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1 - JUSTIFICATIVA 

A doença de Chagas (DC), também conhecida por Tripanossomíase 

Americana é causada pelo protozoário hemoflagelado Trypanosoma cruzi 

(Kinetoplastida: Trypanosomatidae), que circula na natureza entre mamíferos 

silvestres e triatomíneos, hemípteros hematófagos da subfamília Triatominae 

(Chagas 1909; Dias 2000). 

Não obstante, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima-se que seis (6) 

a sete (7) milhões de pessoas estejam infectados pelo Trypanosoma cruzi. A 

Doença de Chagas está distribuída por 21 países da América Latina, onde é 

transmitida quando o homem entra em contato e/ou urina de triatomíneos infectados 

denominado de transmissão vetorial. Além da transmissão vetorial a Doença de 

Chagas também pode ser veiculada através de transfusão de sangue ou 

hemoderivados de doadores infectados; Transmissão congênita (de mãe para filho) 

durante a gravidez ou parto; Por transplantes de órgãos e por acidentes de 

laboratório. Também pelo consumo de alimentos contaminados com resíduos de 

triatomíneos infectados, geralmente infectando grupos de pessoas, provocando um 

suto ou transmissão oral (OMS 2021). 

Desta forma, o curso de taxonomia e exame de infecção natural de 

triatomíneos por Trypanosoma cruzi se faz necessário para que cada município ou 

regional da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul tenha um agente 

de saúde, técnico ou biólogo que consiga executar as atividades práticas com 

eficiência. Para tanto, a Gerência Técnica de Entomologia/CECV/SES, 

disponibilizará essa formação, por entendermos a necessidade de formação 

continuada e orientações atualizadas no exercício da prática de treinamentos 

taxonômicos.  

2 - OBJETIVO 

Qualificar trabalhadores, vinculados ao SUS, que possam atuar com melhor 

eficiência na taxonomia (identificação) e exame de infecção natural de triatomíneos 

(Trypanosoma cruzi) nos Laboratórios de Entomologia de Nível Municipal e Regional 

de Mato Grosso do Sul.  

3 – PÚBLICO – ALVO  

 Trabalhadores do SUS, vinculados aos Laboratórios Municipais (SMS) e 

Regionais de Entomologia (CECV/SES) com interesse na identificação de 
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triatomíneos. Para o propósito do desenvolvimento de habilidades para a função, é 

necessário que cada Laboratório envolvido encaminhe trabalhadores para 

participarem do curso.  

4 - METODOLOGIA 

 O curso terá aulas teóricas e práticas em laboratórios sobre temas 

relacionados á educação permanente em saúde no ambiente de trabalho, 

biossegurança, manuseio e conservação de microscópios, técnicas de coleta, 

principais técnicas de coloração e leitura de lâminas para diagnóstico parasitológico 

e sobre técnicas para montagem de mostruários de caixas entomológicas, 

bioecologia, comportamento, aspectos da morfologia interna e externa, identificação 

de triatomíneos e padronização dos formulários de campo e laboratório.  

4.1 Atribuições da CECV/SES (equipamentos, materiais e soluções químicas) 

O material didático necessário para o curso: microscópios, lupas, apostilas, 

materiais entomológicos, soluções químicas, equipamentos de proteção individual e 

embalagens para descarte de materiais perfurocortantes serão disponibilizados pela 

Coordenadoria Estadual de Controle de Vetores/CECV/SES.  

4.2 Atribuições da SMS (deslocamento e diárias)  

Caberá a cada município se responsabilizar pela disponibilização de um 

representante (Agente de Saúde ou Biólogo) da Secretaria Municipal de Saúde/SMS 

com o perfil supracitado para participar da formação, bem como, oferecer condições 

de transporte e diárias para hospedagem e alimentação para o servidor.  

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Educação Permanente nos processos de trabalho; 

Biossegurança de laboratórios de entomologia; 

Noções básicas sobre a Doença de Chagas/prevenção, técnicas de pesquisa do 

vetor (atividade de campo com a equipe) e padronização dos formulários de campo 

e laboratórios; 

Bioecologia e comportamento de triatomíneos; 

Aspectos da morfologia interna e externa; 

Identificação de triatomíneos; 

Técnicas de coloração e leitura de lâminas para diagnóstico parasitológico; 
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Identificação de Trypanasomatidae (T. cruzi) em lâminas; 

Montagem de mostruários de caixas entomológicas; 

Avaliação. 

