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RESUMO 

 

A Doença de Chagas é uma doença infecciosa causada pelo Trypanosoma cruzi, 
constitui um grave problema de saúde pública. Trata-se de uma doença 
negligenciada, podendo ser assintomática ou apresentar complicações cardíacas e/ou 
digestivas. O presente estudo objetivou descrever a infecção por Trypanosoma cruzi 
pela via oral através do consumo do açaí. Foi realizada uma revisão bibliográfica de 
caráter descritivo e explicativo, desenvolvida a partir de materiais já elaborados, como 
Dissertações, Teses e Artigos científicos publicados nos últimos 11 anos (2006 – 
2017) utilizando-se as bases de dados Google Acadêmico, SCIELO, LILACS, treze 
artigos atenderam aos critérios de inclusão e foram incluídos no desenvolvimento 
desse estudo. A Doença de Chagas está entre as mais importantes infecções 
parasitárias da América Latina, podendo ser transmitida por diferentes vias. O 
açaizeiro não é ecótopo do vetor, a forma de contaminação do fruto está associada à 
falta de higiene durante a colheita, transporte, processamento, armazenamento e/ou 
comercialização do produto. É necessário prevenir a contaminação, higienizando 
corretamente os frutos, antes de processá-los, após o processamento, somente a 
correta pasteurização consegue eliminar o microrganismo.   
 

 

Palavras chave: Trypanosoma cruzi. Doença de Chagas. Transmissão oral. Açaí.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Chagas disease is an infectious disease caused by the Trypanosoma cruzi, a serious 
public health problem. It is a neglected disease, being asymptomatic or presenting 
cardiac and / or digestive complications. The present study aimed to describe the 
infection by Trypanosoma cruzi through the oral route through açai consumption. A 
bibliographic review of a descriptive and explicative character was carried out, based 
on already elaborated materials such as Dissertations, Theses and Scientific articles 
published in the last 11 years ( 2006 – 2017) using the databases Google Scholar, 
SCIELO, LILACS, thirteen articles met the inclusion criteria and were included in the 
development of this study. Chagas disease is among the most important parasitic 
infections in Latin America, and can be transmitted by different routes. The açai tree is 
not a vector ecotype, the form of fruit contamination is associated with poor hygiene 
during harvesting, transportation, processing, storage and / or commercialization of the 
product. It is necessary to prevent contamination by correctly sanitizing the fruits, 
before processing them, after processing, only the correct pasteurization can eliminate 
the microorganism. 
 

 

Key words:Trypanosoma cruzi, Chagas disease, oral transmission, Açai.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Doença de Chagas, ou Tripanossomíase Americana, foi descrita  

em 1909, pelo pesquisador Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas, que detalhou 

aspectos do seu agente etiológico, o Trypanosoma cruzi (WESTPHALEN; BISUGO; 

ARAÚJO, 2012), dos hospedeiros invertebrados e vertebrados, das diversas formas 

clínicas da doença humana e, também, da epizootia resultante da infecção de 

mamíferos pelo parasito. 

Os primórdios da cadeia de transmissão do T. cruzi remetem para interações 

ambientais que associou parasito-vetor-hospedeiro há cerca de 100 milhões de anos. 

Nas Américas, tal enfermidade apresentou-se inicialmente como uma zoonose, com 

a dinâmica de transmissão restrita aos animais. O ciclo silvestre do T. cruzi abrange 

mais de 100 espécies de mamíferos passíveis de infecção com o protozoário (VOLTA, 

2015). Sabe-se que o parasito alcançou a população humana devido à ocupação 

territorial de áreas rurais, o que levou à domiciliação do vetor e consequente infecção 

de humanos (PRATA; DIAS; COURA, 2011). 

Em relação ao vetor, existem hoje cerca de 130 espécies de triatomíneos, 

também chamados de barbeiros ou chupões, capazes de transmitir T. cruzi, as quais 

variam em relação ao país. Cerca de 12 espécies têm maior potencial de infecção, 

como o Triatoma infestans ao sul da linha do Equador e Rhodnius prolixus ao norte 

(BERN, 2015).  

O parasito pode ser transmitido por diferentes vias, como a vetorial, congênita 

e transfusional, por secreções das relações sexuais, decorrentes de acidentes de 

laboratório ou por órgãos transplantados não inspecionados. Na transmissão oral, a 

ingestão de formas tripomastigotas metacíclicas de T. cruzi presentes em diferentes 

alimentos conduz a um quadro agudo que, em muitos casos, evolui para a morte 

(PASSOS, 2012). 

Em decorrência de seu alto grau de impacto socioeconômico, a doença de 

Chagas está entre as mais importantes doenças parasitárias do Continente 

Americano. Entre as suas vias de transmissão, a forma oral tem contribuído para o 

surgimento de novos casos (DIAS, 2011).  

A ocorrência de Doença de Chagas relacionada ao consumo de alimentos 

constituía, até o ano de 2004, um evento pouco conhecido ou investigado, embora 
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notificados pelo Ministério da Saúde. Recentemente, microepidemias de (DC) 

com casos graves e importante letalidade na região Norte do Brasil, têm sido 

associadas à transmissão de T. cruzi pela polpa de açaí, seja pela contaminação dos 

frutos ou da própria polpa por meio de dejetos de animais reservatórios ou de insetos 

vetores infectados das áreas endêmicas (KUSKOSKI, et al. 2012).  

Dadas as suas propriedades nutricionais, a polpa de açaí é um alimento 

bastante consumido no Brasil e em diversos outros países. Na região amazônica, 

especialmente no estado do Pará, esse fruto é o principal suplemento da dieta 

alimentar da população e em virtude de sua alta produtividade, a comercialização de 

açaí representa uma importante fonte de renda, o que torna imprescindível à 

economia local (COURA, 2009).  

O açaí fruto típico da Região Amazônica é um alimento propício a 

contaminação por transmissão oral. Geralmente ocorre quando insetos triatomíneos 

depositam suas fezes infectadas na superfície de alimentos ou de ingredientes 

alimentícios ou, eventualmente, quando os insetos são triturados durante o 

processamento das frutas, por isso, o fato do açaí ser um dos veículos de maior 

contaminação e propagação da Doença de Chagas aguda (RIBEIRO; RISSATO; 

BONOMO, 2013). 

A higienização correta dos frutos é o método eficiente de prevenção, sendo de 

suma importância que ocorra o processo de lavagem e pasteurização (ORTIZ, 2012). 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Trypanosoma Cruzi 

A Doença de Chagas possui como agente etiológico o T. cruzi, protozoário 

flageladopertencente ao filo Sarcomastigophora, da classe Zoomastigophora, ordem 

Kinetoplastida e família Trypanosomatidae (FERREIRA; SILVA, 2011). 

Antropozoonose causada por este agente é de grande importância médica, 

devido a sua patogenia, formas de transmissão, pela sua dificuldade no tratamento e 

ações de controle. Estes parasitos são heteroxenos, havendo variedade 

dehospedeiros vertebrados, representados por diferentes animais domésticos e 

silvestres (ANDREOLLO; MALAFAIA, 2009). 

