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Introdução: A Doença de Chagas (DC) se caracteriza como uma doença infecciosa causada 

pelo protozoário Tripanossoma cruzi (T. cruzi), podendo apresentar-se na forma aguda ou 

evoluir para um quadro crônico (1). Sua transmissibilidade ocorre principalmente através de 

um grupo de insetos triatomíneos conhecidos como barbeiros, na chamada transmissão 

vetorial, todavia há outras vias menos comuns, mas também presentes, como a tranfusional, a 

transplacentária e a mais recente, por meio da ingestão de alimentos contaminados pelo T. 

cruzi, denominada oral (2). Nesse contexto, entende-se que há fatores de risco que 

predispõem determinadas regiões e estados a uma maior ocorrência da doença, como é o caso 

do estado do Pará. Isso é explicado em grande parte pela sua dinâmica demográfica, no que 

tange a fluxos migratórios e precárias condições de habitação, por fatores ambientais e 

climáticos, e inclusive pelas atividades econômicas características, que influenciam a 

permanência da doença, especialmente em virtude da transmissão vetorial (3). Além disso, em 

relação à via oral de contágio, o Pará contabilizou o maior número de surtos na região 

Amazônica entre 2005 e 2013, cuja fonte provável foi a ingestão de caldo de cana, bacaba e 

açaí, alimentos típicos da região (4). Sendo assim, denota-se a importância de entender a 

dinâmica de distribuição desses casos e seus fatores agravantes para intervir preventivamente, 

a fim de reduzir esses números. Objetivos: Analisar a prevalência de casos de Doença de 

Chagas no estado do Pará, entre 2007 e 2017 e entender a relação desses números com os 

fatores de risco presentes na região. Métodos: Trata-se de um estudo do tipo observacional, 

longitudinal e retrospectivo, realizado por acadêmicas do Curso de Fisioterapia da 

Universidade do Estado do Pará e da Universidade da Amazônia. A coleta de dados foi 

desenvolvida através do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS), em que buscou-se levantar os casos confirmados e notificados de Doença de 

Chagas no Estado do Pará entre os anos de 2007 e 2017. Resultados e Discussão: De acordo 

com os dados registrados no DATASUS, nos anos de 2007 a 2017 foram confirmados 1.928 

casos no estado do Pará, sobressaindo-se os anos de 2016 e 2017, com 322 e 309 casos, 

respectivamente. Vale ressaltar que a nível nacional, houve o registro de 2.345 casos, de 

modo que somente o Pará foi responsável por mais de 80% do número de pessoas com 

Doença de Chagas no país. Dado que corrobora os achados da Coordenação Estadual do 

Programa de Controle da Doença de Chagas, em que, anualmente, são notificados cerca de 

130 casos novos e autóctones de Doença de Chagas ainda em seu estágio agudo no Pará, 

sendo a maioria procedente da zona urbana do munícipio de Belém (5). Diante disso, nota-se 

que esse estado apresenta os maiores índices da doença quando comparado a outras unidades 

da federação, o que pode ser explicado por alterações climáticas, degradação ambiental, maior 

concentração da população em áreas urbanas e precariedade de condições socioeconômicas, 

especialmente no que diz respeito à habitação e saneamento, os quais se transformam em 

condicionantes sociais para a transmissão de T. cruzi ao homem. Além disso, uma das 
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principais formas de transmissão da Doença de Chagas, especialmente em estados da região 

Norte, como o Pará, é pela contaminação do açaí, uma vez que ele é o alimento diário dos 

paraenses. A falta de higienização na hora da colheita e da produção do açaí é um dos 

principais motivos para a contaminação por T. cruzi, tendo em vista que o barbeiro (vetor) 

costuma viver nas folhas da palmeira do açaí e ao fazer a coleta do fruto o inseto é captado 

junto e transportados em paneiros descobertos para a produção da polpa. Para a manipulação 

correta do fruto, é necessário utilizar a técnica de branqueamento, onde o açaí é submetido a 

um tratamento térmico a 80° C durante 10 segundos. Em seguida, é realizado o resfriamento 

do produto, antes de ser encaminhado para a máquina de processamento. Contudo, o grande 

problema é que muitas vezes sua comercialização e consumo são realizados imediatamente 

após o seu processamento, sem qualquer tratamento térmico, levando a transmissibilidade não 

apenas para grupos isolados, mas inclusive gerando microepidemias familiares. Conclusão/ 

Considerações Finais: Constatou-se que o estado do Pará registrou um grande número de 

casos de Doença de Chagas entre os anos de 2007 a 2017, cenário esse justificado pela forte 

relação com os fatores de risco ambientais, climáticos e sociodemográficos presentes. É 

importante realizar ações governamentais voltadas para a capacitação de manipuladores de 

açaí conforme as normas estabelecidas pela legislação brasileira, visando beneficiamento e 

comercialização do produto, além do combate ao quadro epidemiológico identificado neste 

estudo. Sendo assim, é vital conhecer esse perfil de notificações no estado a fim de promover 

uma perspectiva preventiva mais consistente, tanto no que diz respeito à transmissão vetorial 

quanto oral, reforçando a vigilância epidemiológica e até mesmo instaurando uma visão mais 

consciente aos próprios indivíduos, de modo que esses dados sejam significativamente 

reduzidos. 
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