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O Trypanosoma cruzi e os barbeiros

Duas publicações: uma nota na revista Brazil-Medico em 22 de abril e um 

artigo completo em agosto nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 

14 de abril de 1909: dia da descoberta do 

parasita no sangue da menina Berenice

várias formas do parasita barbeiro:macho e fêmea



De 1907 a 1909 Carlos Chagas trabalhou em Minas Gerais. 
Em 1909 chegou em Lassance, e iniciou seus estudos num 
vagão de trem. Atualmente a estação de Lassance abriga 

uma feira de artesanato que recebe os visitantes.

Voce sabia que a doença

de Chagas foi descoberta

em Minas Gerais,                 

num vagão de trem?

Mas a doença já existia desde a 
época das cavernas, como

mostram as pinturas de 
barbeiros no  Parque Nacional 

Serra da Capivara, Piauí

Paleoepidemiologia da Doença de Chagas, Adauto JG Araújo, 

Paulo C Sabroza, Luiz Fernando R Ferreira da Silva

Cientistas acharam DNA de 
T. cruzi em múmias no Vale 
do Peruaçu, Minas Gerais 

(Museu de História Natural, 
UFMG)



Médico, cientista de Manguinhos, diretor do Instituto 
Oswaldo Cruz, descobridor da tripanossomíase americana, 

chamada de doença de Chagas em sua homenagem. 

CARLOS CHAGAS

Nasceu em Minas Gerais, Oliveira, em 
09/07/1878 e morreu de câncer com 56 

anos no Rio de Janeiro, em 8/11/1934. Foi 
duas vezes indicado ao

prêmio Nobel de Medicina. 



NOVO PROTOCOLO PARA 

TRATAMENTO DA                       

DOENÇA DE CHAGAS

VOCÊ CONHECE O NOVO

PROTOCOLO CLÍNICO E AS 

DIRETRIZES TERAPÊUTICAS PARA 

CHAGAS ?

O Protocolo Chagas foi 
uma conquista dos 

portadores

O benznidazol deve estar acessível 
tanto na rede de serviços da 
atenção primária à saúde quanto 
em serviços especializados. 

Para a liberação do medicamento, não há 
necessidade de comprovação sorológica em 
pessoas com suspeita clínica de doença na 
fase aguda; 
além disso, para casos com doença na fase 
crônica, não há necessidade de apresentação 
de exames complementares como 
eletrocardiografia e ecocardiografia. 

O nifurtimox possui uso limitado, devendo ser 
disponibilizado em centros de referência. 
Ressalta-se a importância de desenvolvimento 
de ações de farmacovigilância. 