As primeiras descrições morfológicas de T. cruzi, por Carlos Chagas, foram 

realizadas por observações do parasito fixado e corado pelo corante de Giemsa, 

método atualmente empregado. Observações por microscopia óptica nos permitem 

identificar no parasito: a forma geral da célula, o núcleo, o cinetoplasto (DNA 

mitocondrial condensado, que se localiza sempre próximo ao flagelo nos 

tripanossomatídeos). Este nome foi dado porque acreditava-se que a estrutura 

(cineto=movimento; plasto=organela) fosse responsável diretamente pelo movimento 

do flagelo e o flagelo (BRASIL, 2012). 

Caracteriza-se pela existência de um único flagelo e do cinetoplasto, estrutura 

contendo DNA e localizada na mitocôndria. De acordo com a forma geral da forma 

evolutiva; a posição relativa entre o flagelo e o núcleo; a localização da bolsa flagelar 

(local de saída do flagelo); e a localização do flagelo livre, pode-se diferenciar as 

formas evolutivas dos tripanossomatídeos. No caso do T. cruzi, a observação por 

microscopia óptica permite a identificação de 3 formas evolutivas bem definidas: 

tripomastigotas, epimastigotas e amastigotas (BRASIL, 2010).  

TRIPOMASTIGOTA: Forma alongada (podendo apresentar como formas finas 

e largas), com cinetoplasto arredondado localizado na região posterior ao núcleo; 

flagelo emergindo da bolsa flagelar (não visível ao microscópio óptico) que se localiza 

lateralmente, na região posterior do parasito. O flagelo emerge e se adere ao longo 

do corpo do parasito, tornando-se livre na região anterior. Esta forma é altamente 

infectante, e pode ser encontrada no inseto vetor (porção posterior do intestino, no 

reto); sangue e espaço intercelular dos hospedeiros vertebrados; culturas de células 

infectadas; cultivo axênico (metaciclogênese in vitro). (Figura 1). 
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            Figura 1: Formas tripomastigotas sanguíneas deTrypanosoma cruzi esfregaço. 

 

Fonte: BRASIL, 2012. 
 
 

               

                            Figura 2: Formas tripomastigotas metacíclicas  

                            (metaciclogênese in vitro). 

               

                Fonte: BRASIL, 2012 

 
 
AMASTÍGOTA: Forma arredondada, com cinetoplasto em forma de barra ou 

bastão na região anterior ao núcleo, flagelo curto (não visível ao microscópio óptico) 

que emerge da bolsa flagelar. Esta forma pode ser encontrada no interior das células 

de hospedeiros infectados, bem como em cultivo axênico. (Figura 3). 
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                                     Figura 3: Formas amastigotas intracelulares de 

                                     Trypanosoma cruzi. 

                  

                     Fonte: BRASIL, 2012. 
 

EPIMASTÍGOTA: Forma alongada, com cinetoplasto em forma de barra ou 

bastão localizado anteriormente ao núcleo. O flagelo emerge da bolsa flagelar com 

abertura lateral, e percorre aderido à parte do corpo do parasita, tornando-se livre na 

região anterior. Pode ser encontrado no tubo digestivo do inseto vetor; cultivo axênico. 

(Figura 4). 

 

                           

                                          Figura 4: Formas epimastigotas de Trypanosoma cruzi. 

                        

                          Fonte: BRASIL, 2012. 
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2.2. Vetores e hospedeiros 

 

Os vetores biológicos são insetos domésticos e/ou silvestres encontrados em 

ampla área do continente americano, desde o sul dos Estados Unidos passando pelo 

México, Argentina até o Chile, fazendo parte da subfamília Triatominae (Hemíptera, 

Família Reduviidae) como as espécies Triatoma infestans, Triatoma brasiliensis, 

Panstrongylus megistus, Rhodnius prolixuse Rhodinius pallescens (MURCIA, 2013).  

O desenvolvimento do hospedeiro invertebrado passa por cinco estágios de 

ninfas (Figura 5) e todos são capazes de transmitir T. cruzi.  Após a eclosão dos ovos, 

as ninfas já iniciam o forrageamento em busca de alimento, sendo tanto os machos 

quanto os fêmeos, hematófagos obrigatórios. A proximidade da fonte alimentar é 

muito importante para a orientação dos triatomíneos que se alimentam principalmente 

de sangue de animais silvestres como marsupiais, pequenos roedores (REY, 2013).  

Muitas espécies de triatomíneos como a do gênero Rhodnius encontram-se 

associados a buritizais ou açaizeiros. Porém essa associação não é estável, ou seja, 

uma espécie de triatomíneo considerada silvestre pode se tornar domiciliadas, devido 

às degradações ambientais como a abertura de pastos e construções de estruturas 

peridomicílios como galinheiros, currais e habitações rudimentares com paredes ou 

tetos com defeitos e rachaduras podem criar um habitat adequado para o alojamento 

dos triatomíneos, propiciando assim a transmissão doméstica (REY, 2011) (Figura 6). 

       Figura 5: Estágios evolutivos dos gêneros: Triatoma (parte superior da figura) 

                 e Rhodnius (parte inferior da figura). 

     

                Fonte: <http://www.misodor.com/CHAGAS.php> 
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               Figura 6: Modelo de habitação que favorecem a infestação por Triatomíneos. 

    

               Fonte: <http://ambiente.hsw.uol.com.br/adobe5.htm> 
 
 

 

Várias espécies de mamíferos silvestres e domésticos podem ser infectadas 

por T. cruzi servindo dessa forma, como hospedeiros e reservatórios deste 

protozoário parasito humano (SOBRINHO, 2012).  

Alguns mamíferos silvestres como quatis, gambás se aproximam das casas, 

freqüentando galinheiros e currais, como por exemplo, o Didelphis marsupialis que é 

considerado uma espécie sinantrópica, podem estar servindo como fonte de infecção 

aos triatomíneos que ocupam os mesmos habitats dos humanos (REY, 2013).  

Em consequência da adaptação dos triatomíneos em peridomicilios, as 

infecções dos animais domésticos passaram a ser encontradas nas zonas endêmicas 

(WESTPHALEN; BISUGO; ARAÚJO, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

http://ambiente.hsw.uol.com.br/adobe5.htm
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2.3. Transmissão e sintomatologia 

A transmissão de T. cruzi via hospedeiro invertebrado ocorre quando 

triatomíneos infectados excretam o parasito através de suas fezes durante o repasto 

sanguíneo nos hospedeiros vertebrados, dentre os quais está incluso o homem 

(Figura 7). Parasitos presentes nas fezes podem atingir a corrente sanguínea humana 

através de lesões na pele, ou ainda penetrar através de mucosas, mesmo que íntegras 

(RASSI; MARIN-NETO, 2010).  

 
 

                               
Figura 7: Sintomatologia da Doença de Chagas: 

A- Sinal de Romanã, B- Criança com hepatoesplenomegalia. 

           A B 

Fonte: <http://mobilidade-internacionaluscspainit.blogspot.com.br/2012/10/doencade-      

chagas.html> 

 
 

 
Quando a mucosa da conjuntiva for a porta de entrada do parasito o indivíduo 

afetado pode apresentar, entre outros sinais de inoculação, o edema da pálpebra. 

