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RESUMO 
 

AMÂNCIO, Natália de Fátima Gonçalves. Uma abordagem ao conhecimento sobre 
os Portadores da Doença de Chagas e os Agentes Comunitários de Saúde, 2016.  
230f. Tese (Doutorado em Promoção de Saúde) – Universidade de Franca, Franca. 
  

Introdução: Apesar do sucesso do Programa de Controle da Doença de Chagas 
Programa no Brasil, algumas áreas endêmicas tiveram dificuldades na manutenção 
das atividades de saúde do programa, especialmente depois da descentralização do 
sistema, uma vez que a sustentabilidade de medidas de controle da doença de 
Chagas e vetores dependem de informações e participações da comunidade. O 
objetivo do estudo foi identificar o perfil clínico e epidemiológico, os conhecimentos, 
atitudes e práticas dos portadores de doença de Chagas cadastrados no Programa 
de Agentes Comunitários (PACS) de um município de Minas Gerais; descrever as 
condições habitacionais, de vida e saúde, os fatores de risco e as condições 
socioeconômicas dos indivíduos com Doença de Chagas. Métodos: Foi elaborado 
um roteiro de entrevista baseado nas considerações sobre Knowledge, Atitude and 
Practice (KAP) sobre Doença de Chagas e uma capacitação sobre Doença de 
Chagas para os Agentes Comunitários de Saúde do município. Resultados: O 
roteiro de entrevista, previamente aprovado pelo comitê de ética em pesquisa, foi 
aplicado por meio de visitas domiciliares em dezembro de 2014 e janeiro de 2015. 
Concordaram em participar do estudo 52 participantes. Entre eles 67,3% eram do 
sexo feminino, com idade entre 35 a 97 anos e com baixa escolaridade (64%). 92% 
dos entrevistados referiram ter contraído a doença de Chagas há mais de duas 
décadas, quando residiam na zona rural (96%), em casas de pau-a-pique (67%), 
com paredes de barro (86%), piso de terra batida (82%), teto de palha de buriti, sapé 
(58%), com frestas nas paredes (83%), sem saneamento básico (100%) e sem 
energia elétrica (96%). A forma cardíaca da doença foi referida por 38% dos 
entrevistados, porém 25% disseram saber que tem a doença, mas não sabem a 
forma da mesma. Sobre o mecanismo de transmissão e prevenção, 79% dos 
entrevistados disseram saber como é transmitida a Doença de Chagas, porém 56% 
disseram não saber o que é possível fazer para evitar a mesma. Dos 52 
participantes entrevistados, 100% relataram que seu Agente Comunitário de Saúde 
nunca forneceu informações referentes à transmissão, sintomas, tratamento e 
medidas preventivas sobre a Doença de Chagas à ele ou seus familiares. Sobre a 
capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde, é possível verificar que foi efetiva, 
com aumento nas porcentagens das respostas corretas pós-capacitação quando 
comparadas as respostas pré-capacitação. Conclusão: O perfil, as concepções e 
percepções dos portadores sobre a doença foram importantes na identificação das 
condições habitacionais quando adquiriram a doença, das limitações físicas, além de 
evidenciar as falhas nos mecanismos de educação em saúde nos vários níveis de 
assistência à saúde. Os achados deste estudo podem auxiliar na reorientação das 
práticas de saúde, fornecendo subsídios para a reformulação de estratégias e ações 
de promoção de saúde que venham a contribuir para a melhoria e humanização da 
atenção ao portador de Doença de Chagas. 
 
Palavras- Chave: Conhecimento, atitudes e práticas, Doença de Chagas, Programa 
de Agentes Comunitários de Saúde. 



ABSTRACT 
 

AMÂNCIO, Natália de Fátima Gonçalves. One approach to knowledge about the 
carriers of Chagas Disease and the Community Health Agents. 2016. 230f. Thesis 
(PhD in Health Promotion) - University of Franca, Franca.  

Introduction: Despite the success of the control program of Chagas Programme 
disease in Brazil, some endemic areas have had difficulties in maintaining the 
program of health activities, especially after system decentralization, since the 
sustainability of disease control measures Chagas vectors and depend on 
information and participation of the community. The aim of the study was to identify 
the clinical and epidemiological profile, knowledge, attitudes and practices of Chagas 
disease carriers registered in the Program of Community Agents (PACS) in a 
municipality of Minas Gerais; describe the housing conditions, life and health, risk 
factors and socioeconomic conditions of individuals with Chagas disease. Methods: 
We developed an interview script based on considerations of Knowledge, Attitude 
and Practice (KAP) on Chagas disease and capacity about Chagas disease to the 
Community Health Agents of the municipality. Results: The interview script, 
previously approved by the ethics committee in research, was applied through home 
visits in December 2014 and January 2015. They agreed to participate in the study 
52 subjects (total = 57). Among them 67.3% were female, aged 35-97 years, with low 
education (64%). 92% of respondents reported having contracted Chagas disease 
for over two decades, while residing in rural areas (96%) in wattle and daub houses 
(67%), with mud walls (86%), floor of clay (82%), Buriti thatched roof, thatch (58%), 
with cracks on the walls (83%), without basic sanitation (100%) and no electricity 
(96%). The cardiac form of the disease was reported by 38% of respondents, but 
25% said they know they have the disease but do not know the way of it. On the use 
of medicines for Chagas disease 56% reported no use, but to describe the 
medications that are used for other reasons, you can see that the subject does 
medication for Chagas disease, but do not know the purpose of it . On the 
mechanism of transmission and prevention, 79% of respondents said they know how 
the disease is transmitted Chagas, but 56% said they did not know what you can do 
to avoid it. Of the 52 subjects interviewed, 100% reported that their ACS never 
provided information on the transmission, symptoms, treatment and preventive 
measures on Chagas disease to him or his family. About the capacity of community 
health agents, it is possible to verify that it was effective, with an increase in the 
percentages of correct answers post-capacity when compared to the responses pre-
capacity. Conclusion: The profile, conceptions and perceptions of patients about the 
disease were important in identifying the living conditions when acquired the disease, 
physical limitations, and highlight the gaps in health education mechanisms in the 
various health care levels. The findings of the present study may support the 
reorientation of health practices by providing subsidies for the reformulation of 
strategies and health promotion activities that will contribute to the improvement and 
humanization of health care for Chagas disease patients. 

 

Key-words: Knowledge, attitudes and practices, Chagas Disease, Community 

Health Agents Program. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Educação em Saúde se constitui como um conjunto de práticas 

pedagógicas e sociais, de conteúdo técnico, político e científico, que no âmbito das 

práticas de atenção à saúde deve ser vivenciada e compartilhada pelos 

trabalhadores da área, pelos setores organizados da população, consumidores de 

bens e serviços de saúde e de saneamento ambiental; representando assim, um dos 

mais importantes elos entre os desejos e as expectativas da população por uma vida 

melhor (Brasil 2007b; Freire, Vilar 2006). 

Com a priorização internacional da atenção primária em saúde, tendo 

como marco a Conferência de Alma-Ata em 1978, os organismos internacionais de 

saúde, como a Organização Mundial de Saúde (OMS), passaram a enfatizar a 

necessidade de se estudar o contexto cultural das populações para uma melhor 

adequação das práticas de saúde. A maioria das orientações e das novas práticas 

emergentes caracteriza-se por uma utilização instrumental e simplificadora dos 

dados culturais locais: as crenças, linguagem e iniciativas da população são 

estudadas para fazer as mensagens educativas se tornarem mais compreensíveis e 

mais atraentes (Vasconcelos 1998). 

A educação popular tem significado não uma atividade a mais que se 

realiza nos serviços de saúde, mas uma ação que reorienta a globalidade das 

práticas ali executadas, passando a ser um instrumento de construção da ação de 

saúde integral e adequado para a promoção da saúde humana (Vasconcelos 2004).   

A promoção da saúde passou a ser vista como uma estratégia 

mediadora entre pessoas e ambiente, visando aumentar a participação dos 

participantes e da coletividade na modificação dos determinantes do processo 

saúde-doença. Promover a saúde é oferecer um contexto de apoio que proporcione 

a saúde física, intelectual e mental, e a educação deve ser a grande facilitadora 

dessa situação abrangente (Freire, Vilar 2006). 

A doença de Chagas ou tripanossomíase americana é uma zoonose 

que afeta cerca de 10 milhões de pessoas no mundo, sendo no Brasil, 2 a 3 milhões 

de infectados.  É considerada como a quarta causa de maior dano entre as doenças 

transmissíveis na América (Santana, 2011).  
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No início do século XX, a doença de Chagas era predominante na 

população rural. No entanto, em decorrência do êxodo rural, a partir da década de 

30, com a migração de indivíduos para as grandes cidades em busca de melhores 

oportunidades de emprego, houve a migração de portadores de Doença de Chagas, 

provocando a urbanização da doença. Assim, a doença de Chagas surgiu nos 

serviços de saúde urbanos, estimando-se hoje que, cerca de 60 a 70% dos 

pacientes residam em grandes centros, sobretudo na periferia, em condições 

socioeconômicas precárias,  similares àquelas vivenciadas no meio rural (Oliveira Jr. 

et al., 2005). 

A habitação humana é considerada como o fator mais importante na 

epidemiologia da doença de Chagas. Casas construídas de pau-a-pique, barreadas, 

de madeira e sapé, constituem o biótopo ideal para certas espécies de triatomíneos, 

encontrados nas fendas de casas que abrigam famílias de baixo poder aquisitivo, 

comuns na zona rural do Brasil. No entanto, em circunstâncias especiais, o Triatoma 

infestans pode procriar em casas de  Alvenaria (Mady et al. 2005). 

A atenção ao portador da doença de Chagas requer como necessidade 

básica a formação de uma equipe multiprofissional qualificada, direcionada para 

uma assistência focada na integralidade de ações. O Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde  (PACS)  é entendido como uma estratégia do  Ministério da 

Saúde, que tem como objetivo reorganizar a prática assistencial, substituindo o  

modelo biomédico tradicional de assistência voltado à cura de doenças por uma 

ferramenta  para garantir a ampliação dos serviços de promoção à saúde do 

indivíduo. (Cesarino, Cesarino, Morraye, 2010) 

Neste estudo, pretende-se identificar o perfil clínico, epidemiológico, os 

conhecimentos, atitudes e práticas dos portadores de Doença de Chagas 

cadastrados nos Programas de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) de um 

município do Estado de Minas Gerais; descrever as condições habitacionais, de vida 

e saúde, os fatores de risco e as condições socioeconômicas dos indivíduos com 

Doença de Chagas. 
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1 REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.1 PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

1.1.1 Educação em saúde 

 

Ao se fazer um exame crítico abrangente da Educação em Saúde, 

durante as últimas décadas, detecta-se um desenvolvimento surpreendente e uma 

reorientação crescente das reflexões teóricas e metodológicas neste campo de 

estudo (Gazzinelli et al. 2005).  

A intervenção educacional, na maioria das vezes, apoia-se na ideia de 

que se pode educar para saúde, a julgar pela forma como os projetos na área são 

concebidos. O princípio de se educar para a saúde e para o ambiente parte da 

hipótese de que vários problemas de saúde são resultantes da precária situação 

educacional da população carecendo, portanto, de medidas corretivas e/ou 

educativas (Gazzinelli et al. 2005). 

 As Diretrizes da Educação em Saúde definem Educação em Saúde 

como “uma prática social, cujo processo contribui para a formação da consciência 

crítica das pessoas a respeito de seus problemas de saúde, a partir da sua 

realidade, e estimula a busca de soluções e organização para a ação individual e 

coletiva” (Brasil, 2007a).  

O processo educativo lida-se com histórias de vida, considerando que 

todas as pessoas acumulam experiências, valores, crenças, conhecimentos e que 

requerem soluções sustentadas sócio culturalmente (Gazzinelli et al. 2005; Brasil 

2007b).  

Nas doenças endêmicas, o conhecimento de sua epidemiologia traz 

relevantes contribuições, pois, com base nesses conhecimentos, pode-se chegar a 

um eventual controle das mesmas. Os conceitos, atitudes e crendices da população 

acerca de determinada endemia constituem-se, também, em fatores importantes 

para o seu controle. O acesso ao conhecimento da população sobre a doença, nas 

regiões de sua ocorrência, inúmeras vezes é restrito, levando ao retardo na procura 

do diagnóstico e do tratamento (Uchôa et al., 2004). 
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Gazzinelli et al. (2005), ressaltam a importância de se observar o 

participante em sua totalidade, envolvendo seus processos intelectuais, afetivos e 

culturais para tornar possível atingir maior efetividade em termos de mudança de 

conduta. 

A educação em saúde sai enfim da margem da sociedade e incorpora 

outras práticas e espaços educativos, na busca do empoderamento por parte da 

comunidade, baseando-se no encorajamento e apoio, para que as pessoas e grupos 

sociais assumam maior controle sobre sua saúde e suas vidas (Silva et al., 2010).  

Carvalho, Aciolo, Stotz (2001) consideram a educação em saúde como 

uma “construção compartilhada de conhecimento”.  

Gurgel-Gonçalves, Maeda, (2012) relatam em seu estudo que a 

educação em saúde deve ser incluída como um componente dos programas de 

vigilância, enfatizando-se a importância dos triatomíneos como transmissores, da 

melhoria dos domicílios e da participação da comunidade.  

Dados de áreas endêmicas mostram que calendários e cartazes são 

meios de comunicação eficazes para a divulgação de informações sobre a Doença 

de Chagas e seus vetores (Silveira et al., 2009).  

A falha da vigilância e/ou controle de doenças parasitárias muitas 

vezes ocorre porque a comunidade, mesmo sabendo informações básicas e 

preventivas, não pratica as medidas informadas. A utilização de metodologias 

educacionais adequadas, favorece a transformação do conhecimento em atitudes e 

práticas preventivas pela comunidade que, efetivamente, passa a colaborar na 

vigilância e controle das doenças (Gurgel-Gonçalves, Maeda, 2012).  

1.1.2 Habitação saudável como determinante social da saúde 

 

Ao longo do século XX, com o impulsionamento da economia urbano-

industrial, geraram-se desigualdades sociais, danos ambientais irreparáveis e 

ambientes sociais mórbidos geradores de sociopatias e psicopatias (violências de 

todas as formas, uso exacerbado e crescente de álcool e tóxico por adolescentes e 

adultos). Assim, viu-se a importância da elaboração de políticas públicas saudáveis 

com o propósito de criação de ambientes sociais, econômicos, físicos e culturais 

para que as pessoas tivessem vidas saudáveis seja na área urbana, periferia ou 

rural (Cohen et al., 2007).  
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Nesse contexto, tornou-se importante à elaboração de políticas 

públicas saudáveis com o propósito de criação de ambientes sociais, econômicos, 

físicos e culturais para que as pessoas tivessem vidas saudáveis, permitindo optar 

por estilos de vidas mais saudáveis. Estas políticas envolveriam como objeto os 

riscos ou obstáculos a transpor para obter uma vida com qualidade, com bem-estar, 

com autonomia e incorporando as demandas por condições básicas de vida, de 

conforto e de superação das dificuldades existentes na vida seja urbana, da periferia 

ou rural (Cohen 2004). 

