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Analisar os aspectos epidemiológicos da doença de Chagas no

estado do Amazonas, no período de 2004 a 2014.

A doença de Chagas é causada pelo Trypanossoma cruzi, protozoário

flagelado, descoberto a mais de 100 anos (CHAGAS, 1909). Essa

enfermidade é difundida nas Américas, principalmente na América do

Sul, acometendo milhões de pessoas (SANTANA, 2014). Na Amazônia

Ocidental há vários fatores que contribuem para o aumento de casos da

doença de Chagas, entre eles, a transmissão por via oral (BARBOSA et

al., 2014). Sendo importante o conhecimento dos padrões

epidemiológicos para o desenvolvimento de medidas de profilaxia dessa

enfermidade.

INTRODUÇÃO

Constatou-se a necessidade de implementar um serviço de controle

epidemiológico eficaz para monitoramento da doença de Chagas, pois trata-

se de um problema de saúde pública que pode estar ligada a determinantes

sociais e culturais, sendo ainda, indicado atividades educativas para a

conscientização da comunidade a respeito desta enfermidade.

CONCLUSÃO 

O estado do Amazonas apresentou um total de 100 casos da doença,

tendo maior ocorrência nos anos de 2007 e 2010, durante os meses

de abril e dezembro (figura 1), com maior frequência na faixa etária de

20 a 39 anos e no gênero feminino.

Figura 1: Sazonalidade dos números de casos da DC no estado do Amazonas,

no período de 2004 a 2014.
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA DOENÇA DE CHAGAS NO ESTADO DO AMAZONAS NO PERÍODO DE 2004 A 2014

MATERIAL E MÉTODOS  

Trata-se de um estudo populacional, retrospectivo e descritivo de

dados secundários oriundos do Sistema de Informação de Agravos de

Notificação do Sistema Único de Saúde (SINAN) coletados por meio do

Banco de Dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS), no período

de 2004 a 2014. Tendo como critério de inclusão todos os casos

positivos nos anos da pesquisa e as variáveis como sexo, idade, forma

de contágio (oral, vetorial, acidental). Os critérios de exclusão neste

foram os casos positivos fora do período da pesquisa, variáveis que

estão fora do descrito anteriormente.

André Luiz Rodrigues Menezes 

E-mail: andre.menezes@ifro.edu.br 

WhatsApp: (68) 984045612

OBJETIVO 

Os meses com maior ocorrência, foi devido a dois surtos da transmissão

oral em virtude do consumo da bebida do açaí contaminado pelo T. cruzi

(figura 2). Apesar da via oral, aparecer com maior taxa de contaminação

da população local do Amazonas, mesmo assim a transmissão vetorial se

apresenta prevalente em todos os anos de estudo, diferente da oral que

surgiu a partir de 2007 (DIAS et al., 2016).

Figura 2: Número de casos de DC de acordo com suas formas de transmissão no

estado do Amazonas, entre os anos 2004 a 2014.

De acordo com o gênero, foi constatado maior ocorrência no feminino com

71 casos, enquanto o masculino apresentou masculino 29, com diferença

estatística significante, sendo p<0,01. Acredita-se que a maior ocorrência

em mulheres pode estar vinculado ao seu cuidado om a saúde pois as

mesmas procuram mais os serviços médicos com relação aos homens. A

maior ocorrência de casos em jovens-adultos, diferem dos registros

nacionais, podendo estar relacionada com a transmissão oral.