Este edema bipalpebral descrito pelo pesquisador argentino Romaña em 1935 é 

conhecido por “Sinal de Romaña” (Figura 7 A). A hipertermia consiste no primeiro 

sintoma geral e de aparecimento precoce; seguidas de outras manifestações clínicas 

como náuseas, vômitos e diarreias eventuais (WESTPHALEN; BISUGO; ARAÚJO, 

2012). Dentre outras alterações sistêmicas, destacam-se o edema subcutâneo; 

manifestações de comprometimento cardíaco e meninge encefalite (FERREIRA; 

SILVA, 2011).  

http://mobilidade-internacionaluscspainit.blogspot.com.br/2012/10/doencade-%20%20%20%20%20%20chagas.html
http://mobilidade-internacionaluscspainit.blogspot.com.br/2012/10/doencade-%20%20%20%20%20%20chagas.html
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A morbidade da doença aguda é maior em crianças, que apresentam sinais e 

sintomas como cardiopatia aguda, menino encefalite ou hepatoesplenomegalia 

(Figura 7 B), que na maioria dos casos, desaparecem espontaneamente, muitas vezes 

sem tratamento específico no prazo de semanas ou meses (OTERO, 2012).  

Após o desaparecimento das manifestações da fase aguda, o paciente passa 

por um longo período assintomático que poderá persistir por anos e nesse período 

permanecer latente ou evoluir para a forma crônica da doença. De acordo com Brasil 

(2012), na fase crônica existem raros parasitas circulantes na corrente sanguínea, 

esta fase é assintomática e sem sinais de comprometimento cardíaco e/ou digestivo. 

Podendo apresentar uma das seguintes formas descritas na tabela 1: 

Quadro 1: Sintomatologia (Doença de Chagas). 

FASE INDETERMINADA: Paciente assintomático e sem sinais de 

comprometimento do aparelho circulatório (clínica, eletrocardiograma e radiografia 

de tórax normais) e do aparelho digestivo (avaliação clínica e radiológica normais 

de esôfago e cólon). Esse quadro poderá perdurar por toda a vida da pessoa 

infectada ou pode evoluir tardiamente para a forma cardíaca, digestiva ou associada 

(cardiodigestiva). 

FORMA CARDÍACA: Evidências de acometimento cardíaco que, frequentemente 

evolui para quadros de miocardiopatia dilatada e insuficiência cardíaca congestiva 

(ICC). Essa forma ocorre em cerca de 30% dos casos crônicos é a responsável pela 

mortalidade na Doença de Chagas crônica. 

FORMA DIGESTIVA: Evidências de acometimento do aparelho digestivo que, 

frequentemente, evolui para megacólon ou megaesôfago. Ocorre em cerca de 10% 

dos casos. 

FORMA ASSOCIADA (CARDIODIGESTIVA): Ocorrência concomitante de lesões 

compatíveis com as formas cardíacas e digestivas.  

Fonte: BRASIL, 2012. 
 
 
 
 

Os indivíduos cronicamente infectados permanecem como fonte do parasito ao 

longo da vida, como um reservatório de fase indeterminada. Aproximadamente um 

terço de todos os indivíduos portadores do tipo de infecção indeterminada do T. cruzi 

desenvolverá a Doença de Chagas crônica (TEIXEIRA, 2011).  

Após a fase aguda, os pacientes passam por um longo período assintomático 

(10 a 30 anos), esta fase é chamada de forma indeterminada (latente) caracterizada 

pelos seguintes parâmetros:  
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1) Positividade de exames sorológicos e/ou parasitológicos;  

2) Ausência de sintomas e/ou sinais da doença; 

3) Eletrocardiograma convencional normal e; 

4) Coração, esôfago e cólon radiologicamente normais (BERN, 2015). 

 

Figura 8: Ciclo biológico de T. cruzi no hospedeiro invertebrado e no homem. 

 

                 Fonte: <http://www.cdc.gov/parasites/chagas/biology.html> 
 

 
 

Em outras formas de transmissão incluem-se a congênita, quando mães 

infectadas transmitem os parasitos ao feto (intra-útero) ou recém-nascidos 

 (durante o parto); transfusão de sangue; transplante de órgãos; inoculação acidental, 

em pessoas que trabalham com a manipulação de amostras contaminadas pelo 

parasito, e a ingestão de alimentos ou bebidas contaminadas com T. cruzi (PASSOS, 

2012). 

http://www.cdc.gov/parasites/chagas/biology.html
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No Brasil e em outros países da América Latina, programas multicêntricos para 

o controle da transmissão vetorial, iniciado a partir das décadas de 1960 e 1970, assim 

como a implantação progressiva de programas de controle em bancos de sangue na 

década de 1980, conseguiram reduzir em até 70% o número de novas infecções. Isto 

ocorreu principalmente devido à interrupção da transmissão vetorial e por transfusões 

de sangue (DIEZ, 2010).  

Com controle da transmissão vetorial nos países e regiões endêmicas para a 

Doença de Chagas, formas alternativas de transmissão como a transmissão oral por 

meio da ingestão de alimentos e bebidas contaminadas emergiram como a principal 

forma de contágio em humanos nos últimos anos (NUNES, et al. 2013). 

A transmissão oral ocorre pela ingestão de comidas ou bebidas contaminadas 

com triatomíneos, suas fezes e urina, ou por contaminação através de sangue e 

fluidos de animais infectados. A ingestão de carne crua de animais infectados 

também pode constituir outra forma de infecção por via oral (SOBRINHO, 2012).  

 

2.4 Diagnósticos 

O diagnóstico laboratorial da Doença de chagas é definido em dois grupos de 

métodos, sendo estes constituídos por métodos parasitológicos e sorológicos.  

A suspeição de Doença Chagas aguda é caracterizada pelo indivíduo que 

apresente febre persistente, associada a uma ou mais das seguintes manifestações 

clínicas: artralgia, cefaléia, chagoma de inoculação, edema de face ou membros, 

epigastralgia, exantema, mialgia, sinal de Romaña, adenomegalia, cardiopatia aguda, 

esplenomegalia, hepatomegalia, icterícia, manifestações hemorrágicas ou que 

tenhamapresentado contato direto com triatomíneos; ou recebido hemoderivados / 

transplante de órgãos contaminados; ou ingerido alimento suspeito contaminado, ou 

suspeita em recém-nascido, proveniente de mãe infectada (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2013).  

 

2.4.1 Métodos Parasitológicos: 

 

Exame parasitológico direto: Técnica “padrão ouro” para diagnóstico da faze 

aguda da doença. O sangue deve ser coletado simultaneamente para processamento 



26 
 

de todas as metodologias descritas abaixo a fim de agilizar o diagnóstico (REY, 2011; 

NEVES, 2011). 

 

Quadro 2: Métodos parasitológicos direto. 

Pesquisa a fresco de tripanossomatídeos: Utilizada como primeira alternativa 

por ser de execução rápida e simples, sendo mais sensível que o esfregaço corado. 

A situação ideal é a realização da coleta com paciente febril e dentro de 30 dias do 

início de sintomas; 

Métodos de concentração (Strout, microhematócrito): Possuem maior 

sensibilidade, são recomendados principalmente quando a pesquisa a fresco for 

negativa. Dentre os métodos diretos, são indicados quando o paciente estiver com 

sintomas há mais de 30 dias; 

Lâmina corada de gota espessa ou esfregaço: Possui menor sensibilidade que 

os métodos anteriores, é realizado prioritariamente na Região da Amazônia Legal, 

em virtude da sua utilização para diagnóstico da Malária. Em casos de elevada 

parasitemia, como na transmissão transfusional e em imunodeprimidos, pode ser 

um achado casual no exame de esfregaço para contagem diferencial de leucócitos. 