A aproximação do poder público e da comunidade pela necessidade de 

melhoria da qualidade de vida, com um olhar sobre a saúde e seus determinantes, a 

Promoção da Saúde passaria a ser um  

[...] processo que articula saberes técnicos e populares e 
mobiliza recursos institucionais e comunitários, públicos e 
privados para o enfrentamento dos problemas e sua resolução 
(OTTAWA, 1986).  
 

Outro campo da promoção da saúde, a construção de ambientes 

favoráveis à saúde, foi detalhado na Declaração de Sundsvall, 1991. Nesse 

documento o conceito de ambiente foi ampliado considerando além das dimensões: 

físicas (água, esgoto, resíduos sólidos domésticos e industriais, drenagem urbana, 

controle de vetores, proteções da atmosfera, solo, rios, lagoas e oceanos); os 

fatores sociais; políticos; econômicos e culturais, enfatizando a necessidade da 

criação de ambientes saudáveis (Cohen, 2004). 

A saúde seria condicionada por fatores políticos, econômicos, sociais, 

culturais, ambientais, comportamentais e biológicos, que poderiam tanto favorecer 

como prejudicar a saúde. Neste sentido, a habitação com suas diversas extensões, 

onde o indivíduos também habita, deve ser pensada como determinante da saúde e 

consolidação do desenvolvimento social. (Cohen et al., 2007).  

Os Determinantes Sociais da Saúde (DSS) incluem as condições 

socioeconômicas, culturais e ambientais de uma sociedade e relacionam-se com as 

de vida e de trabalho de seus membros, como habitação, saneamento, ambiente de 

trabalho, serviços de saúde e educação, incluindo a trama de redes sociais e 

comunitárias. Tais determinantes influenciam os estilos de vida. A percepção dos 

indivíduos contribui na determinação dos seus padrões de saúde (Cohen et al., 

2011).  
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Uma menor esperança de vida e muitas doenças são comuns nas 

escalas sociais mais baixas de cada sociedade. São os elementos socioeconômicos 

que originam as desigualdades em saúde. Dessa forma, torna-se imprescindível a 

realização de trabalhos intersetoriais para obtenção de maior efetividade das ações 

de promoção da saúde (Cohen at al., 2011).  

Como campo de operacionalização de políticas públicas e de criação 

de condições favoráveis ao desenvolvimento da saúde, a Promoção da Saúde inclui 

processos de educação continuada, reforçando habilidades pessoais empoderando 

a comunidade para a reflexão conjunta de problemas e a busca de soluções, através 

da mediação entre os diversos setores envolvidos (Cohen, 2004).  

A iniciativa da Habitação Saudável é anterior ao movimento de 

Promoção da Saúde, pois se desenvolveu a partir de 1982, em Buffalo/Nova York, 

no Centro de Medicina Coletiva. Esta iniciativa teve como resultado a criação de um 

Centro de Saúde na Habitação, promulgando o conceito de higiene do meio, 

capacitando voluntários para apoiar a comunidade nas questões relativas à 

precariedade do meio (Cohen et al., 2007). 

Considera-se, então, que o Centro de Saúde na Habitação de Nova 

York é um antecedente; porém, há outros antecedentes com outros grupos de 

trabalho da Região. Em Havana, por exemplo, no Instituto Nacional de Higiene e 

Epidemiologia, em Cuba, teve início a investigação sistemática da habitação (Cohen, 

Bodstein et al., 2007). 

Na própria Venezuela, a Universidade dos Andes, em Mérida, nos anos 

90, conduziu um Plano de Habitação Rural com desenhos de espaços saudáveis 

que estavam dentro da ótica do saneamento, que incluía luta contra vetores, água e 

disposição de resíduos, como também conforto climático e funcionalidade (Cohen et 

al., 2007). 

Na Jamaica, também havia um grupo que desenvolvia atividades no 

campo da melhoria das habitações de interesse social.  Dessa forma, o processo 

iniciado com o Centro  de Saúde na Habitação, em Buffalo/Nova York, gerou um 

movimento de pesquisa e produção de conhecimento técnico e aplicado em torno do 

ambiente construído, dos fatores de risco e do impacto na saúde humana, 

promovendo debates e reflexões fundamentais para o desenvolvimento desta 

temática (Cohen et al., 2007). 
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Em 1992, a Organização Mundial da Saúde – OMS iniciou um trabalho 

conjunto com o Centro de Medicina Coletiva de Buffalo, estabelecendo uma 

comissão com o objetivo de delinear uma política de Habitação Saudável, baseada 

na estratégia de ambiente saudável como ferramenta de Promoção da Saúde 

(Cohen et al., 2007). 

No ano 2000, a Organização Pan-americana da Saúde iniciou um 

processo de divulgação e identificação de entidades nacionais com capacidade de 

desenvolver uma iniciativa de habitação saudável para o Brasil(Cohen et al., 2007). 

Ciente da importância da iniciativa, a Fundação Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ), conjuntamente com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e com a 

Organização Pan-americana da Saúde (OPS), promoveu a Oficina Moradia e Saúde 

no I Congresso Internacional de Engenharia de Saúde Pública, em Recife5. Como 

produto da oficina, foi firmada a Carta de Intenções, marco de constituição da Rede 

Brasileira de Habitação Saudável (RBHS) (Cohen et al., 2007). 

É necessário, portanto, da evolução do conhecimento sobre a saúde e 

sua contribuição com a abordagem da habitação saudável, transformando a 

habitação em espaço de manutenção da saúde dos seus moradores(Cohen at al., 

2011). 

Estudo realizado na Guatemala, os autores verificaram que após os 

participantes do estudo receberem melhorias estruturais em suas residências, 

relataram que o risco de infecção da Doença de Chagas havia diminuído. Além 

disso, essas melhorias habitacionais influenciaram a percepção dos moradores em 

relação a seu estilo de vida, e algumas mulheres começaram a melhorar a limpeza 

de suas casas (Bustamante et al., 2009).  

Relataram ainda que reconhecer e aceitar a responsabilidade por parte 

das comunidades sobre os principais determinantes da Doença de Chagas e sua 

transmissão seria o primeiro passo para o controle, intervenção e prevenção da 

doença. E que o sucesso das ações estariam relacionada com o empoderamento 

das comunidades e na capacidade de resolver seus próprios problemas 

(Bustamante et al., 2009; Monroy et al., 2009).  

Estudo realizado no Brasil, em um município do noroeste do Estado de 

São Paulo, os autores verificaram que grande parte dos entrevistados “nunca” 

receberam informações a respeito da Doença de Chagas por parte de profissionais 
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de saúde; o pouco conhecimento que possuíam tem caráter empírico, transmitido 

através da convivência familiar (Cesarino, Cesarino, Morraye, 2010). 

Dentro da promoção da saúde, através da elaboração de políticas 

públicas saudáveis e articulação dos campos da saúde, do ambiente e da habitação, 

pode-se pensar no incremento gradativo da melhoria de qualidade de vida, a nível 

local, iniciando a tomada de medidas de atenção primária ambiental, sendo a 

comunidade partícipe desse processo de transformação (Cohen, 2004).  

 

1.1.3 Pobreza e vulnerabilidade social associada à Doença de Chagas 

 

Uma das áreas mais tradicionais que incorpora o desenvolvimento de 

estudos mais sistemáticos e com linhas mais definidas é hoje denominada Saúde 

Ambiental (Pignatti, 2004).  

A vulnerabilidade de um grupo de pessoas para um patógeno depende 

não só de sua virulência e velocidade de transmissão, mas também da imunidade da 

população, o estado geral de saúde, herança genética, hábitos pessoais, condições 

de habitação, disponibilidade de alimentos e grau de exposição aos poluentes, e 

estes estão diferentemente distribuídos na sociedade humana devido às condições 

de classe, gênero, raça e etnicidade (Pignatti, 2004). 

A situação de precariedade nas habitações afeta milhões de pessoas, 

em particular as populações mais pobres e mais vulneráveis: como as crianças, 

deficientes, idosos. Estes indivíduos ao longo da sua vida são expostos e acabam-

se tornando potenciais hospedeiros de patologias como a doença de Chagas, 

Malária, Leishmanioses, Hanseníase, Tuberculose e parasitoses intestinais, entre 

outras (de Moraes Neto, 2012). 

No caso de doenças transmitidas por vetores como a doença de 

Chagas esta pode estar associada com disposições construtivas precárias ou 

inadequadas, hábitos de comportamento não saudáveis e entorno precário na 

habitação (de Moraes Neto, 2012). 

Há um consenso entre autores que a melhor forma de controle de 

Doença de Chagas é a eliminação das casas feitas de pau-a-pique (barreadas, com 

telhado de sapê) substituindo-as por construções de alvenaria e cuidar das 

condições de higiene das casas e de seus habitantes. Embora seja ideal, essas 
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medidas esbarram no mundo de produção capitalista, tornando o combate ao inseto 

vetor via inseticida a medida mais fácil, barata e eficaz de ser aplicada (Fernandes, 

2005). 

Estes agravos também denominados doenças negligenciadas ou 

“doenças promotoras da pobreza” retroalimentam as desigualdades produzindo e 

expondo ao risco uma grande parcela da população brasileira (calcula-se que 

atualmente estas doenças atinjam cerca de 90 milhões de pessoas) que se encontra 

na miséria (de Moraes Neto 2012). 

A desigualdade social forma um dos traços estruturais mais perversos 

da sociedade brasileira, não se restringindo às áreas rurais e mais remotas do país. 

Estão presentes tanto na periferia das grandes cidades, em verdadeiros cinturões 

que reúnem milhões de pessoas em situação de precariedade e exclusão, como 

também nas favelas (Bodstein, Zancan, 2002).  

Em muitos casos, os fatores que colocam a população humana em 

risco (tais como pobreza e cargas elevados de doença) também podem prejudicar a 

sua capacidade para se preparar para o futuro. Populações, subgrupos e sistemas 

que não podem se adaptar são mais vulneráveis. Alguns subgrupos da população 

pode não ter a capacidade de resistência a adaptar por causa da falta de recursos 

materiais, relevantes informações e infraestrutura de saúde pública, bem como a 

falta de governança eficaz e instituições civis (Corvalan, Hales, McMichae, 2005).  

Para proteger a saúde das populações mais vulneráveis dos perigos 

aos quais estão expostos na habitação foi recomendado pela AGENDA HABITAT, 

apresentada na II Conferência Hábitat em Istambul em 1996, que é crucial que o 

Estado trate o tema da habitação com uma visão integradora e atualizada da 

composição dos lares, estabeleçam políticas, planos, programas e projetos de 

Habitação de Interesse Social (HIS) e desenvolvimento urbano que promovam a 

saúde, decisões baseadas em evidências científicas, onde a comunidade participe 

desde o início dos processos, respeitando o máximo possível as culturas e costumes 

locais (de Moraes Neto, 2012). 

Alguns exemplos de políticas sociais que estão imbricadas no Brasil 

são: a criação do Programa Bolsa Família e Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil; o estabelecimento da Política Nacional de Assistência Social; e 

recentemente o Plano Brasil Sem Miséria (BSM) . 
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O Plano Brasil Sem Miséria, instituído pelo Decreto 7.492, de 2 de 

junho de 2011, “tem por finalidade superar a situação de extrema pobreza da 

população em todo o território nacional, por meio da integração e articulação de 

políticas, programas e ações”, com transferência de renda, acesso a serviços 

públicos e inclusão produtiva de famílias cuja renda per capita seja de até setenta 

reais, tendo em vista o rendimento nominal mensal por domicílio (Silva 2014).  

Recentemente o Instituto Oswaldo Cruz através de Nota Técnica, 

recomendou que o tema das “doenças da pobreza” seja contemplado nas pesquisas 

e que a educação popular seja inserida nas ações e programas, objetivando 

contribuir para prevenir e controlar estas doenças e promover a saúde da população 

a quem se dirigem tais ações (IOC, 2011). 

 

1.2 DOENÇA DE CHAGAS  

 

1.2.1 Considerações Históricas 

 

Carlos Chagas nasceu em Oliveira, Minas Gerais, no dia 09 de julho de 

1878. Em 1897 ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, sob a 

influência do seu Tio Carlos que era médico.  Naquela época para se receber um 

diploma era necessário defender uma tese de doutoramento, então no ano de 1903, 

Carlos Chagas conseguiu o seu doutoramento (Fernandes, 2005).   

Em 1905 foi convidado por seu professor Francisco Farjado a fazer o 

combate da malária no porto de Santos, para a Cia Docas de Santos. A campanha 

foi um sucesso e o pesquisador passou a ser reconhecido pela ciência nacional ao 

propor a teoria domiciliar da transmissão da moléstia, o que mais tarde foi 

amplamente aceito (Fernandes, 2005).   

Em 1907 foi designado chefe da comissão de estudo da profilaxia de 

malária em Minas Gerais. Entre 1907-1909, durante a construção da estrada de 

ferro em Lassance, próximo a Corinto. Nessa ocasião, o Dr. Carlos Chagas 

identificou dois tipos de trypanosoma, o Trypanosoma minasensi, sendo um parasito 

exclusivo de micos e outra espécie Trypanosoma, isolada  de um inseto chamado 

“barbeiro”, por picar as pessoas de preferência no rosto (Kropf, Azevedo, Ferreira, 

2000).  
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O triatomíneo foi mostrado a Chagas pelo engenheiro responsável pela 

construção da estrada de ferro, Cantarino Mota, relatando que o inseto vivia nas 

casas das pessoas, principalmente a dos mais pobres, com parede de barro e teto 

de palha. Ao capturar o triatomíneo e encontrar no seu intestino posterior um 

tripanosoma, o Dr. Chagas fez duas hipóteses: a) o T. cruzi seria um flagelado do 

próprio inseto; ou b) seria uma forma evolutiva de flagelados de vertebrados, em 

especial daquele encontrado anteriormente nos macacos (Fernandes, 2005).  

Os estudos que Dr. Carlos Chagas realizou englobaram todos os 

aspectos da moléstia como epidemiologia, meios de transmissão, patogenia, 

profilaxia, sintomatologia, anatomia patológica, etiologia e formas clínicas. Após 

muitos estudo, Carlos Chagas havia descoberto uma nova enfermidade (Fernandes, 

2005).   

