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OBJETIVO

Demonstrar os resultados obtidos a partir de uma nova avaliação

resultante de inquérito sorológico realizado posteriormente a um surto

agudo de DC ocorrido no sul do Amazonas.

A ingestão do suco de açaí contaminado com Trypanosoma cruzi vem

sendo a principal forma de transmissão oral da doença de Chagas aguda

(DCA) na Amazônia brasileira ocasionando surtos1,2,. No Amazonas, desde

2004, seis surtos já foram registrados, o mais recente ocorreu no munícipio

de Lábrea (sul do estado), detectado no final de dezembro de 2017 e início

de janeiro de 2018 ( Figura 1).
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MÉTODOS

Em janeiro de 2018, após a deflagração de um surto de transmissão oral

de DCA com o diagnóstico de 10 casos pela gota espessa, foi realizado,

pela Vigilância Epidemiológica do município de Lábrea, um inquérito

sorológico.

Apesar de nem todos os casos tratados preencherem os critérios

estabelecidos pela equipe de investigação, todos os casos que haviam

iniciado tratamento pela equipe médica do município de Lábrea, foram

inclusos como parte do surto, somando-se um total de 20 casos ao final da

investigação, os quais se encontram em seguimento pela equipe de saúde do

município em parceria com a FVS e FMTHVD.

Embora tenha-se evidências da contaminação da suco do fruto do açaí, 02

pacientes negaram a ingestão do mesmo, sugerindo a possibilidade de

ocorrência de outras formas de transmissão oral ou vetorial e da

possibilidade da contaminação de outras fontes alimentares.

A grande importância deste trabalho, reside no fato de que não se há

costume de fazer inquérito sorológico após surtos de DCA e este inquérito ter

resultado no diagnóstico de indivíduos assintomáticos. Assim sendo, a

iniciativa tomada pelo serviço de vigilância de Lábrea veio a revelar algo que

até então não era considerado, a importância de fazer o seguimento dos

indivíduos expostos.

Com isso, foi enviada pela FMTHVD uma equipe composta por um médico e

uma bioquímica para avaliar os casos que preenchiam os critérios supra

citados e coletar novas amostras para seguimento.

Foram considerados

caso expostos, pessoas

residentes na área

identificada como de alto

risco na ingestão do lote

do suco de açaí

contaminado. O

inquérito foi realizado na

área onde moram esses

indivíduos, afim de

diagnosticar casos

assintomáticos.

Figura 2: Local onde residiam a maior parte dos

pacientes incluídos no surto e onde foi realizado o

inquérito sorológico.

Figura 1: Mapa do estado do Amazonas, em destaque o
município de Lábrea e a capital Manaus.

Na primeira coleta ocorrida em janeiro, foram incluídos 219 amostras de

soro para testes de IgM, 67 (30,5%) amostras reagiram em baixa titulação e

um paciente apresentou titulação 1:320, sendo considerado caso confirmado

e tratado de imediato. Dos inconclusivos foi solicitado a segunda amostra.

Com os resultados da segunda amostra, foi possível identificar viragem

sorológica em 9 casos e estes foram tratados (Tabela1). Dois casos

confirmados negaram o consumo de açaí.

Foram realizados dois dias de coleta de amostras, a primeira foi em janeiro

e a segunda em março de 2018. Os soros foram enviado para a Fundação

Ezequiel Dias (FUNED). A partir dos resultados encontrados, foi definido

pelas equipes da FVS e FMTHVD que seriam considerados doentes

portadores de DCA, aqueles que apresentaram 2 títulos de IgM acima de

1/40.

Paciente

Manifestação 

clínica 1ª -IFI IgM

2ª - IFI 

IgM 2ª - IFI IgG

1 assintomático 1:40
1:160 1:80

2 assintomático 1:320
1:320 1:640

3 assintomático 1:80
1:160 1:80

4 assintomático NR
1:80 NR

5 assintomático 1:40
1:20 1:160

6 assintomático 1:40
1:40 NR

7 assintomático 1:40
1:40 NR

8 assintomático 1:40
1:40 NR

9 assintomático 1:20
1:80 NR

10 assintomático 1:40
1:40 NR

Tabela: Pacientes tratados a partir do inquérito sorológico.

NR: Não reagente


