
ESTIC
EMBARASSADA
I TINC
CHAGAS

Zones endèmiques 
de la malaltia de 
Chagas

Respon 
aquestes preguntes:

Què has de saber?
Informació sobre la transmissió de la malaltia de 
Chagas de mare a fill durant l’embaràs

T’has fet la prova de Chagas 
durant l’embaràs?

En cas que 
sigui positiva...

Al teu nadó li han fet la prova 
de la malaltia durant el primer 
mes de vida?

Al teu nadó li han fet la prova de 
la malaltia als nou mesos?

Si tens altres fills, els han fet 
també la prova de Chagas?
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Sabies que... ? És important...

Vuit milions de 
persones al món 
tenen Chagas i la 
majoria no ho saben.

Recorda que has de 
demanar que et facin la 
prova de Chagas si:  

* Excepte les Illes del Carib

Tu o la teva mare sou 
originàries de l’Amèrica Llatina.*

Has estat més d’un mes en 
algun país de l’Amèrica Llatina.*

Com 
es transmet? 

Per la femta de la xinxa (també anome-
nada vinchuca, barbeiro, chipo, chichã, 
guasu, pito, etc.).

1

Per transfusions de sang i/o 
trasplantament d’un òrgan infectat.

2

De mares a fills, durant l’embaràs 
(transmissió vertical). 

3

Quan et parlen de transmissió 
vertical o Chagas congènit es re-
fereixen al fet que una dona emba-
rassada amb Chagas pot passar el 
paràsit al seu nadó.

El puc transmetre 
al meu nadó? 

Si estàs embarassada i tens Cha-
gas, comunica-ho al professional 
sanitari que t’atén per tal que, entre 
tots, tingueu cura de la teva salut i 
de la del teu nadó.

Que segueixis les pautes del teu 
metge o metgessa. Si el nadó té el 
paràsit de la malaltia de Chagas, 
hi ha tractaments molt eficaços.

Que facin la prova de detecció 
de Chagas al teu nadó durant el 
primer mes de vida i/o als 
nou mesos.

Si tens més fills, no t’oblidis que 
els facin a tots la prova de Chagas 
per tal que rebin tractament.

Pots donar el pit al teu nadó. 
La malaltia de Chagas 
NO es transmet a través de 
la llet materna.

    Tenir Chagas vol dir que es té un paràsit 
a la sang denominat Trypanosoma cruzi.  
Quatre de cada deu persones que tenen 
aquesta malaltia poden tenir afectacions al 
cor i/o a l’aparell digestiu.

Només tu pots ajudar-nos a cuidar de la teva salut i la dels teus fills.