Em 1910, a Academia Brasileira de Medicina mandou uma comissão 

especial a Lassance (MG) para investigar a descoberta de Carlos Chagas. Os 

trabalhos da comissão levaram à nomeação de Chagas, como membro 

extraordinário da Academia (Fernandes, 2005).    

Entre os anos de 1922 e 1923 houve, na Academia Brasileira de 

Medicina, uma controvérsia sobre a existência ou não da doença. Como 

consequência, Carlos Chagas pediu a sua exclusão da Academia Brasileira de 

Medicina, e a doença foi excluída de livros, de textos e das faculdades de medicina. 

As pesquisas, em algumas regiões foram paralisadas, continuaram na Fundação 

Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro,  em São Paulo e em Belo Horizonte. 

Posteriormente a Doença de Chagas passou a ser estudada nas faculdades de 

Uberaba e Medicina de Ribeirão Preto pelo professor Mauro Pereira Barretto e seus 

colaboradores, AF. Siqueira, F. Ferriolli Filho, F.M.A Correa, J.R. Carvalheiro, R. D. 

Ribeiro, G.K. Funayama, F.M. Belda Netto, L.AR. Fernandes, publicando 73 artigos 

sob o título principal “Estudos sobre reservatórios e vetores silvestres do 

Tripanosoma cruzi”. (Kropf, Azevedo, Ferreira, 2000; Oliveira 2000).  

Após a morte de Oswaldo Cruz em 1917, o Dr. Carlos Chagas assumiu 

como diretor da FIOCRUZ, ficando na presidência entre os anos de 1917-1934.  

Carlos Chagas enquanto presidente buscou dotar a instituição de autonomia 

administrativa e financeira, criando uma forte relação entre as diversas áreas do 

instituto, buscando atender à saúde da população do país. Carlos Chagas foi um 
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filho da ciência, trabalhou em prol dos problemas nacionais e conseguiu 

reconhecimento internacional com o seu trabalho (Kropf, Azevedo, Ferreira, 2000).  

 

1.2.2 Definição e formas de transmissão da Doença de Chagas 

 

A Doença de Chagas é uma infecção crônica e potencialmente fatal 

que ocorre, principalmente, na América Latina, causada pelo protozoário 

hemoflagelado Trypanosoma cruzi. Este parasito pode ser transmitido por meio de: 

transfusão sanguínea, transplante de órgãos, transmissão vertical e oral, porém a 

principal forma de transmissão é a vetorial, a partir das fezes de insetos da 

subfamília Triatominae (Gurgel-Gonçalves, Maeda, 2012).  

 

Transmissão vetorial da Doença de Chagas 

 

Inicialmente considerada como uma enzootia, isto é, uma doença 

exclusiva de animais e triatomíneos silvestres, passou a representar um problema 

de patologia humana, ou seja, uma antropozoonose, a partir da domiciliação dos 

vetores deslocados de seus ecótopos silvestres originais, pela ação do homem 

sobre o ambiente (Brasil, 2005).  

O processo de adaptação dos triatomíneos ao domicílio humano 

aconteceu devido a fatores como o desmatamento e rareamento dos animais 

silvestres, suas fontes naturais de alimentação, assim, os triatomíneos passaram a 

se alimentar de animais domésticos e do próprio homem, adaptando-se ao 

peridomicílio e domicílio. Por outro lado, alguns vertebrados silvestres marsupiais e 

roedores também se aproximaram das moradias e se adaptaram aos ecótopos 

artificiais, em decorrência das mudanças no meio ambiente (Cesarino, 2007). 

A transmissão da doença de  hagas   biológica, do tipo 

ciclopropagativo nas fases de evolução e multiplicação de T. cruzi no tubo digestório 

dos barbeiros, resultando as formas metacíclicas infectantes, e   contaminativa ao 

t rmino destas fases, quando as fezes do transmissor contendo as formas 

infectantes do parasito são lançadas na pele ou nas mucosas do hospedeiro 

vertebrado (Moraes, Leite e Goulart, 2008). 
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Essa ocorrência resulta do fato de os triatomíneos freq entemente 

defecarem sobre a pele do hospedeiro ao t rmino do repasto sanguíneo.  uando as 

fezes contêm as formas metacíclicas, estas, graças   sua motilidade, penetram 

ativa- mente no animal receptor atrav s das mucosas ou por qualquer solução de 

continuidade da pele (Moraes, Leite e Goulart, 2008). 

 s triatomíneos são insetos de atividade geralmente noturna e sua 

picada   realizada no escuro, nas partes descobertas do corpo, inclusive no rosto, 

de- correndo deste fato, o nome vulgar de “barbeiro”. Em algumas pessoas, a picada 

não   percebida durante o sono por não haver reação local. Em outras, a pele reage 

de modo variável, formando uma pápula eritematosa, pruriginosa no ponto em que 

foram introduzidas as peças bucais e a saliva do inseto ( oraes,  eite e  oulart, 

2008). 

 

Transmissão transfusional e por transplante da Doença de Chagas 

 

Além da transmissão vetorial, que representa grande parte dos casos, 

há, ainda, a transmissão via transfusão de sangue, A transmissão via transfusão 

sanguínea tem uma grande importância na urbanização da doença, caso não seja 

feito um controle adequado dos bancos de sangue (Fernandes, 2005).   

Na década de 40 ocorreu a intensificação do processo migratório 

campo-cidade, quando observou-se a “urbanização da doença de  hagas”.   

aumento de pacientes com Doença de Chagas nas áreas metropolitanas favoreceu 

o aumento da transmissão transfusional (Cesarino, 2007). 

A partir da década de 80, a adoção de medidas preventivas de 

transmissão da síndrome da imunodeficiência humana adquirida e da hepatite pelo 

vírus B, permitiu controlar também a transmissão da doença de Chagas por meio 

das transfusões de sangue e derivados (Consenso Brasileiro em Doença De 

Chagas, 2005).  

A possibilidade da transmissão da doença de  hagas por essa 

modalidade e ige rigorosa seleção dos doadores de sangue e, entre as provas 

preconizadas, não pode faltar uma prova sorológica de triagem, como, por e emplo, 

a reação de imunofluorescência (Moraes, Leite e Goulart, 2008). 

A transmissão da doença de Chagas a seres humanos por transplante 

ocorre através de transplante de órgãos de doadores infectados a receptores sadios. 
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Portadores de enfermidades infecto contagiosas transmissíveis por meio do 

transplante são contraindicados a realização de transplante de órgãos. 

 

Transmissão vertical da Doença de Chagas 

 

A transmissão congênita ou vertical, do organismo materno portador da 

infecção chagásica para o filho   possível, por m, rara (Moraes, Leite e Goulart, 

2008). 

A transmissão congênita ou vertical ocorre quando existem ninhos de 

amastigotas na placenta, que liberariam tripomastígotas que chegariam à circulação 

fetal. O diagnóstico diferencial é feito pelo encontro do T.cruzi  na placenta ou 

pesquisa de anticorpo IgM anti T.cruzi no no soro do recém-nascido pela RIFI ou 

ELISa (Neves, 2004). 

A transmissão vertical deve ser considerada em crianças nascidas de 

mães com sorologia positiva para T. cruzi. Apesar de não existir um marcador clínico 

específico para a doença congênita, são descritos: prematuridade, baixo peso, 

hepatoesplenomegalia e febre. Muito dos conceptos de mães portadoras de doença 

de Chagas apresentam morte prematura (Consenso Brasileiro em Doença de 

Chagas p.11, 2005; Brasil, 2005).  

A triagem da transmissão vertical da doença de Chagas pode ser feita 

por meio do exame de sangue no pré-natal da gestante. O resultado positivo sinaliza 

a infecção materna e deve ser encaminhado ao Serviço de Referência da Triagem 

Neonatal. A gestante infectada deve ser acompanhada durante toda a gestação, 

estando contra-indicado nesta fase o tratamento etiológico em decorrência da 

toxicidade das drogas disponíveis (Cesarino,2007; Consenso Brasileiro em Doença 

de Chagas, 2005).  

Para o Consenso Brasileiro em Doença de Chagas (2005, p.12),  

 

[...] a melhor estratégia para identificação de transmissão 
vertical da doença de Chagas, em saúde pública, será pela 
inserção do Programa Nacional de Triagem Neonatal (teste do 
pezinho), uma vez que já existe uma estrutura laboratorial, com 
ambulatório multidisciplinar especializado, rede assistencial 
complementar e sistema de informação automatizado em todos 
os Estados (Portaria GM/ MS n° 822/2001).  
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A doença de Chagas congênita é considerada aguda e, portanto, de 

notificação obrigatória, devendo-se iniciar o tratamento etiológico imediatamente. 

 

Transmissão oral da Doença de Chagas 

 

A transmissão por via oral que tem sido relatada com certa freq ência 

nos  ltimos anos, principalmente nas regiões  orte e  ordeste do país. Este tipo de 

transmissão   possível atrav s da ingestão de carne de mamíferos infectados ou de 

alimentos contaminados por fezes de triatomíneos ou urina de marsupiais (Moraes, 

Leite e Goulart, 2008). 

A transmissão oral da doença de Chagas a seres humanos e outros 

mamíferos, foi demonstrada experimental, clínica e epidemiologicamente e hoje 

deve ser considerada como uma importante via de transmissão geradora de 

morbidade e mortalidade através das formas aguda da afecção (Pérez-Gutiérrez, 

Agrelo, Figueroa, 2006). 

Através da Consulta Técnica da transmissão da doença de Chagas por 

via oral, conclui-se que esta forma de transmissão de T. cruzi deve estar inserida em 

Programas Nacionais de Prevenção e Controle da Doença de Chagas, em 

Programas Nacionais de Prevenção e Controle de Doenças Transmitidas por 

Alimentos e dos Setores Nacionais de Inocuidade de Alimentos de forma 

coordenada, desenvolvendo componentes de prevenção, manejo e controle 

específicos, que operem dentro de estratégias de vigilância epidemiológica e 

atenção primária, de forma descentralizada e intersetorial (Pérez-Gutiérrez, Agrelo, 

Figueroa, 2006). 

 

1.2.3 Etiopatogenia da Doença de Chagas 

 

Os triatomíneos são insetos hemípteros e hematófagos, vivem em 

média de um a dois anos, apresentam hábitos noturnos, grande capacidade 

reprodutora e enorme capacidade ao jejum prolongado. Existem mais de 120 

espécies de vetores conhecidos, sendo 48 identificadas no Brasil. Por ordem de 

importância na transmissão vetorial da doença de Chagas para o homem, estão: 
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Triatoma infestans, T. brasiliensis, Panstrongylus megistus, T. pseudomaculata e T. 

sordida (Brasil, 2005).  

Apresentam tamanho médio de dois centímetros, geralmente pretos ou 

acinzentados e possuem manchas vermelhas, amarelas ou alaranjadas ao redor do 

abdome. Na fase adulta apresentam dois pares de asas, das quais a parte superior 

compõe-se de uma parte mais endurecida e outra mais fina; por isso são chamados 

de hemípteros, ou seja, sua asa é metade dura e metade flexível. Os triatomíneos 

alimentam-se somente de sangue e por isso são hematófagos (Dias, 2014). (Figura 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Triatomíneo Doença de Chagas 

Os animais domésticos e silvestres naturalmente encontrados 

infectados pelo T. cruzi são: gato, cão, porco doméstico, rato doméstico, macaco de 

cheiro, sagüi, tatu, gambá, cotia, morcego, dentre outros e deve-se dispensar 

especial atenção para aqueles que coabitam ou estão muito próximos do homem 

(Brasil, 2005).  

Nos vertebrados, o T. cruzi circula no sangue e se multiplica nos 

tecidos. Nos triatomíneos, o protozoário instala-se e multiplica-se no tubo digestivo e 

no sistema urinário, sendo suas formas infectantes eliminadas nas fezes e urina 

sobre o tecido cutâneo e mucosa do homem (Maranhão; Correia; Silva, 1999).  

O barbeiro é um tipo de percevejo que se alimenta de sangue. Durante ou 

imediatamente após picar uma pessoa, barbeiro defeca sobre sua pele, eliminando grande 

quantidade do protozoário Trypanosoma cruzi, permitindo que o mesmo penetre no nosso 

organismo através da ferida da picada. O ato de coçar o local que foi picado aumenta a 

chance de contaminação. Os barbeiros costumam se alimentar à noite, sendo capazes 

picar suas vítimas sem acordá-las (Figura 2) (Pinheiro, 2014). 
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Figura 2: Ciclo da Transmissão da Doença de Chagas 

Fonte: http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Reinos/DoencadeChagas.php 
Acesso em 12 de nov de 2014. 

 
 
1.2.4 Manifestações Clínicas e Diagnóstico da Doença de Chagas 

 

A Doença de Chagas possui duas fases: a aguda e a crônica. A forma 

aguda da doença de Chagas é a fase inicial, de notificação compulsória e 

corresponde a fenômenos clínicos que se estabelecem nos primeiros dias ou meses 

da infecção inicial. Caracterizada por febre (pouco elevada), mal estar geral, 

cefaléia, astenia, edema, hipertrofia de linfonodos e hepato-esplenomegalia. Com 

freqüência, a fase aguda passa despercebida, pois seus sintomas podem confundir-

se com os de diversas infecções (Brasil, 2005).  

Quando a porta de entrada do T. cruzi é a conjuntiva ocular, pode 

ocorrer edema periorbital unilateral, conhecido como sinal de Romaña, e quando a 

penetração ocorre em outros locais da superfície corporal, a lesão produzida recebe 

o nome de “chagoma de inoculação” (Biologia, 2014). 

A descoberta da doença na fase inicial é extremamente importante, 

pois os recursos de tratamento disponíveis podem proporcionar cura total da 

infecção, especialmente se a medicação for dada adequada e precocemente (Dias, 

2014).  

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Reinos/DoencadeChagas.php
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Todos os casos agudos, independente da forma de transmissão devem 

ser notificados e investigados imediatamente, mediante instrumentos do Sistema de 

Informação de Agravos e Notificações (SINAN). No atual estágio avançado de 

controle alcançado pelo país, a investigação de casos agudos da Doença de 

Chagas, que venham a ser conhecidos, torna-se indispensável para determinar a 

origem e o mecanismo de transmissão (Brasil, 2007c).  

