e apoio aos portadores de 
doença de Chagas 

A Médico Sem Fronteiras 
criou, com o apoio do DNDi, 
FioCruz e o Fórum Social 
para Enfrentamento de 
Doenças Infecciosas e 
Negligenciadas (FSBEIN), 

um espaço online que reúne depoimentos e relatos 
de pessoas que são portadoras da doença de Chagas 
ou que tiveram alguma experiência indireta com a 
enfermidade.  
A página conta também com a parte de apoio e 
conscientização, onde as pessoas podem 

compartilhar os relatos e a página nas redes sociais. 
Para saber mais e acessar o site, clique aqui. 
 
MSF: Coração grande nem sempre é bom 

Milhares de brasileiros 
possuem um coração grande, 
mas sequer sabem disso e nem 
imaginam que essa pode ser a 
causa de sua morte. A 
afirmação nada tem a ver com 
uma pessoa generosa ou boa, 
mas, sim, com a falta de atenção 

das autoridades de saúde a uma enfermidade que 
muitos acreditam ser coisa do passado: a Doença de 
Chagas. 
No Brasil, de acordo com dados do Ministério da 
Saúde, estima-se que haja entre 1,9 milhão e 4,6 
milhões de pessoas afetadas pela doença. Esse 
número possivelmente é ainda maior, já que 
somente duas em cada dez pessoas foram...continue 
lendo 

 
Ação orienta pacientes sobre doença de Chagas e 
realiza exames de saúde no centro do Recife 
A Associação 
Pernambucana dos 
Pacientes com a 
doença de Chagas 
(Apdcim) realizou no 
dia 13/4 um encontro 
para orientar 
pacientes e estimular a prevenção à doença 
transmitida pelo barbeiro. O evento marca o Dia 
Mundial de Combate à Enfermidade de Chagas, 
celebrado no sábado (14)...continue lendo 
 
Doença de Chagas ainda atinge entre 2 e 3 
milhões de brasileiros 
Com o Dia Mundial de Combate à Doença de Chagas, a 
TVNBR apresentou uma matéria sobre a situação do 
agravo no Brasil. Só no país, a doença atinge entre 2 e 
3 milhões de pessoas. Atualmente, 70% dos casos 
agudos são por ingestão do parasita junto com algum 
tipo de alimento como o açaí ou caldo de cana. Clique 
no vídeo abaixo para assistir. 

 

https://conexoes.msf.org.br/
https://chagas.msf.org.br/pb/
https://odia.ig.com.br/opiniao/2018/04/5530747-coracao-grande-nem-sempre-e-bom.html
https://odia.ig.com.br/opiniao/2018/04/5530747-coracao-grande-nem-sempre-e-bom.html
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/acao-orienta-pacientes-sobre-doenca-de-chagas-e-realiza-exames-de-saude-no-centro-do-recife.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=NQh4R_zzVQU
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Pesquisadora do Instituto Nacional de 
Infectologia Evandro Chagas fala sobre o 
panorama da doença no Brasil 
A cardiologista Andreia Silvestre, pesquisadora do 
Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, 
conversa sobre o panorama da doença de Chagas no 
Brasil, nesta entrevista concedida ao jornalista 
Vladimir Spinoza. Clique aqui pra fazer o download 
do áudio da entrevista. 
 

Ações estaduais 

TOCANTINS: Técnicos participam de XIV 
Reunião Anual de Doença de Chagas e 
Leishmaniose Visceral 
Focados em debater metas estratégicas e ações 
prioritárias para vigilância e controle, técnicos da 
Secretaria de Estado da Saúde, coordenadores 
municipais de Combates às Endemias, de Vigilância 

Epidemiológica e coordenadores da Atenção Básica, 
participaram da XIV Reunião Anual de Doença de 
Chagas e Leishmaniose Visceral. A reunião ainda 
abordou orientação participativa e construção do 
Plano de Trabalho para a execução das ações de 
vigilância e controle destas doenças continue lendo 
 
CEARÁ: Notas Técnicas 2018 

 Recomendações para o Diagnóstico da 
Doença de Chagas – Leia mais 

 Hospedeiros do Trypanosoma cruzi – Leia 
mais  

 Doença de Chagas – Participação popular na 
vigilância do vetor – Leia mais 

  
BAHIA: Boletim epidemiológico e Nota Técnica 
de vigilância, diagnóstico e tratamento da 
doença de Chagas 

 Boletim epidemiológico nº 01/janeiro de 
2018 – Leia mais 

 Nota Técnica de vigilância, diagnóstico e 
tratamento da doença de Chagas – Leia Mais 

