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RESUMO

Apesar do Rio de Janeiro não ser considerado endêmico para doença de Chagas, casos autóctones por provável transmissão vetorial foram 
recentemente documentados, com predomínio de formas cardíacas e procedência em áreas rurais de municípios das regiões Serrana e Norte. O 
objetivo deste estudo foi estimar a soroprevalência da doença de Chagas em cardiopatas assistidos em um hospital de referência na região 
Serrana do Rio de Janeiro e identificar fatores de risco para transmissão da doença. Para tanto, foram utilizados um questionário semi-
estruturado e um teste rápido para doença de Chagas, sendo os casos positivos  confirmados através dos métodos de imunofluorescência indireta 
e ELISA. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, 
Fundação Oswaldo Cruz, com parecer número 990.233. Os participantes que concordaram em participar da pesquisa foram orientados 
individualmente sobre o trabalho e assinaram o termo de consentimento livre esclarecido (TCLE). No período de fevereiro a outubro de 2015, 
foram estudados 209 cardiopatas, com predomínio de idosos maiores de 60 anos (66,5%) do sexo masculino (56,9%) e de moradia em casas de 
pau a pique nas primeiras décadas de vida (57,4%). Dentre os fatores de risco observados, chamou a atenção os relatos de conhecimento do 
barbeiro (46,4%), a visualização do vetor dentro do domicílio (12,9%) e o consumo de carne de caça de mamíferos silvestres (77%). Insuficiência 
cardíaca (46,4%), doença arterial coronária (19,6%) e arritmias (19,1%) foram as principais causas de internação. Hipertensão arterial sistêmica 
(73,2%), diabetes (36,4%) e o acidente vascular cerebral (10,5%) foram as principais comorbidades encontradas. Apenas uma amostra se mostrou 
positiva para infecção por Trypanosoma cruzi, conferindo uma prevalência de 0,5% entre os voluntários do estudo. Apesar da baixa prevalência 
observada, a alta frequência de fatores de risco envolvidos na transmissão da doença de Chagas entre a população estudada serve de alerta para 
a vigilância epidemiológica do estado do Rio de Janeiro.
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