Sendo o caso resultante de transmissão vetorial, impõe-se uma 

investigação entomológica que forneça dados sobre a espécie de vetor envolvida e 

extensão do foco de infestação domiciliar. Uma vez confirmado que a transmissão 

ocorreu por via transfusional, deve ser identificado o serviço de hemoterapia que 

forneceu o sangue, com o objetivo de evitar a ocorrência de novos casos. A 

investigação de surtos, acontecimento raro em Doença de Chagas, é impositiva para 

determinar a fonte comum de infecção, quase sempre alimento contaminado por 

fezes de triatomíneos (Brasil, 2007c). 

Os casos crônicos da doença de Chagas não são de notificação 

compulsória, sendo que a grande maioria dos portadores encontra-se na forma 

crônica da doença de Chagas, que pode se manifestar nas seguintes formas 

clínicas: indeterminada, cardíaca, cárdio-digestiva e/ou digestiva (Cesarino, 2007). 

A forma indeterminada da doença de Chagas é a mais frequente. O 

indivíduo é assintomático, mas apresenta, pelo menos, duas reações sorológicas 

distintas positivas para a doença de Chagas.  Não apresenta sintomas de 

comprometimento do sistema cardiovascular ou do sistema digestório e, exames de 

eletrocardiograma em repouso, estudo radiológico do coração, do esôfago e do 

cólon normais. O diagnóstico dessa forma de doença é difícil de ser feito, em 

decorrência da falta de sinais e sintomas. O diagnóstico é feito quando o portador 

procura atendimento médico após ter conhecimento de algum parente infectado ou 

após uma doação de sangue  (Timerman, César, 2000). 

A forma cardíaca da Doença de Chagas é considerada a mais 

limitante. O dano cardíaco resulta das alterações fundamentais (inflamação, necrose 

e fibrose) que o T. cruzi provoca, direta ou indiretamente, no tecido especializado de 

condução ventricular, no miocárdio contrátil e no sistema nervoso intramural. A 

diminuição progressiva da massa muscular miocárdica e a formação de extensas 

áreas de fibrose contribuem para o aparecimento da Insuficiência Cardíaca (IC) 

(Andrade et al., 2011; Consenso Brasileiro em Doença de Chagas, 2005).  
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Os principais sinais e sintomas da forma cardíaca da Doença de 

Chagas são: palpitação, dispneia, edema, dor precordial, dispneia paroxística 

noturna, tosse, tontura, desmaio, acidentes embólicos, extra-sistolias, 

desdobramento de segunda bulha, sopro sistólico e hipofonese de segunda bulha 

(Brasil, 2005). 

A forma digestiva da doença de Chagas caracteriza-se por alterações 

ao longo do trato digestório, com acometimento do esôfago, denominado 

megaesôfago e do intestino grosso denominado megacólon.  Essas alterações são 

decorrentes de lesões de plexos nervosos (destruição neuronal simpática), 

reduzindo a motilidade e morfologia do trato digestório (Fernandes, 2005; Brasil, 

2005).  

Quando ocorre o acometimento do esôfago, há uma dificuldade 

progressiva de deglutição, inicialmente para alimentos mais duros e secos e, 

posteriormente, para qualquer tipo de alimento, inclusive líquidos. Esses sintomas 

são popularmente conhecidos como “mal de engasgo”, “embuchamento” ou 

“empazinamento” (Dias, 2014). Os principais sinais e sintomas de megaesôfago são: 

disfagia, regurgitação, epigastralgia ou dor retroesternal, odinofagia (dor à 

deglutição), soluço, ptialismo (excesso de salivação), emagrecimento (podendo 

chegar à caquexia), hipertrofia de parótidas. 

Os métodos preconizados para diagnóstico de megaesôfago, segundo 

o Consenso Brasileiro em Doença de Chagas (2005) são o diagnóstico clínico, cujo 

sintoma predominante é a disfagia; o exame de raio-X de esôfago; a endoscopia 

digestiva alta e o exame manométrico.  

Os principais sinais e sintomas de megacólon são constipação 

intestinal (instalação lenta ou insidiosa), meteorismo, distensão abdominal e 

fecaloma (Brasil, 2005). 

Os métodos utilizados para diagnóstico megacólon são o diagnóstico 

clínico, sendo a constipação intestinal o sintoma predominante; o enema opaco 

(aumento do calibre da sigmóide em relação ao normal é o elemento de definição) e 

a colonoscopia, também importante para o diagnóstico de doenças associadas. 

(Consenso Brasileiro em Doença de Chagas, 2005). 
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1.2.5 Tratamento da Doença de Chagas 
 

  tratamento da doença de  hagas vem sendo estudado por vários 

especialistas do Brasil e de outros países, sem que se tenha conseguido chegar a 

resultados práticos definitivos. Ensaios de tratamento de infecções no homem e em 

animais são objeto de numerosas publicações, ora com resultados nulos, ora com 

algum ê ito, por m, at  o momento, não se conseguiu um medicamento capaz de 

destruir as formas teciduais de T. cruzi no homem (Moraes, Leite e Goulart, 2008). 

  má imo que se tem conseguido   diminuir ou fazer desaparecer a 

parasitemia nas formas agudas e conduzir o doente para as formas cr nicas 

sintomáticas ou assintomáticas (Moraes, Leite e Goulart, 2008). 

Na fase crônica, adota-se o tratamento dos sintomas nas formas 

cardíaca e digestiva. O tratamento cirúrgico é usado nessa etapa como último 

recurso.  

Na forma indeterminada pode-se usar o tratamento específico para 

evitar o agravamento das condições de saúde do paciente. O tratamento do 

megaesôfago, pode ser clínico, cirúrgico, por dilatação ou pode-se utilizar métodos 

alternativos, que preconizam o uso de drogas relaxantes do esfíncter inferior do 

esôfago (Fernandes, 2005; Consenso Brasileiro em Doença de Chagas, 2005).  

1.3 PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DA DOENÇA DE CHAGAS  
 

1.3.1 Panorama Epidemiológico da Doença de Chagas no Mundo 
 

Vários estudos, desde Carlos Chagas, já situavam a distribuição 

praticamente exclusiva da doença em terras do Novo Mundo, inicialmente 

embasados nos levantamentos dos vetores domiciliados e de seus graus de 

infecção natural pelo T. cruzi, aos poucos complementados com dados da doença 

humana (inicialmente descrição de casos agudos) e também pela detecção de 

reservatórios domésticos e silvestres (Dias, Coura 2013). 

A transmissão natural do T. cruzi vem ocorrendo no continente 

americano há vários milênios a partir de um ciclo silvestre muitíssimo mais antigo 

que o doméstico (Dias, Coura 2013). 

A disseminação da endemia ocorreu fundamentalmente após a 

descoberta de Colombo, originária de grandes movimentos populacionais, 
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alcançando os picos de endemicidade na primeira metade do século XX, como 

relatado pela OMS em 2002 (Dias, Coura 2013). 

A doença de Chagas segue como problema de saúde pública por todos 

os países da América Latina, e sua distribuição cobre a América do Sul, incluindo 

Chile e Argentina, até o sul dos Estados Unidos, sendo mais prevalente no Brasil e 

na Argentina (Dias, Coura 2013).  

De acordo com a OMS estima-se que cerca de dez milhões de pessoas 

em todo o mundo estejam infectadas por T. cruzi, a maioria delas nas áreas 

endêmicas de 21 países latino-americanos: Argentina, Belize, Bolívia, Brasil, Chile, 

Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Guiana (Britânica), Guiana Francesa, 

Guatemala, Honduras, México, Nicará- gua, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, 

Uruguai e Venezuela (WHO, 2010) (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 3: Distribuição no Mundo dos Casos de Doença de Chagas entre 2006-2009 
Fonte: WHO (2009). 

 

Em 2002, a OMS relatou a crescente migração de portadores de 

Doença de Chagas para os Estados Unidos (muito mais que para o Canadá) está 

criando neste país uma preocupação importante com os naturais riscos de 

transmissão transfusional, congênita e por transplantes de órgão especialmente os 

com cardiopatia (Dias, Coura 2013).  

A partir do ciclo enzoótico primitivo, a doença humana dispersou-se 

nas Américas por circunstâncias e fatores de natureza basicamente antrópica e 
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político social (Dias, Coura 2013). A Doença de Chagas afeta principalmente as 

populações dos países pobres do continente americano. Nestes países, grande 

número de pessoas, por disporem de condições precárias de habitação, 

principalmente na zona rural, está à mercê dos triatomíneos, insetos vetores da 

doença que se alojam nas residências humanas e/ou no entorno próximos. Esses 

insetos são popularmente conhecidos por “barbeiros” ou “chupões” (Filho, Lima 

2008). 

Os avanços da Iniciativa do Cone do Sul no controle da transmissão 

vetorial da Doença de Chagas conseguiu reduzir em 70% a incidência da Doença de 

Chagas no conjunto da América Latina (Moncayo, Silveira 2009). 

O impacto dos programas de controle no declínio progressivo dos 

indicadores de morbimortalidade pela Doença de Chagas pode ser observado na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1: Alterações em parâmetros epidemiológicos selecionados após implantação das medidas 

de controle na América Latina, 1990 a 2006. 
 

Parâmetros Epidemiológicos 

 

1990 

 

2000 

 

2006 

 

Mortes Anuais 

 

>45.000 

 

21.000 

 

12.500 

Casos de Infeção em Humanos 30 milhões 18 milhões 15 milhões 

Incidência Anual 700.000 200.000 41.200 

População em Risco 100 milhões 40 milhões 28 milhões 

Distribuição 21 países 19 países 18 países 

Fonte: Martins-Melo, 2013. 

 

Dados recentes demonstram que as medidas adotadas até o momento 

na América Latina, apresentaram um bom impacto no controle da doença, na 

prevalência da infecção e na mortalidade por Doença de Chagas (Martins-Melo, 

2013). 

Na Argentina têm-se realizado estudos para utilização de uma 

abordagem mais abrangente para portadores de Doença de Chagas, utilizando 

material educativo e ilustrativo com o objetivo de compartilhar informação, 

ferramentas e perspectivas para a reflexão sobre esta questão tão complexa e sua 

abordagem (Sanmartino et al., 2015). 

 

 



45 

 

1.3.2 Panorama Epidemiológico da Doença de Chagas no Brasil 

 

O Brasil possuía a mais extensa área endêmica para Doença de 

Chagas no Continente Americano. Antigamente, precisamente nos anos 70, a área 

correspondente a endemia por doença de Chagas, incluía 18 estados com mais de 

2.200 municípios, dentre os quais se constatou a presença do Triatoma infestans em 

711 destes municípios (Brasil, 2012). 

A partir de 1975, o Brasil começou a implementar as ações de controle 

da Doença de Chagas de forma efetiva quando foi instituído o Programa de Controle 

da Doença de Chagas (PCDCh) pela Superintendência de Campanhas de Saúde 

Pública, atual Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) (Ramos Jr, Carvalho, 2001). 

Em 1980, estimava-se que a prevalência da doença de Chagas no 

Brasil era de 4,2%, correspondendo a 6,5 milhões de indivíduos (Martins-Melo, 

2013). 

Houve notável esforço do Programa de Controle da Doença de Chagas 

no Brasil, e no período entre 1975 e 1995 teriam sido prevenidas 2.339.000 novas 

infecções e 337 mil óbitos por Doença de Chagas (Martins-Melo, 2013).  

O Brasil recebeu da Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) e 

Organização Mundial de Saúde (OMS), no dia 9 de junho de 2006, o certificado de 

área livre de doença de chagas, ou seja, foi prestigiado com Certificação 

Internacional de Eliminação da Transmissão da Doença de Chagas por Triatoma 

infestans, em reconhecimento às ações de combate ao vetor da doença (Filho, Lima 

2008). 

Mesmo após ter recebido o certificado de eliminação do T. infestans, 

alguns estados, como Goiás, Piauí e Pernambuco mantêm uma vigilância 

entomológica rotineira com pesquisa dos agentes de endemias nas casas de 

localidades ou municípios com maior risco de transmissão, determinado com base 

em avaliações de estratificação de risco. Porém, estados como Minas Gerais e São 

Paulo, utilizam a participação comunitária como ferramenta para uma boa vigilância 

entomológica  (Silva et al., 2012; Gurgel-Gonçalves, Maeda, 2012), 

Entretanto, ainda há transmissão vetorial da doença, principalmente na 

região norte e nordeste do país (Filho, Lima 2008). No Nordeste brasileiro, por 

exemplo, há espécies de triatomíneos silvestres que se adaptam muito bem às 

moradias, atraídos pelas luzes das casas (Grynszpan 2013). 
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No Brasil, a transmissão da doença vem ocorrendo em áreas rurais, 

que registraram sérios desequilíbrios ambientais e condições de saneamento e 

habitações muito precárias.  

O controle do Triatoma infestans e a diminuição da densidade 

triatomínica domiciliar reduziu significamente a transmissão vetorial que, na década 

de 70, se estimava ser responsável por 80% das infecções humanas. Entretanto, a 

doença continua incurável e se estabelece nas regiões rurais mais subdesenvolvidas 

do país (Filho, Lima,  2008).  

A doença de Chagas representa, ainda hoje,  um sério problema 

sanitário com papel de destaque nas endemias encontradas no Brasil, devido à sua 

elevada proliferação, aos agravos causados ao homem,  a  falta de tratamento 

específico e devido às inúmeras dificuldades de sua profilaxia (Filho, Lima 2008). 

No Brasil, estima-se em dois a três milhões de pessoas infectadas. Em 

2009, segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN), foram registrados no país 250 casos confirmados de doença de chagas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Mapa do Brasil dos casos confirmados de Doença de Chagas por região, 2007-2013. 

Fonte: DATASUS-MS/SINAN               Organização: Natália de Fátima G. Amâncio 
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No Brasil, no período de 2000 a 2009, foram registrados casos isolados 

e surtos de Doença de Chagas Aguda (DCA), com maior frequência na região da 

Amazônia Legal e alguns registros de episódios nos estados da Bahia, Ceará, Piauí, 

Santa Catarina e São Paulo. Esses casos estavam distribuídos em 87 municípios 

brasileiros, com o mínimo de um caso e o máximo de 184, ocorridos no município de 

Belém/PA (Brasil, 2010).  

No período de 2009 a 2013, 760 casos de Doença de Chagas foram 

registrados no Brasil. Entre os Estados com os números mais representativas de 

notificações estão o Pará (595 casos), Amapá (46 casos) e Amazonas (31 casos)- 

Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Distribuição dos casos notificados de Doença de Chagas no Brasil entre os anos de 2009 a 

2013. 

Fonte: DATASUS-MS/SINAN Organização: José de Paula Silva  

 

O Estado do Pará tem o maior número de pessoas com a doença; sua 

capital, Belém, tem o maior número. A distribuição espacial das cidades com as 

notificações da doença neste estado mostra que essas cidades estão localizadas em 

zonas limítrofes. 
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Figura 6:  Distribuição da doença de Chagas no Estado do Pará, entre os anos de 2009-2013. 