Fonte: SOUZA, 2013. 

 

Os métodos convencionais indiretos para a identificação do protozoário  

(xenodiagnóstico e hemocultura) apresentam-se baixa sensibilidade, ressaltando 

em um exame negativo, não afasta-se a possibilidade de infecção (PASSOS, 2012).  

O método de microhematócrito é um dos métodos utilizados, por apresentar 

facilidade de uso, baixo custo e resultado rápido, apresentando valor preditivo positivo 

de 100% e valor preditivo negativo de 90%, entretanto um recém-nascido infectado 

pode apresentar um microhematócrito negativo e depois cursar com sorologia positiva 

após nove meses de idade (MORAES; SILVA, 2011). 

 

2.4.2 Métodos Sorológicos 

 

Os métodos sorológicos são utilizados porque a parasitemia neste período 

encontra-se reduzida em decorrência da resposta imunológica adquirida, tornando os 

métodos parasitológicos de baixa sensibilidade. Os métodos sorológicos utilizados 

são: Imunofluorescência indireta (IFI), Hemaglutinação (HAI) e enzyme-linked 

immunosorbentassay (ELISA) (BRASIL, 2012).  

Mães infectadas terão filhos com anticorpos anti- T. cruzi (IgG), tornando-se 

necessário o acompanhamento dos níveis de IgG entre o 6º e o 9º mês após o 
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nascimento do bebê, período em que se espera o desaparecimento dos anticorpos 

maternos de transmissão passiva. Portanto, se houver IgG na sorologia deste recém-

nascido após este período, a transmissão congênita será confirmada. A demonstração 

de IgM e IgA anti-T. cruzi, anticorpos que não atravessam a barreira placentária, 

indicam infecção congênita, porém estes anticorpos raramente são detectados nós 

recém-nascidos (ARAS, et al. 2013).  

O teste de Avidez vem sendo bastante utilizado para a detecção de infecções 

recentes em alguns tipos de doença, como Toxoplasmose, Citomegalovirose e 

Rubéola. Porém ainda não avaliado na detecção do período de infecção por T. cruzi. 

(OLIVEIRA; PALMEIRA; BARBOSA, 2016). Essa técnica é caracterizada pela força 

de ligação existente entre antígeno e anticorpo, ou seja, ela avalia a capacidade de 

ligação dos anticorpos que é diretamente proporcional ao tempo de infecção. Logo, 

baixos índices de avidez podem indicar infecção aguda, já na infecção crônica os 

índices se tornam elevados (EMELIA, 2014).  

O método de Hemaglutinação (HAI) é amplamente utilizado para fins de 

diagnóstico, triagem e inquéritos soro epidemiológicos. Sendo um método conhecido 

pela sua praticidade, fácil manipulação e pelo baixo custo, porém com baixa 

especificidade, deve ser utilizado sempre associado a outro método (FERREIRA; 

SILVA, 2011). 

Enquanto que a técnica de Imunofluorescência indireta (IFI) possui elevada 

sensibilidade e especificidade, pode ser utilizada tanto na triagem de doadores de 

sangue como no diagnóstico da infecção aguda e crônica por T. cruzi. Este teste é 

normalmente realizado com formas epimastigotas deste protozoário (GONZALEZ, 

2015).  

O teste enzyme-linked immunosorbentassay (ELISA) é considerado altamente 

sensível e específico, atualmente é o mais utilizado na rotina laboratorial, 

principalmente pela sua automação (FERREIRA, et al. 2013).  

A reação em cadeia pela polimerase (PCR) é considerada uma técnica de uso 

restrito e realizada por centros de pesquisa, devido à ausência de protocolos definidos 

e procedimentos operacionais padronizados, assim como de kits comerciais para uso 

na rotina da vigilância e por isso não pode ser considerada um método de diagnóstico 

isolado para confirmação ou descarte de caso de doença de Chagas aguda ou 

crônica. Tem indicação quando os testes sorológicos apresentarem resultado 

indeterminado ou para o controle de cura após o tratamento antiparasitário. Assim, 
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deve ser realizada por laboratórios de competência reconhecida, com execução por 

especialistas na área (BRITTO, 2009).  

 

2.4.3 TRATAMENTO 

 

O tratamento para a doença de Chagas mais utilizado é o uso dos 

medicamentos benzonidazol e nifurtimox (utilizado apenas na América Central). O 

benzonidazol (Rochagan®, Rodanil®), é considerado um fármaco de primeira escolha 

para o tratamento da doença de Chagas, na fase aguda da doença pode alcançar 

80% de cura da doença, porém á estudos que contestam sua eficácia na fase crônica 

da doença, pois alguns pacientes tratados com esse medicamento obtiveram melhora 

e outros não, estudos revelam que diferentes evoluções no tratamento podem ser 

atribuídas a cepa do T. cruzi resiste ao benzonidazol (COURA, et al. 2011). 

A absorção do benzonidazol, por via oral, é rápida, podendo atingir 

concentrações máximas entre 3 e 4 horas. A eliminação do medicamento ocorre por 

biotransformação, sendo que a maior parte é excretada pela urina (60 a 67% das 

doses) no período de até 4 dias, havendo apenas uma pequena porção (19%) que se 

mantém de forma inalterada (PONTES, et al.; 2010).  

O benzonidazol possui efeitos colaterais tais como: erupção cutânea, 

dermatopatia alérgica, edema generalizado, artralgia, distúrbios gastrointestinais 

(náuseas, vômitos, anorexia, diarreia, cólica intestinal), neuropatia periférica, 

depressão da medula óssea (púrpura trombocitopenia, agranulocitose e neutropenia), 

podendo ser um efeito raro adverso, porém a neutropenia é uma manifestação mais 

frequente (BEZERRA; MENEGUETTI; CAMARGO, 2012).  

Recentemente novos derivados (posaconazol, ravuconazol e TAK-187) estão 

sendo testados e obtiveram resultados promissores tanto em animais, quanto em 

humanos e poderão ser alternativas para novos tratamentos, que podem surgir 

através de produtos sintéticos e naturais que sejam similares a compostos eficazes 

contra a doença ou através de alvos metabólicos específicos para um determinado 

parasita. O desenvolvimento de novos fármacos antiparasitário contribuirá para o 

tratamento da Doença de Chagas, porém são necessárias parcerias entre 

universidades e empresas para que haja novas pesquisas e novos medicamentos 

sejam criados (RECIIS, 2016).  



29 
 

Estima-se que em 2008 mais de 10 mil pessoas vieram a óbito devido a Doença 

de Chagas, portanto faz se necessárias descobertas de novos fármacos para o 

tratamento da doença, estudos com os derivados de quinoxalina estão em 

andamento.  

2.4.4 Açaí: Transmissão da doença de chagas por via oral 

 

O Açaí (Euterpe oleracea) (Figura 9) é o alimento diário para muitas pessoas 

da população do norte do país, apresenta preço acessível e alto valor nutricional;  

a comercialização e o consumo são realizados imediatamente após o seu 

processamento, sem qualquer tratamento térmico (FERREIRA; BRANQUINHO, 

2014). E devido a este consumo sem o tratamento adequado, o açaí tem sido 

associado ao maior número de casos de Doença de Chagas ocorridos na região Norte 

nos últimos anos.  

