
Doença do sono  
TRABALHO REALIZADO POR:  

  ALEXANDRE BESSA Nº1 10ºA 

JOÃO PINHEIRO Nº9 10ºA 

PEDRO FONSECA Nº11 10ºA 

 



O que é a doença do sono 

 A Doença do Sono, ou Tripanossomíase Humana Africana, é uma 

infeção parasitária causada pelo Trypanosoma brucei e é 

transmitida pela picada da mosca tsé-tsé. A doença atinge áreas 

rurais de 36 países da África Subsaariana, mas pode afetar pessoas 

que visitam estes países. 



Quais são os sintomas da doença  

  A infeção ataca o sistema nervoso central e, devido aos seus sintomas 
neurológicos graves, pode ser fatal se não tratada. 

  Dores de cabeça  

 Dores nas articulações 

 Muita febre  

 Coceira 

 Fraqueza 

 Convulsões 

 Ansiedade 

 Muito sono 

 Após a mordida inicial, os sintomas da doença do sono muitas vezes 
começam com febre, dores de cabeça e dores musculares. À medida que 
ela avança, os infetados ficam cada vez mais cansados - é de onde a 
doença recebe seu nome. 

 



Tipos de doença do sono  

 Existem dois tipos de doença do sono, que são 

classificados de acordo com a subespécie do parasita 

envolvido na infeção. Os tipos também são divididos de 

acordo com os territórios endémicos, sendo que o 

Uganda é o único país africano que apresenta os dois 

tipos da doença. 



Como se forma e efeitos 

 Pode formar-se um caroço ou ulceração dolorida no local da 

picada da mosca, seguida de febres, calafrios, dores de cabeça, 

linfonodos inchados, às vezes uma erupção cutânea, sonolência, 

problemas para caminhar e, se não tratada, coma e morte. Os 

médicos geralmente confirmam o diagnóstico pela identificação 
dos protozoários em uma amostra de sangue, de um líquido 

chamado cefalorraquidiano.  

 Todas as pessoas infetadas devem ser tratadas com um dos 

diversos medicamentos eficazes contra Trypanosoma. 

 



Como se transmite 

 Trypanosoma brucei gambiense e Trypanosoma brucei 

rhodesiense são geralmente transmitidos às pessoas quando elas 

são picadas por uma mosca tsé-tsé infetada e esta injeta os 

protozoários na pele. Os protozoários migram para o sistema 

linfático e a corrente sanguínea, onde se multiplicam. Depois 
deslocam-se para os órgãos e tecidos do corpo todo e acabam 

por chegar ao cérebro. A infeção é disseminada quando uma 

mosca pica uma pessoa ou animal infetado e depois pica outra 

pessoa. 

 Uma mãe infetada pode transmitir os protozoários para seu bebé 
durante a gravidez ou o parto. Em casos raros, as pessoas são 

infetadas por transfusões de sangue. Teoricamente, a infeção 

poderia ser transmitida através de um transplante de órgão de um 
doador infetado. 

 



Medidas de prevenção 

 Evitar áreas que estejam intensamente infestadas com moscas tsé-

tsé: Viajantes para partes da África em que a mosca tsé-tsé vive 

podem perguntar aos moradores locais que locais evitar. 

 Vestir blusas de mangas compridas e calças compridas grossas: as 

moscas tsé-tsé conseguem picar através de roupas finas. 

 Usar vestuário de cor neutra que se misture com o ambiente: as 

moscas tsé-tsé são atraídas por cores vivas ou escuras. 

 Usar repelentes contra insetos, conforme necessário, embora eles 

possam não ser eficazes contra moscas tsé-tsé. 

 

 

 



Percurso do líquido ingetado 



Tratamento 

 O tratamento da doença do sono africana varia por espécie e 

estágio da doença. A doença do sono deve ser tratada o quanto 

antes com medicamentos eficazes contra essas infeções. No 

entanto, alguns dos medicamentos podem causar efeitos 

colaterais graves. 

 

 



Fontes 

 https://www.msdmanuals.com/pt/casa/infec%C3%A7%C3%B5es/inf

ec%C3%A7%C3%B5es-parasit%C3%A1rias-protozo%C3%A1rios-

extraintestinais/doen%C3%A7a-do-sono-africana 

 https://www.minhavida.com.br/saude/temas/doenca-do-sono 
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