Fonte: DATASUS-MS/SINAN               Organização: José de Paula Silva 

 

Os dados mais recentes apontam que a doença de Chagas segue 

como problema de saúde pública, sobretudo nas grandes cidades para onde 

convergiram pessoas infectadas pelo parasito, sejam aquelas assintomáticas em 

busca de trabalho, ou doentes em busca de tratamento. A doença de Chagas é a 

quarta causa de morte no Brasil entre as doenças infecto-parasitárias, sendo as 

faixas etárias mais atingidas acima de 45 anos; vê-se que é nas grandes cidades 

que se concentram os pacientes, especialmente na região sudeste (Araújo et al. 

2013).  

 

 

1.3.3 Panorama Epidemiológico da Doença de Chagas em Minas Gerais 

 

A doença de Chagas continua sendo um grave problema de saúde 

pública na América Latina, onde se estima que 4% a 5% da população possa estar 

infectada pelo Trypanosoma cruzi. Minas Gerais foi considerado um dos estados 

brasileiros com maior prevalência da endemia chagásica, tendo sido 

coincidentemente o palco da descoberta da doença (Villela et al., 2007 apud 

Chagas, 1909).  
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Nos anos 70, estimava-se a existência de 1 milhão de pessoas 

infectadas em Minas Gerais (Villela et al., 2005). 

A região centro-oeste de Minas Gerais apresentou elevada 

endemicidade para doença de Chagas, onde se destaca o Município de Bambuí, no 

qual as ações de controle da transmissão vetorial da enfermidade foram iniciadas na 

década de 1940 (Villela et al., 2007 apud Chagas, 1909).  

Inicialmente, a espécie de triatomíneo que apresentava maior 

importância epidemiológica em Minas Gerais era Panstrongylus megistus, inseto 

nativo na área, onde pode ser encontrado invadindo casas e peridomicílio em 

grande dispersão (Villela et al., 2005). 

Análises recentes da região centro-oeste de Minas Gerais têm 

demonstrado quatro espécies de triatomíneos invadindo domicílios (Panstrongylus 

megistus, Panstrongylus diasi, Rhodnius neglectus, Triatoma sordida), com um 

índice de infecção de 1,3% (Silva et al. 2010).   

No período de 2001-2006, período este a que se referem os dados 

disponíveis no DATASUS/SINAN, Minas Gerais notificou 97 casos de Doença de 

Chagas (Figure 7). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Mapa dos casos notificados por Doença de Chagas em Minas Gerais,  2001-2006 

Fonte: DATASUS-MS/SINAN               Organização: Natália de Fátima G. Amâncio 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

Avaliar o atendimento ao Portador de Doença de Chagas no Sistema 

Único de Saúde em um município de Minas Gerais. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Identificar o perfil clínico e epidemiológico, os conhecimentos, atitudes e 

práticas dos portadores de Doença de Chagas cadastrados nos Programas 

de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 

 Avaliar a efetividade de uma capacitação para Agentes Comunitários de 

Saúde sobre Doença de Chagas em um município de Minas Gerais. 

 Construir e Validar um instrumento de pesquisa sobre conhecimentos, 

atitudes e práticas dos portadores de Doença de Chagas. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Para seu desenvolvimento, o estudo foi submetido à aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIFRAN. O projeto foi analisado e 

aprovado com o parecer de Nº 539.036 CAAE: 25671614.4.0000.5495 em 21/02/2014 

(Anexo A). Os pesquisadores declaram que serão considerados o sigilo e os 

preceitos éticos, segundo a Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Ética em 

Pesquisa. 

3.2 NATUREZA DA PESQUISA 
 

Para que se possa atingir os objetivos propostos, foi utilizado a 

abordagem quantitativa, bem como a abordagem qualitativa. 

Segundo (da Silva, Menezes 2001) 

 “a pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica 
entre o mundo real e o participante, isto é, um  vínculo 
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 
participante que não  pode ser traduzido em números. A 
interpretação dos fenômenos e atribuição de significados são 
básicos no processo qualitativo. Não requer o uso de métodos 
e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para 
coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. O 
processo e seu significado são os focos principais de 
abordagem”.   

 

A pesquisa quanto aos seus objetivos pode ser: exploratória, descritiva 

ou explicativa. Segundo (Gil 2009) 

“a pesquisa descritiva visa descrever as características de 
determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 
relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas 
padronizadas de coleta de dados: questionário e observação 
sistemática. Assume, em geral, a forma de levantamento”.  

 

Para (da Silva, Menezes 2001)  

“a pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser 
quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e 
informações para classificá-las e analisá-las. É usada quando o 
assunto abordado é novo, ou foi pouco abordado, ou, ainda, 
que não tenha sido estudado antes”. 
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3.3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de Patos de Minas – MG, está localizado na região centro-

oeste do estado, denominada Alto Paranaíba, a 400 km da capital (Figura 8), com 

uma área territorial de 3.189,771 km² e aproximadamente 139.849 mil habitantes, 

com um Índice de Desenvolvimento Humano de 0,765 (IBGE 2013; IDHM 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Mapa da localização da cidade de Patos de Minas no estado de Minas Gerais. 

No ano de 2000, o município implantou quatro Programas de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) (Figura 9) e sete Equipes Estratégias Saúde da 

Família (ESF), sendo 2 equipes no bairro Alto Colina, três equipes no bairro Nova 

Floresta e duas no bairro Alvorada.  

Em 2013 houve o desmembramento de três PACS em Equipe Saúde 

da Família, sendo que atualmente, de acordo com o Cadastro de Estabelecimento 

de Saúde (CNES, 2016), o município conta com quinze unidades de saúde urbanas 

e quatro rurais, totalizando trinta e sete Equipes Saúde da Família:  

 UBS BRASIL UBS DR GERALDO RESENDE LIMA: Equipe Estratégia Saúde 
da Família com Saúde Bucal- M I e  NASF1 - Núcleo de Apoio a Saúde da Família-
NASF Modalidade 1 
 

 UBS SEBASTIAO AMORIM I UBS ADELIO DIAS MACIEL: Equipe Estratégia 
Saúde da Família tipo I- Mais médicos 
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 UBS CRISTO REDENTOR UBS ANDRE LUIZ: Equipe Estratégia Saúde da 
Família tipo I- Mais médicos 
 

 UBS IPANEMA UBS DR ANISIO VIEIRA CAIXETA: EACS - Equipe de 
Agentes Comunitários de Saúde 
 

 UBS ALVORADA UBS DR JOSE WILSON FERREIRA PIRES: Equipe 
Estratégia Saúde da Família com Saúde Bucal- M I 
 

 UBS NOVO HORIZONTE UBS IRMA DORA: Equipe Estratégia Saúde da 
Família com Saúde Bucal- M I 
 

 UBS VARZEA: Equipe Estratégia Saúde da Família tipo I 
 

 UBS LAGOA GRANDE: Equipe Estratégia Saúde da Família tipo I- Mais 
médicos 
 

 UBS GUANABARA UBS AMELIA PEREIRA ANDRADE BARCELOS: Equipe 
Estratégia Saúde da Família tipo I- Mais médicos 
 

 UBS ALTO COLINA UBS DR CARLOS MARTINS NETO:  Equipe Estratégia 
Saúde da Família com Saúde Bucal- M II – Mais Médicos 
 

 UBS JARDIM PANORAMICO: Equipe Estratégia Saúde da Família tipo I- 
Mais médicos 
 

 UBS JARDIM PARAISO: Equipe Estratégia Saúde da Família tipo I 
 

 UBS NOSSA SENHORA DE FATIMA UBS SEBASTIAO MANOEL LUIZ: 
Equipe Estratégia Saúde da Família com Saúde Bucal- M I 
 

 PRESIDIO SEBASTIAO SATIRO: Equipe Atenção Básica Prisional Tipo II 
 

 UBS PADRE EUSTAQUIO UBS ENF JOAO DE DEUS NASCIMENTO: 
Equipe Estratégia Saúde da Família com Saúde Bucal- M I e  NASF1 - Núcleo de 
Apoio a Saúde da Família-NASF Modalidade 1 
 

 UBS NOVA FLORESTA UBS DR JOSE CLAUDIO ARPINI: Equipe Estratégia 
Saúde da Família tipo I e NASF1 - Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF 
Modalidade 1 

  

 PSF SANTANA: Equipe Estratégia Saúde da Família com Saúde Bucal- M I 

 PSF ALAGOAS: Equipe Estratégia Saúde da Família tipo I 
 

 PSF AREADO: Equipe Estratégia Saúde da Família tipo I- Mais médicos 
 

 PSF PINDAIBAS: Equipe Estratégia Saúde da Família tipo I 
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Composição das Equipes: 
 
Equipe Estratégia Saúde da Família tipo I: 02 Médico da Estratégia de Saúde da 

Família ou Médico Generalista; 01 Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família; 01 

Auxiliar de Enfermagem da Estratégia de Saúde da Família ou Técnico de 

Enfermagem da Estratégia de Saúde da Família; 12 Agentes Comunitários de 

Saúde. 

Equipe Estratégia Saúde da Família com Saúde Bucal- M I: 02 Médico da 

Estratégia de Saúde da Família ou Médico Generalista; 01 Enfermeiro da Estratégia 

de Saúde da Família; 01 Auxiliar de Enfermagem da Estratégia de Saúde da Família 

ou Técnico de Enfermagem da Estratégia de Saúde da Família; 12 Agentes 

Comunitários de Saúde; 01 Cirurgião-Dentista Clínico Geral Dentista Odontologista; 

01 Auxiliar em Saúde Bucal. 

Equipe Estratégia Saúde da Família com Saúde Bucal- M II: 02 Médico da 

Estratégia de Saúde da Família ou Médico Generalista; 01 Enfermeiro da Estratégia 

de Saúde da Família; 01 Auxiliar de Enfermagem da Estratégia de Saúde da Família 

ou Técnico de Enfermagem da Estratégia de Saúde da Família; 12 Agentes 

Comunitários de Saúde; 01 Cirurgião-Dentista Clínico Geral Dentista Odontologista; 

01 Auxiliar em Saúde Bucal; 01 Técnico em Saúde Bucal.  

NASF1 - Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF Modalidade 1: Médico 

acupunturista; assistente social; profissional/professor de educação física; 

farmacêutico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; médico ginecologista/obstetra; médico 

homeopata; nutricionista; médico pediatra; psicólogo; médico psiquiatra; terapeuta 

ocupacional; médico geriatra; médico internista (clínica médica), médico do trabalho, 

médico veterinário, profissional com formação em arte e educação (arte educador) e 

profissional de saúde sanitarista, ou seja, profissional graduado na área de saúde 

com pós-graduação em saúde pública ou coletiva ou graduado diretamente em uma 

dessas áreas (Brasil, 2011). 

O município ainda conta com o PACS Ipanema, mas que está a 

caminho para o desmembramento em três Equipes Saúde da Família. 
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Figura 9: Localização dos PACS no município de Patos de Minas 

Organização: Natália de Fátima G. Amâncio 

 
3.2.1 Serviço de Vigilância Epidemiológica em Patos de Minas 

 

O serviço de controle e monitorização da Doença de Chagas em Patos 

de Minas são realizados pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do município. 

A equipe de zoonoses do município realiza o trabalho de pesquisa, 

dedetização e educação aos moradores tanto na urbana quanto na área rural. Este 

trabalho é realizado há vários anos, porém nos anos de 2012 e 2013 a forma ativa 

de investigação foi interrompida, tendo sido mantido de forma passiva, ou seja, 

quando o morador encontrasse o triatomíneo em sua residência, deveria notificar ao 

CCZ e posteriormente uma equipe iria até à residência do morador.  

Em 2013 e 2014, o trabalho voltou a ser realizado no município de 

forma ativa novamente, ou seja, com visitas em todos os domicílios da área rural, de 

porteira a porteira, tentando alcançar uma cobertura de 100% das localidades. O 

município é dividido hoje em quase 300 territórios rurais, sendo todos mapeados 

para que se possa facilitar este trabalho.  
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O trabalho de educação em saúde é realizado com os moradores do 

município através de folder explicativo (Anexo B), onde são repassadas 

informações referentes à transmissão da Doença de Chagas, sinais e sintomas da 

doença, formas de tratamento, medidas preventivas e tomada de decisão caso 

encontre um triatomíneo na residência.  

A equipe de zoonoses tem recolhido várias amostras do Tripanossoma 

Cruzi, porém nos últimos seis anos não foram encontrados nenhum caso de 

triatomíneo infectado no município; quando eram encontrados triatomíneos 

infectados, era realizada a coleta sanguínea de todos os moradores da casa, para 

assim ser realizado o diagnóstico dos portadores da Doença de Chagas, desta 

forma o controle era mais efetivo e eficaz, além de os doentes serem encaminhados 

então para o tratamento na rede pública de saúde. 

 

3.2.2 Delimitação do Campo de Coleta de Dados 

 

Segundo dados do Consolidado de 2012 do Sistema de Informação da 

Atenção Básica (SIAB), da Secretaria Municipal de Saúde, estão cadastrados no 

município 123 portadores da Doença de Chagas, distribuídos em quatro unidades do 

Programas de Agentes Comunitários de Saúde. 

 A unidade de saúde do bairro Sebastião Amorim I é referência para 

aproximadamente 6.713 habitantes, dos quais 36 estão cadastrados com Doença de 

Chagas. Ele abrange 12 micro áreas nos bairros Boa Vista, Eldorado, parte do 

Centro e parte do Cônego Getúlio.  

A unidade de saúde do bairro Guanabara, referência para 

aproximadamente 9.742 habitantes, conta com 43 indivíduos cadastrados com 

Doença de Chagas. Ele abrange 14 micro áreas nos bairros Copacabana, 

Guanabara, parte do Centro e Sobradinho.  

A unidade de saúde do bairro Jardim Paraíso é referência para 

aproximadamente 9.798 habitantes, dos quais 28 foram cadastrados com Doença de 

Chagas. Ele abrange 16 micro áreas nos bairros Alto Caiçaras, Caiçaras, Aurélio 

Caixeta, São Francisco, Vila Garcia, Jardim Floresta, Jardim Centro, Jardim 

Califórnia e Val Paraíso.  

A unidade de saúde do bairro Ipanema, referência para 

aproximadamente 5.698 habitantes, possui 16 indivíduos cadastrados com Doença 
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de Chagas e abrange 18 micros áreas nos bairros Ipanema, Planalto, Céu Azul, 

Gramado, Peluzio, Distrito Industrial I e II.  

