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Atividade Complementar 17: Leitura e Exercícios – O importante trabalho de Carlos Chagas 

Nome: ___________________________________________________________________________Turma:________ 

 

Quem foi Carlos Chagas? 

Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas (1879-1934) foi um biólogo, médico sanitarista, infectologista, cientista e 

bacteriologista brasileiro. Trabalhou como clínico e pesquisador e, de 1906 até o final de sua vida, atuou no Instituto 

Oswaldo Cruz, atual FioCruz, formando uma importante parceria com o sanitarista Oswaldo Cruz no combate de 

doenças que assolavam o Brasil da época (febre amarela, peste bubônica, gripe espanhola, malária, cólera). Suas 

pesquisas visavam investigar as endemias rurais, sempre buscando atender aos serviços de saúde pública do país.  

Assista ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=x0pyiV0Pttc&t=10s  para aprender um pouco mais sobre 

a vida de Carlos Chagas. 

Graças à curiosidade e trabalho meticuloso de Chagas, em 1909, foi descoberta uma doença endêmica, a qual 

chamou de moléstia (doença) de Chagas. Foi enquanto investigava outra doença, a malária, que assolava os 

trabalhadores da Estrada de Ferro Central do Brasil, que ele percebeu um inseto que vivia entre as frestas das casas 

de pau a pique e que tinha um hábito um tanto incômodo: o de se alimentar do sangue das pessoas enquanto 

dormiam, preferencialmente na região do rosto. Esse inseto era popularmente conhecido como barbeiro, justamente 

por essa preferência. 

Analisando os insetos barbeiros, ele encontrou um parasita unicelular. Em homenagem ao seu grande 

parceiro, Oswaldo Cruz, ele chamou o parasita de Trypanosoma cruzi. Ele também identificou o ciclo de vida desse 

protozoário, ajudando vários brasileiros que tanto sofriam dessa moléstia. 

O seu belíssimo e completo trabalho rendeu-lhe prêmios e reconhecimento mundial, mas também gerou 

muitas contestações. Um grupo de médicos acusaram Chagas de ter inventado essa doença e somente na década de 

30, com as pesquisas de médicos argentinos, foi colocado um ponto final nessa discussão, validando sua importante 

descoberta. 

 

O inseto barbeiro e a doença de Chagas 

Assista ao vídeo para entender o ciclo de vida do protozoário T. cruzi, causador da doença de Chagas,  

https://www.youtube.com/watch?v=FKOzSOyY3H4 

O inseto barbeiro é o vetor do protozoário (T. cruzi) causador da doença de Chagas. Vetor é um ser vivo, 

geralmente um artrópode, que transmite um micro-organismo causador de doença. Nos insetos, esse protozoário se 

aloja no intestino do animal. No ser humano, o protozoário tem uma fase de sua vida no sangue e outra nas células 

musculares, inclusive as células do coração. Ambos, barbeiro e ser humano, adoecem com o parasita.  

Os barbeiros são hematófagos com hábitos noturnos, ou seja, alimentam-se de sangue durante a noite, 

quando saem de seus esconderijos para picarem os seres humanos. A região ao redor da picada, geralmente localizada 

no rosto, fica avermelhada e inchada. Durante a alimentação, o barbeiro defeca sobre a pele do indivíduo e os 

protozoários que são eliminados junto com as fezes penetram a ferida. Principalmente, quando o indivíduo coça o 

local da picada. Uma vez na circulação sanguínea, os protozoários afetam os gânglios, o fígado e o baço. Depois se 

localizam nas células musculares do coração, intestino e esôfago. As lesões causadas nesses órgãos são definitivas e 

irreversíveis, podendo levar à morte. 

A transmissão do parasita também pode ocorrer pela ingestão de alimentos contaminados com o protozoário, 

como também por transfusão com sangue contaminado. 

Existem medicamentos que combatem a infecção, mas são mais eficazes na fase inicial da doença. 

Como se trata de uma doença transmitida pelo barbeiro, a principal forma de prevenção é o controle do vetor. 

Ou seja, impedir que esses insetos entrem nas casas e estabeleçam moradia, por meio de uso de telas em portas e 

janelas e inseticidas aplicados por equipe técnica especializada. Também podem ser utilizados mosquiteiros ao redor 

da cama e repelentes. 

