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A doença de Chagas aguda (DCA) no Estado do Pará tem sido investigada, 
notificada e confirmada de forma mais freqüente a partir do ano de 2007 quando 
várias medidas voltadas para clínica, entomologia, área laboratorial, ações 
epidemiológicas e sanitárias foram intensificadas. Dentre os métodos para 
diagnóstico, o exame direto, gota espessa, creme leucocitário e pesquisa de 
anticorpos IgM constam na rotina de investigação. O objetivo do trabalho foi 
comparar os dados obtidos entre os métodos parasitológicos e sorológicos das 
amostras encaminhadas para o Laboratório Central (Lacen/PA) no ano de 2014.  
Foi realizado um estudo descritivo, retrospectivo e transversal, utilizando-se as 
fichas de investigação para DCA e registros de resultados do Setor de 
Parasitologia do LACEN-PA. Os dados foram analisados em Software BioEstat 
5.0. As recomendações do Ministério da Saúde para realização da sorologia de 
detecção de anticorpos da classe IgM ocorre quando a pesquisa direta for 
negativa e suspeita clínica persistir. O total de amostras contabilizou em 542 
sendo 371(1ª) e 171(2ª) de sete microrregiões, as quais abrangem 18 municípios. 
Houve diferença estatisticamente significante entre às regiões, sendo a doença 
mais incidente na microrregião de Cametá (Teste Qui-quadrado de aderência). 
Com a aplicação da Curva ROC, o teste parasitológico demonstrou desempenho 
ligeiramente menor que o teste sorológico. Utilizou-se o Screening Test para 
avaliação das metodologias: a sorologia apresentou acurácia de 88,75%, com 
sensibilidade de 44,23% e especificidade de 93,47%. Conclui-se que o teste 
parasitológico necessita de implementação e averiguação dos fatores 
interferentes pelo baixo desempenho nos municípios, embora as ações de 
vigilância estejam estabelecidas, necessita de ajustes quanto ao tempo oportuno, 
envio das 2ª amostras, preenchimento completo e correto das fichas de 
investigação, a fim de viabilizar o diagnóstico oportuno. 
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