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A  Doença  de  Chagas  ou  Tripanossomíase  Americana  é  uma  parasitose
negligenciada  causada  pelo  protozoário  Trypanosoma  cruzi.  A transmissão
vetorial ocorre pelas fezes ou urina de triatomíneos infectados, embora outras
formas de transmissão também ocorram. Estima-se que existam entre 6 a 7
milhões de infectados, distribuídos em 21 países da América Latina, Estados
Unidos, Canadá e alguns países da Europa.  No Brasil, predominam os casos
crônicos,  estimados  entre  2  e  3  milhões.  Todavia,  vários  estados  ainda
apresentam  risco  de  transmissão  vetorial  e  oral,  principalmente  aqueles
localizados na Amazônia Legal.  Entre os estados com risco de transmissão
vetorial está Goiás, que registrou 10 casos da doença entre 2000 e 2013. O
presente  trabalho  investigou  o  perfil  sorológico  de  doadores  de  sangue  no
Hemocentro Regional de Ceres, no período compreendido entre 2010 e 2015.
A cidade de Ceres está situada no Vale São Patrício, região norte do estado, e
é referência na área médica, recebendo milhares de pessoas em busca de
atendimento  médico.  No  período  compreendido  entre  2010  e  2015,  foram
registrados  17.329  doações,  das  quais  2.566  (14,8%)  doadores  foram
considerados inaptos para doação. Deste total, 47(1,8%) estavam infectados
com T. cruzi,  sendo 31 homens e 16 mulheres. A idade dos portadores variou
entre 18 e 60 anos, com o maior número de casos observados na faixa etária
entre 40 e 60 anos, com 37 casos (78,7%). Embora houvesse suspeita que a
infecção  entre  os  mais  jovens  fosse  aguda,  não  foi  possível  constatar  que
casos eram agudos ou crônicos.  Provavelmente, alguns casos da Doença de
Chagas aqui relatados componham a série histórica de 2000 a 2013 para o
estado, porém fica claro que o número de casos da doença esteja subestimado
em Goiás. 
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