 

3.4 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

De acordo com os dados do Consolidado de 2012 (SIAB), da 

Secretaria Municipal de Saúde, desde a implantação do PACS no município, em 

2000, foram cadastrados 123 portadores da Doença de Chagas nas quatro 

unidades. Após busca ativa dos pacientes e análise dos critérios de inclusão 57 

pacientes formaram a amostra deste estudo. 

Critérios de Inclusão: 

- Estar cadastrado no PACS como portador de Doença de Chagas; 

- Apresentar o diagnóstico médico de Doença de Chagas no prontuário do PACS; 

- Ser residente no município (zona urbana e zona rural); 

- Apresentar condições clínicas e concordar formalmente em participar da pesquisa 

mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 

A). 

 
3.5 ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

O roteiro de entrevista foi baseado em Cesarino, Cesarino, Morraye 

(2010) e Gurgel-Gonçalves, Maeda (2012) (Apêndice B), com algumas 

modificações. 

A construção do roteiro de entrevista foi baseada nas considerações 

sobre Knowledge, Atitude and Practice (KAP), modelo desenvolvido para estudos 

representativos, utilizando-se de uma metodologia quantitativa bem como qualitativa, 

através de um perguntas pré-definidas em um questionário padronizado. 

O modelo KAP baseia-se nas declarações dos entrevistados e pode 

mensurar a extensão de uma situação conhecida; confirmar ou refutar uma hipótese; 

fornecer novas tangentes de uma realidade/situação; melhorar os conhecimentos, 

atitudes e práticas de um tema específico; identificar o que é conhecido e feito sobre 

vários assuntos relacionados com a saúde; verificar a eficácia das atividades de 

educação em saúde e capacidade de mudança nos comportamentos relacionados à 

saúde; propor uma estratégia de intervenção que reflita circunstâncias locais 
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específicas e cultural e os fatores que as influenciam; planejar atividades que são 

adequados para a respectiva população (WHO, 2008).  

Sendo assim, baseado no modelo KAP, o roteiro de entrevista deste 

estudo contempla itens referentes à idade, sexo, estado civil, nível de instrução, 

renda familiar, situação de trabalho, naturalidade, local de residência, condições de 

moradia na época em que provavelmente contraiu a doença de Chagas; história 

familiar positiva para a doença, tempo de diagnóstico da doença, forma clínica da 

doença, comorbidades associadas, achados clínicos, fatores de risco cardiovascular 

e limitação imposta pela doença, na perspectiva de uma atenção integrada ao 

paciente. Foram abordadas perguntas referentes a percepção e conhecimento do 

indivíduo em relação ao processo saúde doença da Doença de Chagas. 

 

Validação do Roteiro de Entrevista 

 

Para que uma pesquisa tenha sucesso, é preciso que o pesquisador 

tenha em mãos um instrumento confiável para que possa medir um fenômeno, 

sendo assim, a finalidade da validade de critério está em verificar se o instrumento é 

capaz de identificar os que são efetivamente melhores para uma determinada 

atividade (Raymundo 2009).  

Segundo Raymundo (2009), “validar, mais do que a demonstração do 

valor de um instrumento de medida, é todo um processo de investigação”.  

A validação é o processo de examinar a precisão de uma determinada 

predição ou inferência realizada a partir dos escores de um teste. A validade começa 

no momento em que se pensa construí-lo e subsiste durante todo o processo de 

elaboração, aplicação, correção e interpretação dos resultados.  

Um dos procedimentos mais utilizados para validar uma escala de 

medida ou um instrumento de coleta de dados é a submissão à opinião de peritos ou 

de “juízes”.  

Segundo Pasquali (1998), a análise dos “juízes” pode ser chamada de 

análise de construto e que precisamente procura verificar a adequação da 

representação comportamental do (s) atributo (s) latente (s). A tarefa dos “juízes” 

consiste em ajuizar se os itens estão se referindo ou não ao traço em questão.  
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O roteiro desta pesquisa foi submetido a análise por quatro ““juízes”” 

que possuíam autoridade técnica, conhecimentos e envolvimento com assuntos 

relacionados sobre Promoção de Saúde e Doença de Chagas. 

O quadro de ““juízes”” foi constituído por quatro profissionais de regiões 

distintas do Brasil; o perfil foi identificado a partir do currículo lattes de cada juiz e 

extraído da Plataforma lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). Os ““juízes”” possuem formação acadêmica nas áreas de 

medicina, enfermagem e ciências biológicas, doutorado nas áreas de moléstias 

infecciosas e parasitárias, genética e biologia experimental, mestrado em saúde 

pública e medicina tropical. Atuam como docentes de graduação e pós-graduação e 

possuem experiência em saúde pública, auditoria dos serviços de saúde público e 

privada, doenças infecciosas e parasitárias como HIV, doença de chagas; 

supervisão de serviços de controle de Infecções em um instituto de cardiologia, entre 

outras.  

As pessoas convidadas a compor a banca de ““juízes”” receberam um 

email enviado por correio eletrônico (online) que continha a Carta Convite, 

juntamente com resumo do projeto de pesquisa e um roteiro, o Roteiro de Medida e 

Avaliação. 

O roteiro para avaliação foi construído a partir de um estudo de 

Pasquali (1998) sobre “Princípios de elaboração de escalas psicológicas”, que 

estabelece como critérios de avaliação os itens: Objetividade, Simplicidade, Clareza, 

Relevância, Precisão, Linguagem, Credibilidade, Amplitude e Equilíbrio. O juiz 

precisa considerar se o item avaliado: “atende”, “não Atende” ou “atende em partes” 

o texto do instrumento.  

Os seis primeiros critérios citados acima foram utilizados para cada 

pergunta para que fossem avaliadas individualmente.  

No roteiro de avaliação havia especificações e o significado dos 

critérios estabelecidos, descritos a seguir: 

Em relação à objetividade: o respondente deve poder mostrar que 

conhece e sabe responder sobre o assunto e o instrumento;  

Em relação à simplicidade: expressa a ideia do estudo;  

Em relação à clareza: a pergunta é inteligível, tem expressão simples e 

inequívoca?  
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Sobre a relevância: é pertinente e correspondente ao assunto 

abordado. Saturação: faz correlação sem repetição;  

Em relação à precisão: o item tem posição definida e atributos 

distintos dos demais itens do instrumento;  

Em relação à linguagem: variedade (é repetitiva, monótona ou 

cansativa; as escalas de preferência ou os espaços para respostas abertas estão 

adequados), modalidade (utiliza expressão modal, ou seja, as expressões não são 

extremadas, não limitam as respostas nem proporcionam respostas viciadas) e 

tipicidade (são usadas expressões próprias e típicas do universo estudado, de fácil 

entendimento para o público que se pretende estudar);  

Sobre a credibilidade: a formulação dos itens e a apresentação do 

instrumento oferecem credibilidade e confiança;  

Sobre a amplitude: o instrumento expressa a magnitude sem se tornar 

desnecessário ou impreciso;  

Em relação ao equilíbrio: o instrumento está distribuído de forma 

equilibrada, considerando-se o grau de dificuldade em responder as questões; o 

instrumento é suficiente. 

Os critérios credibilidade, amplitude e equilíbrio, foram utilizados para a 

avaliação do instrumento como um todo. 

 

Adequação do Roteiro de Entrevista 

 

O roteiro de entrevista foi elaborado e submetido a análise por quatro 

“juízes” e possibilitou realizar alterações em alguns itens do instrumento.  

A análise dos “juízes” sugeriu adaptações de algumas palavras e troca 

de outras palavras, melhoria na contextualização das perguntas. 

As sugestões dos “juízes” foram aceitas e mudanças na colocação de 

determinados termos foram realizadas, explicitando melhor algumas questões ou 

modificando a redação de outras, com o cuidado de acatar o conteúdo proposto pelo 

projeto, respeitando-se a realidade, o contexto e o público a que seria aplicado. 

Essas alterações foram incorporadas ao roteiro para a aplicação do 

estudo piloto. 
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Estudo Piloto 

 

A pesquisa-piloto poderá evidenciar se o instrumento de coleta de 

dados possui ambiguidade das questões, existência de perguntas supérfluas, 

adequação ou não da ordem de apresentação das questões, se são muito 

numerosas ou, ao contrário, necessitam ser complementadas, etc. (Marconi and 

Lakatos 2003). 

Ainda em relação ao instrumento de coleta de dados, o pré-teste 

poderá evidenciar se ele apresenta ou não três elementos de suma importância: 

fidedignidade, isto é, obter-se-ão sempre os mesmos resultados, 

independentemente da pessoa que o aplica?;  Validade, isto é, os dados obtidos são 

todos necessários à pesquisa? Nenhum fato, dado ou fenômeno foi deixado de lado 

na coleta?;  Operatividade, relacionada ao vocabulário, é acessível a todos os 

entrevistados? e o significado das questões é claro? (Marconi, Lakatos 2003). 

O pré-teste pode ser aplicado a uma amostra aleatória representativa 

ou intencional. Aconselha-se aplica-lo para uma amostra reduzida, cujo processo de 

seleção será semelhante ao previsto para a execução da pesquisa (Marconi, 

Lakatos 2003). 

Neste estudo, foi realizado um teste piloto com dois indivíduo que 

apresentavam as características semelhantes à amostra desta pesquisa. 

Posteriormente, o instrumento sofreu alterações, acrescentando variáveis em três 

perguntas, sendo estas: 1.5 especialização/mestrado/doutorado; 1.8 pensionista; 4.1 

filho (a) (Apêndice B) 

 

3.6 COLETA DE DADOS 

 

Para obtenção dos dados de Doença de Chaga, foi realizado um 

contato com a Secretaria Estadual de Saúde, Departamento de Vigilância Ambiental 

do Estado de Minas Gerais. 

Para obtenção de autorização para para a realização do estudo e dos 

dados sobre o Consolidado de Famílias Cadastradas em 2012, foi realizado um 

contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas (MG) com vista à 

obtenção através do Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB).  
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A coleta dos dados também foi realizada por meio de Banco de Dados 

públicos como IBGE. 

 

Busca ativa dos participantes da pesquisa 

 

De acordo com o SIAB 2012, 123 pacientes estavam cadastrados com 

Doença de Chagas nos quatros PACS no município de Patos de Minas. 

Para identificação dos pacientes, foi necessária a realização de 

reuniões com os Agentes Comunitários de Saúde dos PACS Guanabara, Sebastião 

Amorim I, Ipanema e Jardim Paraíso, com a finalidade de realizar busca ativa destes 

pacientes através da confirmação médica para Doença de Chagas nos prontuários 

de saúde.  

Ao final da busca ativa, totalizaram treze reuniões realizadas nos 

quatro PACS do município e formaram a amostra deste estudo cinquenta e sete 

indivíduos portadores de Doença de Chagas. 

 

Entrevistas 

O roteiro de entrevista foi aplicado pela pesquisadora principal aos 

participantes desta pesquisa, após ter recebido explicação do projeto de pesquisa e 

assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

3.7 TABULAÇÃO E CATEGORIZAÇÃO DE DADOS 

 

A tabulação dos dados adquiridos foi por meio de planilhas eletrônicas 

no Microsoft Office Excel 2007 e a criação dos mapas no TABWIN. 

Para a construção dos mapas de pontos foi utilizado o software Epi Info 

7.  

A tabulação e análise descritiva dos dados foram realizadas por meio 

de frequência, porcentagens, Teste MacNemar, Teste Qui Quadrado e as categorias 

das respostas qualitativas foram construídas a partir da leitura das respostas e das 

temáticas apontadas pelos participantes, com intuito de dispor convenientemente os 

dados de forma a facilitar a compreensão das falas. 
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O teste McNemar foi utilizado neste estudo para determinar se 

proporções pareadas são diferentes, analisar frequências de duas amostras 

relacionadas e avaliar a eficiência de situações “antes” e “depois” da realização de 

uma capacitação sobre doença de Chagas. O teste Qui Quadrado foi utilizado para 

verificar se as distribuições de duas amostras não relacionadas diferem 

significativamente em relação à determinada variável. 

 

3.8 ANÁLISE DE DADOS 

 

A abordagem escolhida para o estudo foi análise de conteúdo, 

utilizando-se a técnica de análise temática ou categorial. 

A análise de conteúdo consiste em um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens. A intenção da análise de conteúdo é a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção, inferência esta que recorre a 

indicadores (Bardin, 1979; Cappelle, Melo, Gonçalves, 2011).  

Diante do exposto, percebe-se que a análise de conteúdo é um 

conjunto de técnicas de análise de comunicações, que tem como objetivo 

ultrapassar as incertezas e enriquecer a leitura dos dados coletados. Dentre as 

comunicações, os autores Bauer e Gaskell (2008) indicam que os materiais textuais 

escritos são os mais tradicionais na análise de conteúdo, podendo ser manipulados 

pelo pesquisador na busca por respostas às questões de pesquisa (Cappelle, Melo, 

Gonçalves, 2011). 

A análise de conteúdo é muito mais como um conjunto de técnicas 

(Minayo, Deslandes, Ferreira 2009). Na visão dos autores, constitui-se na análise de 

informações sobre o comportamento humano, possibilitando uma aplicação bastante 

variada. 

 

Utilização, operacionalização e organização da análise de conteúdo 

 

O processo de explicitação, sistematização e expressão do conteúdo 

de mensagens, promovido pela análise de conteúdo, é organizado em três etapas 

realizadas em conformidade com três pólos cronológicos diferentes. De acordo com 

(BARDIN 1979; Minayo, Deslandes, Ferreira 2009) essas etapas compreendem: 



64 

 

 

a) A Pré-análise: fase de organização e sistematização das ideias, em que ocorre a 

escolha dos documentos a serem analisados, a retomada das hipóteses e dos 

objetivos iniciais da pesquisa em relação ao material coletado, e a elaboração de 

indicadores que orientarão a interpretação final. A pré-análise pode ser decomposta 

em quatro etapas: leitura flutuante, na qual deve haver um contato exaustivo com o 

material de análise; constituição do Corpus, que envolve a organização do material 

de forma a responder a critérios de exaustividade, representatividade, 

homogeneidade e pertinência; formulação de hipóteses e objetivos, ou de 

pressupostos iniciais flexíveis que permitam a emergência de hipóteses a partir de 

procedimentos exploratórios; referenciação dos índices e elaboração dos 

indicadores a serem adotados na análise, e preparação do material ou, se for o 

caso, edição; 

 

b) A Exploração do Material: trata-se da fase em que os dados brutos do material 

são codificados para se alcançar o núcleo de compreensão do texto. A codificação 

envolve procedimentos de recorte, contagem, classificação, desconto ou 

enumeração em função de regras previamente formuladas.  