6 - DURAÇÃO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

O curso será organizado em turmas com até 10 participantes, para melhor 

aproveitamento da prática em laboratório, somando um total de 40 horas, em cinco 

dias de formação, programado para os meses de maio e julho de 2022. 

O projeto pretende desenvolver três (3) turmas em Campo Grande, com o 

propósito de atender as demandas regionais de saúde do Estado de Mato Grosso do 

Sul, conforme cronograma abaixo descrito: 

PROGRAMAÇÃO DOS PERÍODOS DA CAPACITAÇÃO 

1ª Turma: 16 a 20 de maio de 2022 

Municípios Nº de vagas Função 

Campo Grande 07 Agentes de Saúde/Biólogo 

São Gabriel do Oeste 01 Agentes de Saúde/Biólogo 

Ponta Porã 01 Agentes de Saúde/Biólogo 

Três Lagoas 01 Agentes de Saúde/Biólogo 

2ª Turma: 06 a 10 de junho de 2022 

Municípios Nº de vagas Função 

Aquidauana 01 Agentes de Saúde/Biólogo 

Anastácio 01 Agentes de Saúde/Biólogo 

Bela Vista 01 Agentes de Saúde/Biólogo 

Corumbá 01 Agentes de Saúde/Biólogo 

Costa Rica 01 Agentes de Saúde/Biólogo 

Coxim 01 Agentes de Saúde/Biólogo 

Dourados 01 Agentes de Saúde/Biólogo 

Jardim 01 Agentes de Saúde/Biólogo 

Paranaíba 01 Agentes de Saúde/Biólogo 

Rio Negro 01 Agentes de Saúde/Biólogo 

3ª Turma: 04 a 08 de julho de 2022 

Municípios Nº de vagas Função 
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Amambai 01 Agentes de Saúde/Biólogo 

Aparecida do Taboado 01 Agentes de Saúde/Biólogo 

Bonito 01 Agentes de Saúde/Biólogo 

Cassilândia 01 Agentes de Saúde/Biólogo 

Dourados 01 Agentes de Saúde/Biólogo 

Maracajú 01 Agentes de Saúde/Biólogo 

Miranda 01 Agentes de Saúde/Biólogo 

Nova Andradina 01 Agentes de Saúde/Biólogo 

Nioque 01 Agentes de Saúde/Biólogo 

Rio Verde MT 01 Agentes de Saúde/Biólogo 

Sidrolândia 01 Agentes de Saúde/Biólogo 

 

7 - RESULTADOS ESPERADOS 

Formar trabalhadores com competência para a realização da taxonomia e 

diagnóstico de infecção natural de tripassomatídeos (Trypanosoma cruzi) das 

principais espécies de triatomíneos que ocorrem no estado de Mato grosso do Sul, 

bem como, objetivando a melhoria dos processos de trabalho (biossegurança, 

manuseio e conservação de microscópios).  

Desta forma, o curso proporcionará conhecimento técnico e científico aos 

participantes capacitados para o diagnóstico precoce dos triatomíneos infestados 

pelo agente etiológico (Trypanosoma cruzi) da Doença de Chagas no MS. Ainda, é 

importante destacar que os referidos cursistas tornam multiplicadores de 

conhecimentos sobre o assunto para capacitar outros servidores, contribuindo assim 

para a melhoria da vigilância e controle do vetor no estado de Mato Grosso do Sul. 

8 – DADOS DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA E RESPONSÁVEIS PELA 

COORDENAÇÃO DO PROJETO 

8.1 Coordenação Estadual de Controle de Vetores/CECV/SES  

Coordenador: Mauro Lúcio Rosário                 

Avenida Marechal Deodoro, nº 876, Jardim Leblon Cep:79094000 Campo 

grande/MS      Telefone: 67 3314-6106       

E-mail: maurolucio.rosario @gmail.com 

Celular: 67 99270-3164                
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8.2 Gerência Técnica de Entomologia/CECV/SES 

Telefone: 67 3421-4672  e-mail: entomologia.cvv@saude.ms.gov.br 

Coordenador Curso: Paulo Silva de Almeida 

Celular: 67 99973 7910;  e-mail: psilvadealmeida@yahoo.com.br  

8.3 Escola de Saúde Pública "Dr. Jorge David Nasser" de MS 

Av. Senador Filinto Muller, nº1480  Vila Ipiranga 

CEP 79074-460  Campo Grande/MS 

Colaborador: Edgar Oshiro 

Telefone: 3345 8015/ 8422 5214    e-mail: edgar_oshiro@hotmail.com 
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