Batedores de açaí que exploram o fruto, rotineiramente, apresentam falhas 

higiênicas nas etapas de colheita, transporte e processamento (Figura10). Dessa 

forma, insetos infectados com T. cruzi podem fazer parte desse processo, 

acidentalmente, podem ser moídos com a polpa da fruta, e ao ser consumido, resultar 

em grandes concentrações de parasitos na corrente sanguínea do indivíduo, 

desencadeando os sintomas da doença na sua forma aguda (DIAS, 2010).  

A exportação do açaí infectado para outras regiões pode contribuir para o 

aumento do número de pessoas com Doença de Chagas. A viabilidade do parasito a 

estresse de variações térmicas tem sido demonstrada até mesmo com a polpa 

congelada (BARBOSA, 2010). Este fato pode explicar a razão de muitos surtos não 

terem a relação com transmissões clássicas, conforme demonstrado por estudos 

realizados na região de Belém (PA), ocasião em que XAVIER, et al. (2014) relatou 

casos surgidos nos municípios de Val-de-cães e Jurunas onde a contaminação de 

Doença de Chagas por via oral não poderia ser autóctone, devido à ausência de 

qualquer ciclo em zoótico de T. cruzi em tais lugares.  

Apesar de existirem importantes estratégias governamentais no sentido de 

combaterem a transmissão de Doença de Chagas por via oral como a RDC n° 

218/2005 (ANVISA) que regula a manipulação de alimentos e bebidas preparados 

com vegetais e os decretos estaduais n° 2475/2010 e n° 326/2012 do governo do Pará 

que estabelece boas práticas alimentares e cadastramento de batedores de açaí, há 
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uma grande necessidade de metodologias que auxiliem na prevenção e controle da 

Doença de Chagas (FERREIRA; BRANQUINHO, 2014).  

Diversos alimentos foram relacionados com surtos de Doença de Chagas, tais 

como caldo de cana de açúcar, água ou sopa contaminada com triatomíneos 

infectados com suas fezes ou ainda contaminados com fluidos e secreções de animais 

infectados. (Figuras 9 e 10). 

                           Figura 9: Açaizeiro (Euterpe oleracea) 

 

                              Fonte: <http://plantasfrutiferas.blogspot.com.br> 

Figura 10: Ilustração dos processos de colheita e transporte do Açaí na região Amazônica. 

 

                          

            Fonte: <http://amazoniaphotos.arteblog.com.br/458605/> 

http://plantasfrutiferas.blogspot.com.br/
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2.5 Desafios para a prevenção e controle da transmissão da doença de chagas 

por via oral 

 
 
A diferenciação entre a infecção por via oral e outras vias de transmissão da 

Doença de Chagas em pacientes com a forma aguda da doença é basicamente 

dependente da análise de eventos epidemiológicos, assim como a análise do quadro 

clínico dos pacientes pelos profissionais de saúde (DIAS; AMATO-NETO, 2011). 

 Apesar da existência de técnicas moleculares e primers sensíveis que possam 

detectar T. cruzi, a análise e detecção direta em fontes alimentares de infecção são 

raras, uma vez que os sintomas surgem alguns dias após a ingestão do alimento 

contaminado, período em que os alimentos suspeitos já foram descartados. Além 

disso, não há atualmente protocolos padronizados para a realização desta 

investigação em amostras alimentares suspeitas (TOSO; VIAL; GALANTI, 2011).  

Uma abordagem promissora para a detecção de T. cruzi em amostras de 

alimentos e bebidas seria a amplificação de fragmentos de ácidos nucléicos do 

parasito através de técnicas moleculares baseadas na amplificação pela reação em 

cadeia da polimerase (PCR). Alta sensibilidade desta técnica permite a detecção de 

quantidades muito pequenas de ácidos nucléicos do parasito, o que muitas vezes 

corresponde à capacidade de detectar-se uma única célula do parasito (T. cruzi) na 

amostra (DUFFY, et al. 2009). 

Fundamentado no que já foi desenvolvido e padronizado até o presente 

momento em termos de detecção de T. cruzi e diagnóstico da Doença de Chagas em 

amostras biológicas de pacientes, é racionalmente justificável que estes 

conhecimentos sejam utilizados no desenvolvimento de técnicas e/ou protocolos para 

a detecção de T. cruzi em outros tipos de amostras, como alimentos e bebidas. O 

principal desafio na adaptação destas técnicas para a utilização em amostras 

alimentares é a padronização de um protocolo com robustez suficiente para se evitar 

resultados falsos negativos em função de problemas na amostragem; de interferentes 

presentes nos diferentes tipos de alimentos e bebidas; assim como variações técnicas 

na realização do método (erros humanos) (DIAS, 2010).  
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Em relação aos resultados falsos positivos o protocolo adaptado deve ser 

capaz de evitar interferências e/ou reações cruzadas com tripanossomatídeos 

parasitos de insetos e plantas como T. rangelie aqueles pertencentes aos gêneros 

Phytomonas, Herpetomonas e Leptomonas. Pois estes poderiam estar presentes em 

amostras de alimentos e a detecção e classificação desses organismos como T. cruzi, 

erroneamente, poderia causar problemas para os programas de saúde pública e 

epidemiologia, assim como problemas socioeconômicos (SANTOS, et al. 2010).  

A ANVISA elaborou um plano de ação que visa a capacitação de Órgãos de 

Vigilância Sanitária, da população e dos batedores de açaí. Neste documento 

observa-se ainda, recomendações da OPAS, que envolvem desde a inclusão da 

Doença de Chagas como DTA (Doença Transmitida por Alimentos), até a implantação 

de protocolos eficientes de tratamento térmico, que tem como foco principal eliminar 

T. cruzi do suco de açaí (BRASIL, 2008a).  

Além disso, foram promovidos o cadastramento e licenciamento dos 

estabelecimentos que realizam processamento de açaí, por órgãos de vigilância 

sanitária. Dessa forma será possível realizar fiscalizações, capacitação dos 

manipuladores em BPFs, e desenvolver ações educativas, capacitação e mobilização 

social mediante a realidade da comunidade local (BRASIL, 2008b). 

 

 

2.6 Profilaxia 

 

Uma das formas de prevenção da Doença de Chagas é evitar que o inseto 

(vetor) desenvolva colônias nas residências. Em áreas onde os insetos possam entrar, 

voando pelas aberturas ou frestas, pode-se usar mosquiteiros ou telas metálicas. 

Recomenda-se usar medidas de proteção individual como: repelentes e roupas de 

mangas longas, durante a realização de atividades noturnas (caças, pesca ou 

pernoite) em áreas de mata. Recomenda-se que as pessoas consumam alimentos 

origem vegetal preferencialmente pasteurizado (BRASIL,2011). 