 

c) Tratamento dos Resultados Obtidos e Interpretação: nessa fase, os dados 

brutos são submetidos a operações estatísticas, a fim de se tornarem significativos e 

válidos e de evidenciarem as informações obtidas. De posse dessas informações, o 

investigador propõe suas inferências e realiza suas interpretações de acordo com o 

quadro teórico e os objetivos propostos, ou identifica novas dimensões teóricas 

sugeridas pela leitura do material. Os resultados obtidos, aliados ao confronto 

sistemático com o material e às inferências alcançadas, podem servir a outras 

análises baseadas em novas dimensões teóricas ou em técnicas diferentes. 

 

Técnicas de análise de conteúdo 

 

Existem várias técnicas desenvolvidas na análise de conteúdo que 

atuam no sentido de promover o alcance e a compreensão dos significados 

manifestos e latentes no material de comunicação (Minayo et al 2000), neste estudo 

foi utilizado a técnica de análise temática ou categorial: 
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 Análise temática ou categorial: que consiste em operações de desmembramento 

do texto em unidades (categorias), segundo reagrupamentos analógicos (Minayo et 

al 2000). Essas operações visam a descobrir os núcleos de sentido que compõem 

uma comunicação, preocupando-se com a frequência desses núcleos, sob a forma 

de dados segmentáveis e comparáveis, e não com sua dinâmica e organização 

(BARDIN 1979). Por esse motivo, Minayo e colaboradores acreditam ser uma 

técnica com raízes positivistas com crença baseada na significação da regularidade.  

 

4 RESULTADOS   

 

Os resultados estão apresentados em três itens.   

O primeiro item descreve os resultados da construção e validação do 

instrumento de coleta de dados sobre conhecimentos, atitudes e práticas em   

Doença de Chagas 

O segundo item descreve os resultados obtidos a partir da aplicação do 

instrumento conhecimentos, atitudes e práticas dos portadores de Doença de 

Chagas do município de Patos de Minas (MG). 

O terceiro e último item descreve os resultados obtidos dos agentes 

comunitários de Saúde de Patos de Minas, antes e após uma capacitação sobre 

Doença de Chagas. 
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4.1 CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS   

 

Os resultados obtidos a partir do procedimento de aplicação do teste 

piloto demonstrou que o instrumento foi de fácil aplicação e as questões fechadas e 

abertas obtiveram desempenho satisfatório e respostas precisas em relação ao que 

se desejava mensurar. 

As questões de identificação, de acordo com o parecer dos “juízes” 

atendiam e atendiam em parte aos critérios de avaliação.  As sugestões de 

modificação foram em relação ao tempo de estudo; inclusão da cor de pele como 

auto referida e inclusão dos itens indígena, ocupação e religião.  

Para as questões referentes aos dados de endereço do paciente quase 

todos os “juízes” consideraram que todas atendiam critérios avaliados. As sugestões 

de um dos “juízes” foi especificar cada item relevante.  

Os itens referentes à infraestrutura e características das residências 

dos indivíduos foram considerados pelos “juízes” no critério objetividade que 

atendem aos critérios de avaliação. Um juiz disse que os itens não atende, porém 

não foram especificadas sugestões de mudança. O critério simplicidade, foi avaliado 

pelos “juízes” como atende, não atende e atende em partes aos critérios de 

avaliação, sugerindo a utilização de termos simples, trocando naturalidade por 

“cidade onde nasceu” e perguntar se o paciente morou na área rural e se sim, onde 

e quando, e o material utilizado para a construção da residência, como pau-a-pique.  

No critério clareza, os “juízes” avaliaram como atende, não atende e 

atende em partes aos critérios avaliados, sugerindo uma coleta detalhada da história 

da migração do indivíduo e a inclusão da pergunta “onde acredita ter adquirido a 

doença?” e do item “outro” em cada alternativa dos materiais utilizados para a 

construção das residências.  Todos os “juízes”, disseram que os itens referentes a 

infraestrutura e características das residências atendiam quanto ao critério de 

relevância; quanto à precisão, dois “juízes” disseram que atendem e dois que 

atendem em partes, porém sem especificação de sugestões.  

Quanto ao critério de linguagem, os “juízes” avaliaram como atende e 

atendem em partes aos critérios avaliados, sugerindo a troca de algumas palavras 

como “pegar” para “adquirir”, “peridomicílio” para “pró imo   residência” e 

“naturalidade” para “local de nascimento”. 
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Os itens referentes a dados relacionados ao indivíduo, no critério 

objetividade, quase todos os “juízes” disseram atender aos critérios avaliados. Um 

juiz disse não atender, sem especificação de sugestões de mudanças. Para o 

critério simplicidade, os “juízes” avaliaram em atende e atende em partes aos 

critérios avaliados, sugerindo a simplificação de alguns termos como dispneia e 

cardio-digestiva. Para o critério clareza, os “juízes” avaliaram em atende, não atende 

e atende em partes aos critérios avaliados, sugerindo a quantificação de tabagismo 

e etilismo e a justificativa do indivíduo quanto à percepção do tratamento.  

Todos os “juízes” disseram que os itens referentes a dados 

relacionados ao indivíduo atendiam quanto ao critério de relevância; quanto à 

precisão, os “juízes” disseram atender e atender em partes, sugerindo perguntar ao 

entrevistado se recebeu a prescrição de tratamento atual e qual medicamento. 

Quanto ao critério linguagem, os “juízes” relataram não atender e atender em partes, 

sugerindo a especificação do tempo de hospitalização; a troca de termos como 

“tomou” para “fazer uso”, “pressão alta” ao inv s de “hipertensão”, “prisão de ventre” 

ao inv s de “obstipação intestinal” e fazer uso dos termos “Há quanto tempo”. 

As questões referentes aos conhecimentos, atitudes e práticas dos 

pacientes sobre Doença de Chagas, os “juízes” consideraram que atendiam e 

atendiam em partes os critérios de avaliação. No critério objetividade, os “juízes” 

disseram atender e atender em partes aos critérios de avaliação, sugerindo melhoria 

na contextualização de algumas perguntas. Para o critério simplicidade, todos os 

“juízes” disseram que atendiam aos itens avaliados. Quanto à clareza, os “juízes” 

disseram que atendem e atendem em partes aos critérios de avaliação, sugerindo o 

acréscimo de uma pergunta sobre as mudanças de vida e profissional ocorridas 

após contrariar a Doença de Chagas. 

Todos os “juízes” disseram que os itens referentes aos conhecimentos, 

atitudes e práticas do indivíduo sobre Doença de Chagas atendiam quanto aos 

critérios de relevância e precisão. Quanto ao critério linguagem, os “juízes” avaliaram 

como atende e atendem em partes, sugerindo a troca das siglas PSF para ESF. 

A Tabela 2 apresenta a avaliação dos “juízes” para todo o instrumento 

de coleta de dados segundo os critérios de credibilidade, amplitude e equilíbrio. 

Todos os “juízes” relataram que o roteiro de entrevista atende ao critério de 

credibilidade; quanto ao critério de amplitude, quase todos os “juízes” disseram que 

atende e um juiz disse atender em partes, relatando ser impreciso em alguns pontos. 
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A avaliação de três “juízes” quanto ao equilíbrio do roteiro de entrevista, foi que 

atende aos critérios de avaliação e um juiz disse atender em partes, não 

descriminando o que precisaria ser modificado.  

 

Tabela 2- Avaliação do instrumento completo realizado pelos “juízes” segundo critérios de 

credibilidade, amplitude e equilíbrio. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

Adequação do Instrumento 

 

Após a avaliação dos “juízes”, o instrumento de coleta de dados 

passou por uma reformulação que será aqui apresentada e podem ser observadas e 

comparadas através dos Apêndices A e B. 

A pergunta 1.5.1 sobre tempo de estudo foi substituída por anos de 

estudo; a pergunta 3.1 e 3.2 que dizia somente naturalidade e procedência foi 

acrescentada respectivamente os itens cidade em que nasceu e cidades em que 

morou; a pergunta 4.3 que solicitava o nome da medicação que tomou quando 

recebeu o diagnóstico de Doença de Chagas foi substituída pela pergunta Você 

toma remédio para Doença de Chagas?; a pergunta 4.4 sobre a finalidade da 

medicação utilizada foi acrescentada; na pergunta 4.12 foi acrescentado o termo 

“ ltimos cinco anos”; a pergunta 5.6 que perguntava de onde o inseto vem foi 

substituída pela pergunta Você sabe dizer onde ele se esconde?; no item 5.9 foi 

acrescentado os termos pessoal, profissional e social e por fim na pergunta 5.12 o 

termo Programa Saúde da Família foi substituído por Estratégia Saúde da Família.  

 

Teste Piloto 

 

No teste piloto, realizado com dois pacientes portadores da doença de 

Chagas, o padrão de resposta para as perguntas fechadas e abertas evidenciou 

respostas coerentes e dentro do esperado. Essa evidência reforçou a precisão do 

Itens 
Avaliados 

CRITÉRIOS ATENDE NÃO 
ATENDE 

 

ATENDE 
EM 

PARTES 

AVALIAÇÃO E 
SUGESTÕES 

 

 
ROTEIRO DE 
ENTREVISTA 

COMO UM 
TODO 

Credibilidade 
 

A D M V    

Amplitude 
 

D M V  A A: Impreciso em 
alguns pontos 

Equilíbrio D M V  A  
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instrumento e que os itens abordados não trazem dúvidas quanto aos conteúdos e 

propósitos, o que confere maior confiança no instrumento. 

Com a aplicação do instrumento piloto, verificou-se a necessidade de 

acrescentar nas perguntas 1.5 nível de instrução a opção de resposta outro (s); 1.8 

situação de trabalho a alternativa pensionista e 4.1 história familiar de Doença de 

Chagas acrescentar a opção filho (a). Estas alterações podem ser observadas e 

comparadas através dos Apêndices B e D. 

4.1.2 DISCUSSÃO 

 

Avaliar o conhecimento, atitudes e práticas dos portadores de doença 

de Chagas permite observar o participante em sua totalidade, envolvendo seus 

processos intelectuais, afetivos e culturais para tornar possível a efetividade de 

mudanças de conduta. Educar para a saúde e para a ambiente parte do princípio de 

que vários problemas são resultantes da precária situação educacional da 

população, carecendo, portanto, de medidas educativas (Gazzinelli et al., 2005). 

Em relação a identificação do participante, um instrumento deve 

contemplar nome, idade, sexo, cor/raça, estado civil, nível de instrução, anos de 

estudo, números de pessoas que moram na residência, renda familiar, trabalho e 

lazer,  pois, de acordo com estudo realizado sobre pobreza e vulnerabilidade social, 

os dados de identificação no permite identificar o desemprego, renda per capta 

baixíssima, baixos indicadores de saúde e educação, analfabetismo e ausência de 

oportunidades culturais e de lazer, revelando ausência ou insuficiência de serviços 

dirigidos ao atendimento das necessidades essenciais (Bodstein, Zancan, 2002).  

O item escolaridade foi incluído no instrumento por ser uma informação 

importante para entender o nível de conhecimento do entrevistado. Em um trabalho 

realizado com portadores de Doença de Chagas no Estado de São Paulo, sobre o 

perfil, as concepções e percepções dos portadores de doença de Chagas, foi 

encontrado uma alta porcentagem de analfabetos entre os participantes da 

pesquisa, o que foi considerado um fator determinante para a baixa compreensão 

sobre os diferentes aspectos da doença e baixa adesão ao tratamento (Cesarino, 

Cesarino, Morraye, 2010). 

O item idade foi incluído no instrumento também por ser uma 

importante informação, pois em portadores de Doença de Chagas, a morte súbita 
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ocorre principalmente entre os 30 e 50 anos de idade em decorrência de arritmia 

ventricular e taquicardia ventricular sustentada, com predomínio em homens que 

podem apresentar manifestações de cardiopatia (Rassi, Rassi, Rassi, 2001). 

A Política Nacional de Promoção da Saúde enfatiza que as condições 

socioeconômicas estão relacionadas ao processo saúde-doença, como renda, 

educação e emprego. Desta forma, os fatores socioambientais influenciam e são 

determinantes cruciais da situação de saúde (Brasil, 2002). 

Durante a aplicação do teste piloto pode-se perceber que este 

instrumento permite-nos avaliar de forma clara a predominância do sexo, a idade 

com que se tem mais casos de Chagas, o nível de instrução dos entrevistados, 

percebendo que quanto menor o nível de instrução, menor são opções de renda, o 

conhecimento sobre a doença e as opções de lazer. Quanto ao trabalho, é possível 

identificar que pelo diagnóstico da Doença de Chagas, há necessidade de se 

aposentar com poucos anos de trabalho. 

Em relação aos dados relacionados à infra-estrutura e características 

das residências um instrumento deve contemplar a naturalidade; procedência; local 

onde acha que adquiriu a doença de Chagas; localização da residência em zona 

rural ou urbana, quando adquiriu a doença; material utilizado para a construção da 

residência, como alvenaria, pau-a-pique, madeira, bambu, barro; paredes se são 

rebocadas ou não; piso ser de cerâmica, cimento, madeira, chão batido; teto com 

laje ou sem laje; paredes apresentam frestas ou não; saneamento básico; energia 

elétrica; presença de animais próximos às residências e o destino do lixo. 

 A inclusão nos itens acima é crucial, pois de acordo com o Guia De 

Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, a casa mal construída, mal 

acabada ou mal conservada e a desinformação, constituem o retrato da precária 

situação de sobrevivência das populações que sofrem risco (Brasil, 2005). 

Uma habitação em condições não favoráveis, ou seja, precária, está 

associada a problemas de saúde. Assim, melhorar as condições habitacionais 

poderá conduzir a uma melhor saúde para os residentes (Thomson et al., 2013). 

Na aplicação do teste piloto, foi possível identificar que todos os itens 

referentes a infraestrutura e características das residências permitem uma análise 

crítica da situação de como eram as residências onde os entrevistados moravam na 

época em que adquiriram a doença, ou seja, uma análise fotográfica das condições 

de moradia propícias para o alojamento de triatomíneos, sendo casas de pau-a-
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pique, localizadas na zona rural, com paredes de barro, frestas nas paredes, chão 

batido, presença de animais dentro de casa, o lixo muitas vezes era jogado no 

próprio quintal, sem saneamento básico e sem energia elétrica.  