 

Notícias 

19 casos de doença de Chagas são registrados em 
Pedro do Rosário - Maranhão 
Casos de Doença de Chagas foram detectados na 
pequena localidade Boa Fé, na zona rural do 
município de Pedro do Rosário (MA). Até o 
momento, 19 casos positivos foram detectados no 
mesmo povoado. Um alerta foi encaminhado por 

profissionais que trabalham na área da saúde no 
município. 
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), a contaminação pontual se deu pela ingestão 
do suco da bacaba. Todos os pacientes estão sendo 
acompanhados e tratados pela Força Estadual de 
Saúde do Maranhão (Fesma) e pela equipe da 
Regional de Saúde de Pinheiro, ao qual o município 
está inserido...continue lendo 
 
ATUALIZAÇÃO GT-Chagas: segundo informações da 
Vigilância do estado do Maranhão, foram 
confirmados 39 casos até a data de 16/04/2018. 
 
Estudantes de MS conquistam prêmios em feira 
nacional de ciências 
Um projeto de 
pesquisa científica 
desenvolvido por 
alunos de Coxim, a 275 
quilômetros de Campo 
Grande, conquistou 
diversos prêmios na 6ª Feira Brasileira de Ciências e 
Engenharia (Febrace) 2018.  
Com o título “Aplicação da pasteurização como 
método de conservação do caldo de cana e 
inativação do agente etiológico Trypanosoma cruzi 
causador da doença de Chagas – fase II”, o estudo foi 
realizado pelos estudantes Maria Eduarda Gobbi 
Pereira e João Victor de Andrade dos Santos da 
escola estadual Viriato Bandeira...continue lendo 
 
A cientista brasileira premiada por pesquisar 
doenças negligenciadas pela indústria 
farmacêutica 

A ciência pode mudar 
a realidade vivida 
pelas populações 
carentes. Esse é o 
lema da 

pesquisadora 
mineira Rafaela Salgado Ferreira: que decidiu focar 
seu trabalho, que acaba de ser premiado 
internacionalmente, na busca de remédios para 
doenças que afetam áreas pobres do planeta – e que, 
por isso, geralmente não interessam à indústria 
farmacêutica...continue lendo 
 
Mueren cinco personas por Chagas en Táchira, 
Venezuela 
La Corporación de Salud de Táchira, al noroeste de 
Venezuela, junto a la frontera con Colombia, informó 
este domingo 7 de abril de la muerte de cinco 
personas por un cuadro clínico sospechoso de 
Chagas. 

https://www12.senado.leg.br/radio/@@audio/a4ae54d3-5026-4def-8412-af81db9c210b?download
https://www12.senado.leg.br/radio/@@audio/a4ae54d3-5026-4def-8412-af81db9c210b?download
https://saude.to.gov.br/noticia/2018/3/1/tecnicos-participam-de-xiv-reuniao-anual-de-doenca-de-chagas-e-leishmaniose-visceral/
http://www.saude.ce.gov.br/index.php/notas-tecnicas?download=3493%3Anota-tecnica-recomendacoes-para-o-diagnostico-da-doenca-de-chagas-16-de-fevereiro-de-2017-de-2017
http://www.saude.ce.gov.br/index.php/notas-tecnicas?download=3444%3Anota-tecnica-hospedeiro-chagas-26-de-dezembro-de-2017
http://www.saude.ce.gov.br/index.php/notas-tecnicas?download=3444%3Anota-tecnica-hospedeiro-chagas-26-de-dezembro-de-2017
http://www.saude.ce.gov.br/index.php/notas-tecnicas?download=3343%3Anota-tecnica-doenca-de-chagas-c-participacao-popular-22-de-setembro-de-2017
http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2017/11/2018-Boletim-epidemiol%C3%B3gico-Doen%C3%A7as-de-Chagas-n.-01.pdf
http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2017/12/NOTA-T%C3%89CNICA-n01-2017-Vigil%C3%A2ncia-Diagn%C3%B3stico-e-Tratamento-da-Doen%C3%A7a-de-Chagas-no-Estado-da-Bahia.pdf
https://oimparcial.com.br/noticias/2018/02/suco-de-bacaba-por-ter-contaminado-19-com-doenca-de-chagas/
http://www.capitalnews.com.br/cotidiano/estudantes-de-ms-conquistam-premios-em-feira-nacional-de-ciencias/315261
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/a-cientista-brasileira-premiada-por-pesquisar-doencas-negligenciadas-pela-industria-farmaceutica.ghtml
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Además de los cinco muertos, entre los que hay un 
bebé de 11 meses, otras 
40 personas presentaron 
un cuadro de dicha 
enfermedad, según 
informó la Corporación de 
Salud. 
Luis Ramírez, presidente 
de Corposalud, confirmó 
el brote y explicó que el modo de transmisión de la 
enfermedad fue "a través de la vía oral, por consumo 
de alimentos contaminados"...continue lendo 
 