A prevenção também é feita por meio de campanhas sanitárias, focadas em 

zonas rurais e periferias urbanas. As equipes que trabalham nessas campanhas 

realizam visitas domiciliares investigando os locais em que o barbeiro possa ser 

encontrado no exterior e interior das casas, caso ele seja encontrado o inseto é 
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encaminhado para análise para que seja verificado se ele está infectado, porém não 

são feitos exames nos habitantes da casa (BRASIL. 2012). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização Panamericana de 

Saúde (OPAS) estão otimistas sobre o controle da Doença de Chagas, pois decorre 

obtendo sucesso por meio de ações sistematizadas de programas regionais de 

controle epidemiológico, que possibilitam a diminuição significativa da transmissão 

com base na utilização de pesticidas (RECIIS, 2016). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

 Descrever a infecção por Trypanosoma cruzi pela via oral através do consumo 

do açaí. 

 

3.2.  Objetivos Específicos 

 

✓ Caracterizar parasito T. cruzi;  

✓ Descrever a sintomatologia e transmissão da doença de chagas;  

✓ Destacar a forma infectante de transmissão de T. cruzi através da ingestão do 

açaí;  

✓ Ressaltar a importância da conservação das polpas, pois dependendo da 

temperatura a forma de transmissão pode ser eliminada;  

✓ Destacar os métodos de prevenção de T. cruzi através da contaminação via 

oral pelo consumo do açaí. 
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4. JUSTIFICATIVA 

 

A Doença de Chagas originou-se há anos como uma infecção enzoótica de 

animais silvestres e transmitida aos seres humanos como uma antropozoonose 

quando o homem adentrou-se a ecótopos silvestres (CAVALCANTE; LORENA; 

GOMES, 2008).  

O açaí, alimento diário para muitas pessoas, tem preço acessível e alto valor 

nutricional a comercialização e o consumo são realizados imediatamente após o seu 

processamento, sem qualquer tratamento térmico, devido a este consumo sem o 

tratamento adequado, o açaí tem sido associado ao elevado número de casos de 

Doença de Chagas ocorridos na Região Norte nos últimos anos (FERREIRA; SILVA, 

2016). 

Batedores de açaí que exploram o fruto, rotineiramente, apresentam falhas 

higiênicas nas etapas de colheita, transporte e processamento. Dessa forma, insetos 

infectados com T. cruzi podem fazer parte desse processo, já que, acidentalmente, 

podem ser moídos com a polpa da fruta, e ao ser consumido, pode resultar em 

grandes concentrações de parasitos na corrente sanguínea do indivíduo, 

desencadeando os sintomas da doença na sua forma aguda (BRASIL, 2014). 

Por se tratar de uma doença, que no início é assintomática, e por esse motivo 

difícil de diagnosticá-la é necessário manter vigilância entomológica ativa. Em 

decorrência do elevado consumo do fruto estima-se que existam entre dois e três 

milhões de indivíduos infectados. Deste modo, o amplo consumo do fruto a Região 

Norte deixou de ser uma área endêmica; o Brasil passou a ser monitorado de forma 

igualitária na detecção, prevenção e controle da doença de chagas, seguindo os 

padrões de transmissão da área geográfica (NONATO, 2015). 

Portanto o processo de pasteurização do fruto açaí é uma das formas mais 

viáveis de se eliminar T. cruzi, garantindo assim aos consumidores segurança, não 

correndo o risco de infecção. A importância deste estudo não inviabiliza a satisfação 

das gerações futuras tornando se mais evidente diante desses episódios relacionados 

à contaminação do açaí. Entretanto, a transmissão oral através dos alimentos é a mais 

relevante nos últimos anos. Assim, essa pesquisa pode contribuir para o 

desenvolvimento de novas informações. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1. Tipo de Estudo 

Revisão bibliográfica de caráter descritivo e explicativo, desenvolvida a partir 

de materiais já elaborados, como Dissertações, Teses e Artigos científicos.  

 

5.2. Bases de Dados 

As buscas foram realizadas nas seguintes bases de dados: 

✓ Google acadêmico; 

✓ LILACS - Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde; 

✓ SCIELO - Base Scientific Electronic Library Online.  

 

5.3. Limite de Tempo 

Foram selecionados artigos publicados entre 2006 a 2017 (11 anos) em 

periódicos nacionais e internacionais, nos quais foram avaliadas as seguintes palavras 

chaves: Doença de Chagas, Contaminação oral pelo açaí, T. cruzi, Transmissão oral.  

 

5.4. Idiomas 

Foram selecionados artigos escritos em: 

Inglês, Português e Espanhol. 

 

5.5. Critérios de Inclusão 

Artigos publicados entre os anos 2006 a 2017; 

Estudos com conclusões referentes: Infecção por Trypanosoma cruzi pela via 

oral, açaí, Doença de Chagas.  

 

5.6. Critérios de Exclusão 

Artigos que não se relacionaram com: infecção por Trypanosoma cruzi pela via 

oral, açaí.  

Estudos que não contemplem a temática proposta, material incompleto e 

referências duplicadas.  
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5.7. Coleta de Dados 

A coleta de dados seguiu a seguinte ordem: 

Leitura explorativa de todo material selecionado (leitura rápida, objetiva para 

avaliar a relevância do trabalho em relação ao tema); 

Leitura seletiva (segunda leitura do material); 

Registro de informações extraídas a partir da leitura dos artigos científicos, 

dissertações e das teses. 

 

5.8 Análise e interpretações dos resultados 

Foi realizada uma leitura analítica com o objetivo de organizar as informações 

contidas nos artigos selecionados e identificar tópicos propostos nos objetivos desta 

revisão. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Foram encontrados 82 estudos, a partir dos critérios de 

inclusão e exclusão, foram utilizados 13 artigos no desenvolvimento deste estudo, 

conforme organograma abaixo. 

Figura 11: Organograma da metodologia utilizada no desenvolvimento deste estudo. 

 

 
 
 
 

Quadro 3: Relação de estudos encontrados nas diferentes Bases de dados. 

BASE DE 

DADOS 

TERMOS RESULTADOS ESTUDOS 

SELECIONADOS 

GOOGLE 

ACADÊMICO 

“Doença de Chagas” 

“Transmissão oral” 

“Barbeiro” 

22 02 

LILACS “Trypanosoma cruzi” 

“Contaminação via 

oral pelo açaí” 

26 06 

SCIELO “Triatoma infestans” 

“Barbeiro” 

“Polpa açaí, 

infecção” 

34  05 

 

 

 

Busca inicial:

82 referências

Artigos Incluídos 

40 

Artigos Excluídos

29

Referências 
utilizadas neste 

estudo: 13
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Os dados coletados nos artigos selecionados para o estudo estão descritos no 

quadro abaixo.  

Quadro 4: Síntese dos artigos selecionados sobre: Transmissão Oral do 
Protozoário Trypanosoma cruzi pelo consumo do açaí. 

ITENS AUTOR/ANO TÍTULO DO ESTUDO OBJETIVO GERAL 

1 PASSOS, et al.; 
2012  

Sobrevivência e infectividade 
do Trypanosoma cruzi na 

polpa de açaí: estudo in vitro 
e in vivo 

Estudar a sobrevivência e a 
infectividade de Trypanosoma cruzi 

na polpa de açaí. 

2 SILVA, I. M; 
COSTA, K. A.  
2016 

Transmissão oral da doença 
de chagas: estudo 

da fauna de triatomíneos 
associada ao fruto do açaí. 

Pesquisar os principais triatomíneos 
associados aos frutos de açaí 
comercializados na cidade de 
Belém, que constituem um risco 
potencial para a 
aquisição da Doença de Chagas por 
via oral. 

