
O Cenário Epidemiológico da 

Doença de Chagas na Bahia: 

Desafios e Estratégias 

Abril de 2022



Doença de Chagas

POR QUE NEGLIGENCIADA?

No Brasil, somente no ano 2015, a DC

representou 80% dos óbitos de DTN

ocorridos no país (BRASIL, 2018).



✓ A OMS estima em aproximadamente 6 a 7 milhões de
pessoas infectadas em todo o mundo, a maioria na América
Latina;

✓ No Brasil, estima-se que cerca 1,9 a 4,6 milhões de pessoas
estejam infectadas por T. cruzi, o que corresponde a
aproximadamente de 1,0 a 2,4% da população. Atualmente
predominam os casos crônicos da infecção por via vetorial,
com aproximadamente 3 milhões de indivíduos infectados,
gerando impactos sociais, previdenciários e assistenciais.

✓ Para a Bahia, essa estimativa é que existam entre 149.852 e
359.646 pessoas portadoras da doença de Chagas.

✓ Nos últimos anos, a ocorrência de doença de Chagas aguda
(DCA) tem sido observada em diferentes estados, em
especial na região da Amazônia Legal.



Grau de Risco Transmissão Vetorial DC Bahia

Baixo risco: 101 municípios (24,2%)

Médio risco: 219 municípios (52,5%)

Alto risco: 97 municípios (23,3%)
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Fonte: PCDCH/DIVEP/SUVISA/SESAB, 2006.



Unidades federadas com maiores taxa de mortalidade por
DC no Brasil, 2010 a 2019

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM, 
dados acessados em 25/11/2020. IBGE - Estimativas de população, dados 
acessados em 08/07/2020. 



Fonte: SESAB/SUVISA/DIVEP/Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM, dados atualizados em 28/01/2021.

Proporção de óbitos por DC, segundo raça cor, Bahia, 2010 a 2019

78,5% em Negros

Média anual de 621 
óbitos



A palavra para doença de 
Chagas é 
▪ Necessidade de detectar precocemente as pessoas

com DC, para oportunizar o acompanhamento e
tratamento necessários.

▪ Quando identificado indivíduo com DC em uma
família → realizar investigação epidemiológica e
oportunizar o exame diagnóstico, tratamento e
acompanhamento para a família.

▪ Gestantes com a doença precisam ser tratadas após
a fase de amamentação. Bebês necessitam ter acesso
ao diagnóstico oportuno e tratamento específico.
Realizar exames diagnóstico para DC no pré-natal.



O Desafio do diagnóstico para DC

ACOLHIMENTO

EDUCAÇÃO PERMANENTE

Baixa suspeição 

pelas equipes de 

saúde

EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Fluxo para 

diagnóstico para 

DC no município



A partir do acesso ao diagnóstico



Estratégias Programa de Controle da Doença de 
Chagas Bahia

▪ Diagnóstico para DC das gestantes, preferencialmente na  1ª consulta do pré-natal

▪ Busca ativa dos casos de DC triados pelo Hemoba

▪ Apoio aos municípios contemplados pela Portaria Ministerial nº 3.775/2019 na elaboração dos Planos de Ação do 
Programa de Controle da doença de Chagas para a intensificação da vigilância e controle da doença

▪ Apoio matricial e institucional macrorregiões e regionais de saúde/municípios

▪ Educação permanente através de webpalestras e seminários regionais presenciais

▪ Apoio ao controle social no Estado, em especial a Associação de Chagas da Bahia                                           
(ACHABA) 

▪ Participar dos espaços colegiados com a pauta da doença de Chagas (CIB, CIR etc)
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