Após casos de doença de Chagas, cidades no AM 
recebem orientação contra riscos de 
contaminação do açaí 
Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do 
Amazonas (Adaf) deu início a ações para reduzir os 
riscos de contaminação no processamento do açaí 
no Amazonas. A ação ocorre após a ocorrência de 
dez casos de doença de Chagas no estado. 
As estratégias foram debatidas junto com a 
Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas 
(FVS-AM), Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), Instituto de 
Desenvolvimento Agropecuário Florestal e 
Sustentável (Idam) e Superintendência Federal de 
Agricultura (Sfa-AM)...continue lendo 
 
*As notícias desta seção são divulgadas tais como publicadas 
originalmente, assim a responsabilidade das informações cabe aos 
veículos de comunicação correspondentes. 
 

Estudos científicos 

Investigação de surto de doença de Chagas aguda 
na região extra-amazônica, Rio Grande do Norte, 
Brasil, 2016 
O objetivo do artigo foi descrever a investigação de 
um surto da doença de Chagas aguda por 
transmissão oral na mesorregião Oeste Potiguar, Rio 
Grande do Norte. Estudo descritivo do tipo série de 
casos, tendo como fonte de dados os registros de 
atendimentos médicos e entrevistas com os casos 
suspeitos entre 16 de setembro e 19 de novembro de 
2015. Realizou-se pesquisa entomológica nas 
prováveis localidades de infecção dos casos de 
doença de Chagas aguda (DCA). Foram confirmados 
18 DE DCA em residentes de quatro municípios do 
Rio Grande do Norte. A mediana de duração da febre 
foi de 20 dias (intervalo: 6 a 45 dias). Quinze casos 
foram confirmados por critério laboratorial e três 
por vínculo epidemiológico com clínica compatível. 
Todos os casos confirmados relataram ter 
consumido caldo de cana da mesma 
procedência…acesse o artigo para saber mais 
 

Prevalência da doença de Chagas entre doadores 
de sangue do Estado do Piauí, Brasil, no período 
de 2004 a 2013 
Apesar do declínio na prevalência da doença de 
Chagas no Brasil, a Região Nordeste apresenta 
condições propícias ao seu recrudescimento. O 
objetivo deste estudo foi analisar a positividade por 
doença de Chagas entre doadores de sangue do Piauí 
entre 2004 e 2013. A prevalência de sorologia 
reagente para doença de Chagas na triagem de 
doadores foi de 1%, variando de 0,4% na Regional 
de Saúde de Uruçuí a 2,4% na Regional de Saúde de 
São Raimundo Nonato. Dos 220 municípios, 58,6% 
apresentaram casos. acesse o artigo para saber mais 
 

Próximos eventos 

MedTrop 2018 – Nos dias 02 a 05 de setembro de 
2018 ocorrerá o 54º Congresso da Sociedade 
Brasileira de Medicina Tropical, em Pernambuco. O 
congresso reunirá mais de 3.000 participantes e 
contará com profissionais da área de saúde, 
estudantes e pesquisadores. Para mais informações 
acesse: http://medtrop2018.com.br/ 
 
IV Simpósio Brasileiro de Doenças 
Negligenciadas – UFLA – O quarto simpósio 
Brasileiro de Doenças Negligenciadas acontecerá 
entre os dias 24 a 26 de maio de 2018 em Lavras, 
Minas Gerais. O evento tem como objetivo 
estabelecer uma melhor relação entre a Medicina 
Veterinária, a Medicina Humana, as Ciências 
Ambientais e suas áreas correlatas, além da 
aplicação direta na busca de soluções para os 
problemas enfrentados pela sociedade. 
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http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/09/mueren-cinco-personas-por-chagas-en-tachira-venezuela/
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/apos-casos-de-doenca-de-chagas-cidades-no-am-recebem-orientacao-contra-riscos-de-contaminacao-do-acai.ghtml
https://www.scielosp.org/pdf/csp/2018.v34n1/e00006517/pt
http://www.scielo.br/pdf/csp/v34n2/1678-4464-csp-34-02-e00123716.pdf
http://medtrop2018.com.br/

