
 
 
 

Versão portuguêsa 

Iniciará o teste de anticorpos para a doença de Chagas  
~ Primeiro, o teste será realizado no sangue doado anteriormente ~ 
 

 
Para prevenir a infecção através de transfusão da “Doença de Chagas”*1 ,aquele que ocorre nos 

países latino-americanos,a A Cruz Vermelha do Japão não está utilizando os sangues doados para 

transfusão desde 15 de outubro de 2012, que se enquadram em determinada condição no momento 

da doação, como se estes foram doados por pessoas que tinham viajado ou permanecido em países 

latino-americanos, mas está utilizado estes 

sangues doados  como matéria-prima para a 

formulação de fracionamento do plasma. E 

ainda, se os doadores consentirem a realização 

de teste, a Cruz Vermelha do Japão realizará o 

levantamento epidemiológico para investigar a 

taxa positiva de anticorpos contra o protozoário 

patogênico da doença de Chagas*2. 

 

Além disso, o sangue (amostras armazenadas) 

que tenha sido doado antes de 15 de outubro de 

2012 e que se enquadra em todos os itens do 

quadro abaixo,também será examinado e se for 

encontrado o sangue positiva nas amostras,o  condição de saúde de paciente que recebeu transfusão 

daqueles sangues será monitorado. 

 

(foto) Circunstância do exame  

 

[Condições para realização do teste de anticorpos para a doença de Chagas] 

(1) Aqueles que doaram sangue entre 01 de janeiro de 2004 até 14 de outubro de 2012. 

(2) Aqueles que apresentam histórico de viagem ou estadia em países latino-americanos na 

consulta médica. 

(Países latino-americanos, inclusive o México, mas exceto países banhados pelo Mar do 

Caribe.) 

(3) Aqueles que fizeram, principalmente, doação de plaquetas. 

(Também estão inclusos um dos aqueles que fizeram doação de sangue total no período de 

janeiro a outubro de 2004.) 

 

* Estão excluídos aqueles que já cooperaram com o levantamento epidemiológico, e tambêm 

aqueles que viajaram ou permaneceram em países latino-americanos por um período inferior a 

4 semanas. 

 

 

Caso o resultado seja positivo, iremos informar-los o resultado positivo entre outubro de dezembro 

de 2015.  

Àqueles que se recusam a receber o resultado positivo, devem enviar o formulário de “Contato” ,que 

se encontra no parte final da homepage da Cruz Vermelha do Japão, preenchendo lacuna (1) com o 

código de doador de sangue (registrado no verso do cartão de doação de sangue) e preenchendo 

lacna (2) com o descrição “Recuso o comunicado de resultado positivo do teste de anticorpos da 

doença de Chagas”, até o final de setembro de 2015. 

 Favor enviar por endereço seguinte.  https://toiawase.jrc.or.jp/contact_us/ 

 

 

Além disso, após a adição de novos itens na questionário médico para consulta, o teste passará a ser 

https://toiawase.jrc.or.jp/contact_us/


 
 

 

realizado á todos aqueles que se enquadram nos novos itens. 

Assim que os procedimentos a serem estabelecidos, informaremos através da homepage, entre 

outros.  

 
 

*1 Homepage da estação de quarentena do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar. 

*2 Homepage da Cruz Vermelha do Japão.  

 

Foram confirmadas, no levantamento epidemiológico realizado desde janeiro de 2013, 2 pessoas 

com resultado positivo (0,023%) dentre 8.700 pessoas do público-alvo. (Atualmente, final de janeiro 

de 2015) 
 
 