3 FERREIRA, R. T. 
B; 
BRANQUINHO, 
M. R; 
LEITE, P. C.  
2014 

Transmissão oral da doença 
de chagas pelo consumo de 
açaí: um desafio para a 
vigilância sanitária 

Destacar os novos desafios a serem 
enfrentados pelos órgãos de saúde 
pública na prevenção da 
transmissão da doença de Chagas 
pelo consumo de açaí. 

4 NONATO, et al.; 
2014 

Avaliação das condições 
higiênico-sanitárias de 
indústrias processadoras de 
açaí de Imperatriz-MA.  

Avaliar as condições higiênico-
sanitário de 
indústrias processadoras de açaí do 
município de Imperatriz - MA, por 
meio 
da aplicação de uma lista de 
verificação das boas práticas de 
fabricação 
obtida a partir dos dispositivos da 
RDC nº 218/05, e posteriormente 
efetuou-se o percentual de 
atendimento dos itens classificando-
os conforme a Resolução RDC nº 
275/02 – ANVISA. 

5 SOUZA, et al.; 
2013 

O eletrocardiograma na fase 
aguda da Doença de Chagas 
por transmissão oral.  

Relatar as alterações 
eletrocardiográficas 
observadas na fase aguda da DC 
transmitida por via 
oral.  

6 MENDONÇA, et 
al.; 2014 

Impacto do surto da doença de 
chagas na 
comercialização do açaí 
(euterpe oleracea mart.) no 
município de Pinheiro-MA.  

Pesquisar o impacto 
do surto da doença de chagas na 
comercialização do fruto de açaí no 
município de Pinheiro-MA. 

7 OLIVEIRA, et al.; 
2012.  

Ocorrência de doenças de 
chagas por contaminação oral: 
Estudo de casos.  

Realizar uma investigação mais 
acurada dos números de casos 
registrados no 
Brasil, por contaminação por via oral, 
haja 
vista que a maioria da população 
ainda não 
tem certo conhecimento deste tipo 
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de 
transmissão. 

8 SANTOS, I. F. M.  
2014 

Transmissão oral da Doença 
de Chagas: breve revisão 

Realizar revisão sistemática de 
literatura a respeito da transmissão 
oral da Doença de Chagas 

9 LOBATO, C. L. R;  
PEDROSO, S. C. 
2011 

A incidência da doença de 
chagas pelo açaí no 
município de Abaetetuba-PA.  

Avaliar o índice da Doença de 
Chagas decorrente da 
contaminação pelo açaí no município 
de Abaetetuba, enfatizando a 
incidência da doença no Brasil, 
Norte, Pará e Belém.  

10 LIMA, et al.; 2014 Situação higiênico - sanitária 
dos manipuladores de açaí no 
bairro no coroado em Manaus, 
Amazonas.  

Conhecer as condições higiênico 
sanitárias dos manipuladores. 

11 VIEIRA, A. R. A.  
2015 

Desenvolvimento e 
padronização de métodos para 
detecção de Trypanosoma 
cruzi em polpa de açaí 
(euterpe oleracea).  

Desenvolver uma metodologia 
molecular sensível e específica para 
a detecção do T. cruzi em polpa de 
açaí. 

12 BARBOSA, R. L. 
2010 

Transmissão oral do 
Trypanosoma cruzi pela polpa 
de açaí em camundongos.  

Avaliação da sobrevivência in vitro e 
da virulência do T. cruzi em polpa de 
açaí mantida por diferentes 
períodos de incubação e submetida 
a diferentes tratamentos térmicos, 
por meio de infecções 
experimentais.  

13 OPAS: 
Organização Pan 
Americana de 
Saúde. 
2009 

Doença de Chagas: Guia para 
vigilância, prevenção, controle 
e manejo clínico da doença de 
chagas aguda transmitida por 
alimentos.  

Desenvolver medidas profiláticas 
para prevenção doença chagas via 
oral.  

 

 

 O quadro 4 foi organizada utilizando as informações dos artigos selecionados 

no estudo, sempre levando em consideração as palavras-chaves (Trypanosoma cruzi, 

doença de chagas, Triatoma infestans, açaí, transmissão via oral) utilizadas na 

pesquisa nos bancos de dados GOOGLE ACADÊMICO, LILACS e SCIELO, sendo 

que o objetivo do trabalho foi descrever a infecção por Trypanosoma cruzi pela via 

oral através do consumo do açaí, uma vez que as demais formas de transmissão 

encontram-se em situação controlada devido as práticas adotadas ao longo dos anos 

pelas políticas de saúde e pela mudança nos padrões de moradia e hábitos dos 

brasileiros (NONATO, 2015). 

A infestação ocorre em diversas formas, sendo a mais prevalente a via vetor, 

pela picada do Triatoma infestans, mas também por via oral, transfusional e congênita. 

Com os investimentos que o Ministério da Saúde em nível nacional e os Estados e 

Municípios vem realizando ao longo de décadas, a transmissão vetorial tem se 

tornado ínfima (REIS, 2013; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).  
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Ressalta-se que ações promovidas pelo Ministério da Saúde e demais agentes 

envolvidos tem surtido efeito esperado e os casos de contaminação por via vetorial, 

transfusional e vertical estão em número bastante reduzido em todo território 

brasileiro, restando maior controle na infecção por via oral, que persiste em casos 

relatados em cidades da região Amazônia, no Ceara, Pará, Rio Grande do Sul, 

Paraíba entre outros (BARBOSA, 2010). 

Esses casos estão associados a ingestão de alimentos contaminados por 

fezes, urina, insetos ou ainda carnes de animais silvestres. Nesses casos relatados, 

estudos demonstram que as práticas de higiene e de preparo desses alimentos não 

atenderam as exigências mínimas, que poderiam evitar esse tipo de contaminação 

(BERN, 2015).  

Realizada a seleção dos artigos que foram analisados, e que compreende o 

período de estudo de 2009 a 2017, os artigos foram separados e quantificados de 

acordo com o exemplificado do Gráfico 1.  

 

         Gráfico 1: Artigos publicados entre os anos de 2009 e 2017 que se enquadraram nos 

critérios de inclusão e exclusão do presente estudo. 

 

 
 

No gráfico 1, é possível constatar escassez no número de publicações entre 

os anos de 2009 a 2013. A partir de então, houve uma evolução nesse número, tendo 

como destaque o ano de 2014, com cinco publicações (42%), analisadas na produção 

deste estudo.  
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A Doença de Chagas está entre as mais importantes infecções parasitárias da 

América Latina, podendo ser transmitida por diferentes vias. Na região Norte do Brasil, 

a via oral tem assumido importância, principalmente em razão de sua associação com 

microepidemias. Na transmissão oral, a ingestão de formas tripomastigotas 

metacíclicas de T. cruzi presentes em diferentes alimentos conduz a um quadro agudo 

que, em muitos casos, evolui para a morte (PASSOS, et al. 2012).  

