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EXERCÍCIOS DOENÇA DE CHAGAS 
 
Q.01 - A Doença de Chagas, uma das principais endemias do Brasil, é 
causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi. O esquema 
abaixo representa o ciclo evolutivo dessa doença: 

 
A contaminação do indivíduo sadio se dá pela penetração do 
protozoário na mucosa e/ou em lesões da pele humana. Nessa forma 
de transmissão, o Trypanosoma é veiculado ao Homem através de 
A) contágio direto. 
B) saliva do inseto. 
C) água contaminada. 
D) fezes do barbeiro. 
E) secreção do animal silvestre. 
 
Q.02 - "Substância tirada do cinamono elimina os parasitas dos 
barbeiros".(Folha de S. paulo - 06/12/92) 
Admitindo-se a hipótese de que essa droga atuasse também em outras 
espécies de insetos transmissores de endemias brasileiras, a ÚNICA, 
doença que NÃO seria beneficiada por esta medida profilática é a: 
A) Doença de Chagas 
B) Leishmaniose 
C) Malária 
D) Filariose ou Elefantíase 
E) Ancilostomose 
 
Q.03 - Alice e Antônio moravam em um pequeno sítio, em uma 
humilde cada de barro, no interior do Estado de Minas Gerais. Da 
mesma maneira que a maior parte dos habitantes dessa região, o casal 
sofria de doença de Chagas. Procurando melhorar de vida, o casal 
reuniu todas as economias e mudou-se para a região central de Belo 
Horizonte, onde, dois anos depois, teve um filho sadio. Preocupados 
com a possibilidade de o filho apresentar a mesma doença, pelo fato 
de morarem juntos, perguntaram a um médico se o menino corria risco 
de também ser portador da doença de Chagas. 
A) Quais seriam a resposta e a justificativa corretas dadas pelo 

médico? 
B) Se essa família voltar a residir na região de origem, cite duas 

providencias que os pais deveriam tomar para evitar que o filho 
adquira doença de Chagas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Q.04 - Ao longo dos meses de fevereiro e março de 2005, a doença de 
Chagas voltou a ser destaque nos meios de comunicação, agora em 
razão da forma inusitada pela qual foi adquirida: mais de 30 pessoas 
apresentaram a forma aguda da doença, todas elas contaminadas 
depois de terem bebido caldo-de-cana (garapa) em quiosques do litoral 
norte de Santa Catarina. Embora este novo surto da doença tenha 
merecido destaque nos noticiários, cerca de 6 milhões de brasileiros 
possuem a doença de Chagas adquirida na sua forma convencional de 
contágio. 
A) Normalmente, como se adquire a doença de Chagas? Explique o 

modo pelo qual o caldo-de-cana pode ter sido o veículo do agente 
transmissor da doença. 

B) Produtos obtidos desse caldo-de-cana, tais como melado e 
rapadura, poderiam veicular os agentes transmissores da doença? 
Justifique. 

 
RESPOSTAS 

Q.01 D Q.02 E 
Q.03 
A) Não. Pelo fato de morarem juntos, não há possibilidade de o filho 

ser portador da doença de Chagas. Há vários mecanismos de 
transmissão dessa doença, de uma pessoa para outra, a saber: 
transfusão de sangue, transmissão congênita, leite materno, via 
digestiva; assim há uma chance remota de a criança adquirir 
doença de Chagas através da amamentação, mas, jamais pelo 
simples fato de morarem juntos, através do contato pessoal.,  

B) As principais medidas profiláticas contra a doença de Chagas são: 
tratamento dos doentes; construção de casas de alvenaria para 
impedir que o vetor (barbeiro) consiga se abrigar durante o dia; 
aplicação de inseticida para eliminar o vetor. 

 
Q.04 
A) Normalmente, a doença de Chagas, causada pelo protozoário 

flagelado Trypanosoma cruzi, é transmitida pelas fezes do barbeiro 
infectado. Geralmente as fezes desse inseto são eliminadas durante 
a hematofagia e pelo orifício da picada os protozoários chegam à 
corrente sangüínea. O caldo-de-cana pode ter sido o veículo do 
agente transmissor, pois o inseto pode ter sido triturado no 
processo de moagem da cana-de-açúcar. A contaminação pode ter 
ocorrido pelas fezes dos barbeiros infectados. Esses protozoários 
flagelados podem ter invadido a mucosa bucal das referidas 30 
pessoas que apresentaram a forma aguda da doença. 

B) O melado e a rapadura, obtidos desse caldo-de-cana, não poderiam 
veicular os agentes etiológicos (tripanossomos) e nem os vetores 
(barbeiros), já que são produzidos pela fervura. O aquecimento 
excessivo provoca a destruição dos tripanossomos e também dos 
triatomídeos fragmentados. 

 
  