Caso encontre o inseto barbeiro em sua residência, o Ministério da Saúde orienta não esmagar o inseto ou 

matá-lo. Um responsável deverá capturá-lo e colocá-lo em um vidro. Atenção! O inseto não deve ser tocado! É 

https://www.youtube.com/watch?v=wpgsxBOPpLI
https://www.youtube.com/watch?v=iODrjaJt-PA
https://www.youtube.com/watch?v=U4I-0OH-Szo
https://www.youtube.com/watch?v=N5MigQGOAzU
https://www.youtube.com/watch?v=kcgNZ4RYPH4
https://www.youtube.com/watch?v=x0pyiV0Pttc&t=10s
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2020/03/entenda-diferenca-entre-epidemia-pandemia-endemia-e-surto.html
https://www.youtube.com/watch?v=uHEVh1K2C0g
http://brasilianafotografica.bn.br/?p=16093
https://www.youtube.com/watch?v=E-9u1y_PEjE
https://www.youtube.com/watch?v=E-9u1y_PEjE
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-parasita.htm
https://www.youtube.com/watch?v=FKOzSOyY3H4
https://brasilescola.uol.com.br/saude/vetor-agente-etiologico.htm
http://www.fiocruz.br/portalchagas/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2&sid=1#:~:text=Testes%20realizados%20pelos%20pesquisadores%2C%20e,%C2%B0C%2C%20no%20a%C3%A7a%C3%AD%20congelado.
https://www.saude.gov.br/artigos/930-saude-de-a-a-z/doenca-de-chagas/11121-perguntas-e-repostas-chagas#:~:text=O%20que%20fazer%20se%20eu,dificultar%C3%A1%20a%20identifica%C3%A7%C3%A3o%20do%20inseto.


importante não colocar álcool ou qualquer outra substância no vidro, pois isso impedirá sua correta identificação e 

estudo para saber se ele está infectado e, portanto, se transmite a doença. O vidro deverá ser identificado e entregue 

na vigilância ambiental do seu município. 
Fonte: FRAGA, A.S.; 2020.  

 

Atividades 

1.De acordo com o texto, quem foi Carlos Chagas? 

2.Complete a cruzadinha. 

1. Vetor da febre amarela. 

2. Vetor da doença de Chagas. 

3. Vetor da peste bubônica. 

4. O causador da febre amarela é um... 

5. O causador da doença de Chagas é um... 

6. O causador da peste bubônica é uma... 

 

 

 

 

 

3. Observe a imagem do protozoário T. cruzi causador da doença de Chagas e preencha as lacunas. 

 
 

4. A célula do protozoário é do tipo procariota ou eucariota? _____________________________________________ 

 

5. De acordo com o texto, quais medidas devem ser adotadas para prevenir a doença de Chagas?  

6. Existem outros protozoários que causam doenças ao ser humano. A disenteria amebiana é causada Entamoeba 

histolytica, popularmente conhecida por ameba. A infecção ocorre pela ingestão de água, frutas, verduras e legumes 

contaminados pelo protozoário. A disenteria é uma inflamação do intestino, manifestada por cólicas e fezes com muco 

e sangue. Como podemos prevenir essa doença? 

 
Referências  

A vida de Carlos Chagas → http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=109&sid=7 

Doença de Chagas → http://chagas.fiocruz.br/sessao/doenca/ 

 

As sugestões de material estão ao longo do texto em links. Caso não consiga abri-los você os encontra a seguir. 

Cólera → https://www.youtube.com/watch?v=kcgNZ4RYPH4 

Gripe espanhola → https://www.youtube.com/watch?v=N5MigQGOAzU 

Febre amarela → https://www.youtube.com/watch?v=iODrjaJt-PA 

Peste negra → https://www.youtube.com/watch?v=U4I-0OH-Szo 

Parasita → https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-parasita.htm 

Malária → https://www.youtube.com/watch?v=uHEVh1K2C0g 

Casa de pau a pique → https://www.youtube.com/watch?v=E-9u1y_PEjE 

Vetor → https://brasilescola.uol.com.br/saude/vetor-agente-etiologico.htm 

T. cruzi em açaí → 

http://www.fiocruz.br/portalchagas/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=2&sid=1#:~:text=Testes%20realizados%20pelos%20pesquisadores%2

C%20e,%C2%B0C%2C%20no%20a%C3%A7a%C3%AD%20congelado. 

Orientações do Ministério da Saúde → https://www.saude.gov.br/artigos/930-saude-de-a-a-z/doenca-de-chagas/11121-perguntas-e-

repostas-chagas#:~:text=O%20que%20fazer%20se%20eu,dificultar%C3%A1%20a%20identifica%C3%A7%C3%A3o%20do%20inseto. 
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