A partir de 2007, na região Norte, microepidemias de DCA têm sido associadas 

à veiculação de T. cruzi pela polpa de açaí. Nesses surtos, as principais hipóteses 

foram a contaminação dos frutos ou da polpa por dejetos de animais reservatórios ou 

triatomíneos infectados. A contaminação de alimentos pelo T. cruzi pode ocorrer 

quando insetos triatomíneos depositam suas fezes infectadas na superfície de 

alimentos ou de ingredientes alimentícios ou, eventualmente, quando 

os insetos são triturados durante o processamento das frutas. Esta última é a principal 

hipótese explicativa para os diversos surtos ocorridos nos últimos anos, no Norte 

brasileiro, associados à ingestão de açaí possivelmente contaminado com o 

protozoário (NONATO, et al. 2014).  

O açaizeiro não é ecótopo do vetor, a forma de contaminação do fruto está 

associada à falta de higiene durante a colheita, transporte, processamento, 

armazenamento e/ou comercialização do produto. Importante ressaltar, a 

possibilidade de transmissão da DCA por equipamentos e utensílios contaminados, 

pela urina e secreções anais de marsupiais reservatórios, assim como pelas fezes de 

triatomíneos infectados, reforça a necessidade de cuidados na sanidade dos frutos e 

materiais empregados em seu manuseio (OLIVEIRA, et al. 2012).  

O consumo de açaí no estado do Pará coloca os derivados deste fruto como a 

principal via de contaminação com T. cruzi. Estágios infectantes do parasita, 

presentes nos vetores invertebrados, podem chegar ao alimento pelo processamento 

do fruto junto com o inseto, contaminando a cadeia produtiva de polpa ou suco, 

principalmente nos produtores locais. Por este motivo, as medidas de fiscalização, 

destinadas ao melhoramento na cadeia de produção, principalmente nos pequenos 

produtores, são fundamentais para a diminuição do risco de contaminação pelo 

protozoário (LIMA, et al. 2014).  

O primeiro caso de infecção humana pela via oral foi registrado na Argentina 

por Mazza e colaboradores, em 1936, através da ingestão do leite materno. No mesmo 

país foram relatados casos de crianças que adoeceram após consumo de remédio 
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caseiro contendo sangue fresco de tatu e de carne crua de animais silvestre. A 

ocorrência de transmissão do T. cruzi por meio de alimentos é, portanto, fato 

comprovado em diferentes modelos experimentais e em observações de seres 

humanos. O açaí foi o alimento associado ao maior número de casos de doença de 

Chagas ocorridos na região Norte nos últimos anos seja pela contaminação dos frutos 

ou da própria polpa por meio de dejetos de animais reservatórios ou de insetos vetores 

infectado das áreas endêmicas (VIEIRA, 2015).  

O açaí é o alimento diário para muitas pessoas da população do Norte e, pelo 

preço acessível e alto valor nutricional, muitas vezes a única refeição do dia. Nesta 

região a comercialização e consumo são realizados imediatamente após o seu 

processamento, sem qualquer tratamento térmico. Outros fatores que devem ser 

considerados referem-se a pouca efetividade do congelamento como métodos de 

controle da transmissão e à excelente adaptação que o parasito demonstrou ao 

estresse térmico no tratamento combinado a 4ºC e temperatura ambiente, podendo 

sugerir a viabilidade do parasito em produtos exportados, contribuindo assim ainda 

mais para o aumento do número de pessoas com doença de Chagas em países não 

endêmicos (OPAS, 2009).  

De acordo com Barbosa (2010), a segurança alimentar é uma questão global e 

um aumento na exportação de produtos alimentares sem o tratamento adequado pode 

levar à introdução e estabelecimento de novas doenças em áreas geográficas que 

nunca experimentaram certos patógenos de origem alimentar. Quanto aos 

ingredientes básicos, a polpa de açaí e o açaí devem ser obtidos de frutas frescas, 

sadias, maduras, desprovidas de terra, sujidade, parasitas e microrganismos que 

possam tornar o produto impróprio para consumo. 

Em 2009, o Ministério da Saúde elaborou o “guia de vigilância, prevenção, 

controle e manejo clínico, da doença de chagas aguda transmitida por alimentos”, 

destinando-se àqueles gestores e trabalhadores da saúde que exercem suas 

atividades em regiões onde o acesso à informação é difícil, reduzindo a possibilidade 

de troca de experiência com outros parceiros, principalmente com a população que 

vem enfrentando uma demanda crescente de casos suspeitos deste agravo, em 

particular na região amazônica (OPAS, 2009).  

Lobato e Pedroso (2011) evidenciam em seu estudo que dentre os fatores que 

contribuem para contaminação do fruto destacam-se: ausência de procedimentos que 

assegurassem a integridade e qualidade sanitária do açaí durante as etapas de 
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aquisição, armazenamento, preparo e exposição, despreparo dos manipuladores 

durante o manuseio dos alimentos, hábitos pessoais e de higiene inadequado; 

precárias instalações físicas/estruturais e tecnológicas.  

A falta de preparo dos manipuladores durante o manuseio dos alimentos, 

hábitos pessoais e de higiene inadequados são fatores de risco, pois o manipulador 

de alimentos é a principal fonte de contaminação dos alimentos, por isso se faz 

indispensável que ele conheça e adote cuidados de higiene pessoal, para que possa 

produzir alimentos seguros (FERREIRA; BRANQUINHO, 2014).  

A segurança alimentar é desafio atual, devendo ser analisada ao longo de toda 

cadeia alimentar. Assim a fiscalização da qualidade dos alimentos deve ser feita não 

só no produto final, mas em todas as etapas da produção, desde a colheita, passando 

pelo transporte, armazenamento e processamento, até a distribuição final ao 

consumidor (OLIVEIRA, et al. 2012).  

O protozoário causador da doença de Chagas sobrevive na polpa do açaí mal 

higienizada, mesmo que o produto seja congelado a -20°C. Devido a isso, é 

necessário prevenir a contaminação, higienizando corretamente os frutos, antes de 

processá-los. Após o processamento, somente a correta pasteurização consegue 

eliminar o microrganismo (SOUZA, et al. 2013).  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho possibilitou descrever a infecção por T. cruzi pela via oral 

através do consumo do açaí. A Doença de Chagas é de caráter zoonose, portanto se 

há alterações no ecossistema Amazônico, logo teremos o aumento do desmatamento, 

e aproximação dos insetos vetores dos animais domésticos e do homem.  

Evidencia-se que a hipótese de contaminação por via oral através do açaí é a 

forma de transmissão mais usual da Doença de Chagas, pois o açaí é um alimento 

capaz de transmitir a Doença de Chagas quando contém formas viáveis de T. cruzi. 

Estudos evidenciam que não existe relação direta entre a polpa e o protozoário, 

o que pode ocorrer é o protozoário ser levado até a polpa pela maceração do próprio 

inseto vetor nos batedores do açaí, quando do processamento, ou por meio das fezes 

do barbeiro. Quando o fruto é processado, transporta junto T. cruzi, portanto, se o lote 

de frutos não estiver contaminado, não representará perigo à saúde humana.  

Na infecção por via oral é necessário manter rigorosas medidas de higiene e 

em áreas que existem a presença de triatomíneos é preciso que faça seleção e 

vigilância de alimentos. 

Espera-se que o presente estudo forneça subsídio para a conscientização 

quanto ao processamento do açaí, às formas de transmissão e prevenção da doença, 

pois a higienização correta dos frutos ainda é o método eficiente de prevenção, 

ressaltando-se que o fruto passe por um processo de lavagem e de pasteurização.  
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