Em relação aos dados relacionados a doença do indivíduo um 

instrumento deve contemplar o histórico familiar; o tempo de diagnóstico da doença 

de Chagas; tratamento para doença; conhecimento do indivíduo sobre a finalidade 

da medicação que faz uso; se os medicamentos são fornecidos pelo Sistema Único 

de Saúde- SUS; o que ela acha sobre o tratamento; forma clínica da Doença de 

Chagas que o indivíduo apresenta; história clínica associada como: diabetes, 

hipertensão, insuficiência renal, infarto, acidente vascular encefálico, insuficiência 

cardíaca e arritmia; sinais e sintomas da doença; fatores de risco cardiovascular; 

tratamento para outras doenças; hospitalização nos últimos cinco anos e o motivo; 

cirurgias; transfusão de sangue e o ano.  

A investigação de dados relacionados a doença do indivíduo se faz 

necessária pois, com os pacientes portadores de Doença de Chagas deve-se ter 

uma atenção específica em função das comorbidades associadas, necessitando não 

apenas do tratamento medicamentoso, mas também do cuidado integral (Cesarino, 

Cesarino, Morraye, 2010). 

A aplicação do teste piloto confirma que o roteiro de entrevista permite 

a possibilidade de várias análises relacionados a doença do indivíduo, podendo 

identificar que o histórico familiar para Doença de Chagas é grande, tendo pais, 

mães, irmãos e filhos com a doença; o tempo de diagnóstico muitas vezes são 

acima de dez anos; fazem uso de medicamentos para a doença, porém 

desconhecem a finalidade dos mesmos; apresentam doenças associadas como 

hipertensão; sinais e sintomas como edema, dispneia, fadiga, palpitação, dores 

abdominais e disfagia são comuns entre os entrevistados; os episódios de 

hospitalização estão relacionados aos sintomas da doença e as transfusões de 

sangue eram comuns há alguns anos atrás, sendo uma via de infecção para a 

Doença de Chagas. 

Em relação aos dados sobre conhecimentos, atitude e práticas sobre 

Doença de Chagas, um instrumento deve contemplar o que o indivíduo sabe sobre a 

Doença; o inseto e mecanismo de transmissão; se ele sabe reconhecer e descrever 

o inseto transmissor; as formas de alimentação do inseto; mudanças de vida e 



72 

 

profissional após contrair a doença; se sente-se limitado pela doença; órgão 

afetados pela doença; a percepção com relação ao serviço de saúde pública para 

atender a pessoas com Doença de Chagas (médicos, enfermeiros e agentes 

comunitários de saúde) e as medidas preventivas. 

A participação da comunidade, conhecimentos básicos dos vetores da 

Doença de Chagas, fatores de risco e a melhoria das condições habitacionais são 

ferramentas importantes para controle da doença (Monroy et al., 2009). 

A educação em saúde deve considerar o contexto social e cultural da 

comunidade¹⁰ . O conhecimento da população sobre triatomíneos e medidas para 

eliminação da doença de Chagas é de sua importância para que se promova 

colaboração no combate aos vetores e assim, evita-se a transmissão vetorial da 

moléstia (Villela et al., 2009). 

A aplicação do teste piloto permite-nos verificar a qualidade do 

instrumento para análise do conhecimento, atitudes e práticas dos indivíduos, 

identificando o pouco ou nenhum conhecimento que os participantes possuem sobre 

a doença, sobre o mecanismo de transmissão e até mesmo o inseto transmissor da 

doença, verificando que é preciso maior investimento em educação em saúde e 

capacitação sobre Doença de Chagas para os funcionários públicos.   

Após a avaliação realizada por “juízes”, foi possível constatar que o 

instrumento original necessitava de modificações específicas, sendo estas 

realizadas antes da aplicação do pré-teste.  

O instrumento com os critérios de avaliação permitiu com que os 

“juízes” estabelecessem uma mesma linguagem de avaliação para o instrumento, 

facilitando posteriormente a análise, tendo como opções as variáveis “atende”, “não 

atende” e “atende em partes” aos crit rios.  

 este modelo de avaliação o crit rio “atende em partes” não 

desqualifica ou aprova a questão, mas permite reflexão sobre ela. O espaço junto 

aos critérios 'destinado a avaliação e sugestão' permitiu que os “juízes” dessem suas 

contribuições, possibilitando adequação do instrumento. 

Os itens avaliados pelos “juízes” como “não atende” ou “atende em 

partes” tamb m podem ser utilizados, desde que modificados de maneira segura. 

Um estudo semelhante obteve a participação de nove especialistas; desses, dois 

especialistas avaliaram negativamente o instrumento; mesmo assim o autor 
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percebeu que as críticas e sugestões foram fundamentais para modificação e 

reformulação do instrumento e alcance de seu propósito (Barreira, 2007). 

A validação deste instrumento de pesquisa permite investigar os 

determinantes sociais da saúde, que de acordo Buss, expressam, com maior ou 

menor nível de detalhe, o conceito atualmente bastante generalizado de que, as 

condições de vida e trabalho dos indivíduos e de grupos da população estão 

relacionadas com sua situação de saúde (Buss, Pellegrini, 2007). 

Assim, o instrumento que foi compreendido pela população avaliada, 

demostrou ser de fácil aplicação, obtendo desempenho satisfatório e respostas 

precisas em relação ao que se deseja mensurar, considerando ser válido no que se 

refere à aplicabilidade à população pretendida. 

A opção de construir e validar um instrumento para avaliar o 

conhecimento, atitudes e práticas sobre Doença de Chagas por meio do emprego de 

um roteiro de entrevista, fundamentou-se no fato de que, até o momento, não se tem 

conhecimento da existência de um instrumento que possibilite quantificar as opiniões 

e impressões dos portadores de Doença de Chagas em relação à sua doença.  

O instrumento em sua versão final contém sessenta itens referentes 

dados de identificação, endereço, infraestrutura e características das residências, 

relacionado à doença do indivíduo e conhecimentos, atitudes e práticas sobre 

Doença de Chagas. Além disso, com apenas dois testes piloto, o instrumento se 

apresentou adequado quanto à clareza, objetividade, simplicidade, relevância, 

precisão e linguagem. 

Não obstante os sessenta itens terem sido submetidos à Validação de 

Conteúdo se considera que os mesmos podem ser ajustados de acordo com as 

particularidades de cada população a ser estudada, e dessa maneira promover 

maior confiabilidade aos resultados. Para tanto, o modelo do instrumento deverá ser 

enriquecido com mais dados, corrigido e melhorado em alguns aspectos à medida 

que pesquisas futuras em torno da temática abordada neste estudo sejam 

realizadas.  
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4.1.3. CONCLUSÃO  

 

Considera-se que o Instrumento de Avaliação construído, possui validade 

de conteúdo sendo capaz de avaliar os conhecimentos, as atitudes e as práticas 

sobre Doença de Chagas. Pode ser utilizado para pesquisas sobre realidade dos 

indivíduos, e possibilita mudança na tomada de decisões pelos gestores, bem como, 

humanização da assistência e subsídios para construção de políticas públicas de 

saúde para o portador de Doença de Chagas. 
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4.2. RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA APLICAÇÃO DO 
INSTRUMENTO AOS PORTADORES DE DOENÇA DE CHAGAS  
 

4.2.1 CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA E DE SUAS 

CONDIÇÕES DE VIDA 

 

Formaram a amostra deste estudo 52 indivíduos, sendo realizadas 52 

entrevistas em 51 domicílios. O roteiro de entrevista, previamente aprovado pelo 

comitê de ética em pesquisa, foi aplicado por meio de visitas domiciliares em 

dezembro de 2014 e janeiro de 2015, sendo gravadas e posteriormente transcritas. 

Dos participantes entrevistados, 14 pertencem ao PACS Sebastião Amorim I, 22 

pertencem ao PACS Guanabara, 6 pertencem ao PACS Ipanema e 10 ao PACS 

Jardim Paraíso (Tabela 3).  

 
 

Tabela 3- Distribuição dos pacientes com Doença de Chagas de acordo com o PACS.  

PACS Nº de Pacientes com Doença de Chagas 
(n) 

% 

 

Sebastião Amorim I 
 

14 
 

27% 

Guanabara 22 
 

42,3% 
Ipanema 6 

 

11,5% 

Jardim Paraíso 10 
 

19,2% 

 

As figuras abaixo (Figuras 10 e 11) formam a distribuição em pontos dos 

57 pacientes com Doença de Chagas que serão entrevistados no município de 

Patos de Minas.  Os gráficos foram construídos utilizando o software Epi Info 7.  
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Figura 10: Mapa em Pontos- Distribuição dos 57 participantes com Doença de Chagas que foram entrevistados no município de Patos de Minas 

Organização do mapa: José de Paula Silva 
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Figura 11: Distribuição dos 57 participantes com Doença de Chagas que foram entrevistados no município de Patos de Minas 

 
Organização do mapa: José de Paula Silva 
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Sexo, Cor/raça, Faixa Etária, Estado Civil. 

 

Em relação ao sexo, foi possível constatar que 35 (67,3%) participantes 

são do sexo feminino e 17 (32,7%) são do sexo masculino (Figura 12).  Dos 52 

entrevistados, 28 (54%) se consideraram sendo de cor branca, 19 (36%) parda, 3 

(6%) cor preta e 2 (4%) amarela (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Distribuição da porcentagem dos participantes em relação ao sexo. 

De acordo com os valores esperados pelo IBGE, Censo 2010, 49% da 

população brasileira deveria ser constituída por homens e 51% por mulheres. A 

análise da população deste estudo, através do Teste Qui Quadrado, com nível de 

significância α=0,05 permite identificar p=0,0186 sendo p<0,05, rejeitando a H0. 

Sendo assim, verifica-se que a população deste estudo não é semelhante ao que se 

espera para a distribuição dos brasileiros com relação a categoria sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Distribuição da porcentagem dos participantes em relação a cor/raça 
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Conforme os dados do IBGE, Censo 2010, a distribuição da população 

brasileira conforme cor/raça é 46% de brancos, 43,1% pardos, 8% negros, 0,5% 

indígenas e 2,4% amarelos. A análise da população deste estudo, através do Teste 

 ui  uadrado, com nível de significância α=0,05 permite identificar p=0,5740 sendo 

p>0,05, não rejeitando a H0. Sendo assim, verifica-se que a população deste estudo 

é semelhante ao que se espera para a distribuição dos brasileiros na categoria 

cor/raça. 

Para a distribuição da população no estado de Minas Gerais, conforme 

dados do IBGE, censo 2010, para cor/raça, 45,4% dos mineiros são brancos, 443% 

pardos, 9,2% pretos e 1,1% amarelos ou indígenas. A análise da população deste 

estudo, através do Teste Qui Quadrado, com nível de significância α=0,05 nos 

permite identificar p=0,1241 sendo p>0,05, não rejeitando a H0. Sendo assim, 

verifica-se que a população deste estudo é semelhante ao que se espera para a 

distribuição dos mineiros com relação a categoria cor/raça. 

Em relação à idade dos participantes, os dados revelaram que o mais 

jovem tinha 39 anos e o mais velho 97 anos. A faixa etária predominante foi a de 75 

a 85 anos com 14 (27%) participantes; seguida pela faixa etária de 55 a 65 anos 

com 13 (25%) participantes; 65 a 75 anos também com 13 (25%) participantes; 45 a 

55 anos com 8 (15%) participantes; 85 a 95 anos com 2 (4%) participantes; 35 a 45 

anos com 1 (2%) participantes e 95 a 105 anos com 1 (2%) participantes (Figura 

14).  

 

 

Figura 14: Distribuição da idade dos participantes em relação à faixa etária. 
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Dos participantes entrevistados neste estudo, 30 (57%) eram casados, 

12 (23%) viúvos, 5 (10%) separados e 5 (10%) solteiros (Figura 15).  

 

 

 

Figura 15: Distribuição dos participantes em relação ao estado civil. 

 

Nível de Instrução, Anos de estudos. 

 

Sobre o nível de escolaridade dos participantes desta pesquisa, 

conforme demonstra a Figura 16, 17 participantes (33%) tem o ensino fundamental 

incompleto; 16 (31%) o ensino fundamental completo; 8 (15%) o ensino médio 

incompleto; 5 (10%) ensino médio completo; 4 (7%) não são alfabetizados; 1 (2%) 

tem o ensino superior incompleto e 1 (2%) se encaixa na opção outro tendo 

especialização stricto sensu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 16: Nível de instrução dos participantes da pesquisa. 
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De acordo com os valores esperados para o nível de instrução dos 

brasileiros, o IBGE, Censo 2010, traz que a população sem instrução e ensino 

fundamental incompleto abrange 50,3% dos brasileiros; ensino fundamental 

completo e médio incompleto 17,3%; ensino médio completo e superior incompleto 

23,5% e superior completo 8,3%. A análise da população deste estudo, através do 

Teste Qui Quadrado, com nível de significância α=0,05 permite identificar 

p=5,89548E-07, sendo p<0,05, não rejeitando a H0. Assim, verifica-se que a 

população deste estudo é semelhante ao que se espera para a distribuição dos 

brasileiros na categoria nível de instrução. 

Para o Estado de Minas Gerais, o Censo 2010 nos mostra que os 

mineiros sem instrução e ensino fundamental incompleto abrange 52,7%; ensino 

fundamental completo e médio incompleto 17%; ensino médio completo e superior 

incompleto 21,7% e superior completo 8%. A análise da população deste estudo, 

através do Teste Qui Quadrado, com nível de significância α=0,05 permite identificar 

p=4,37393E-07, sendo p<0,05. Assim, verifica-se que a população deste estudo não 

é semelhante ao que se espera para a distribuição dos mineiros na categoria nível 

de instrução. 

Dos 52 entrevistados, 36 (69%) relataram ter entre 0 a 5 anos de 

estudo; 9 (17%) entre 5 a 10 anos de estudo; 6(12%) disseram ter entre 10 a 15 

anos de estudo e 1 (2%) entre 15 a 20 anos de estudo (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17: Distribuição da porcentagem dos participantes em relação a anos de estudos. 
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Número de Moradores na Residência. Renda Familiar 

 

Em relação ao número de pessoas que moram naquela residência, 36 

(69%) dos 52 entrevistados relataram morar entre 1 a 3 pessoas; 13 (25%) entre 3 e 

6 pessoas e 3 (6%) entre 6 e 9 pessoas na residência (Figura 18). Sobre a renda 

familiar, 36 (69%) dos participantes recebem entre 0 a 3 salários mínimos; 15 (29%) 

recebem entre 3 a 6 salários mínimos e 1 (2%) participante recebe acima de 6 

salários mínimos (Figura 19).  

 

 

Figura 18: Distribuição da porcentagem dos participantes em relação ao número de pessoas que 

moram na residência. 

 
Figura 19: Distribuição da porcentagem dos participantes em relação a renda familiar. 
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Situação de Trabalho 

 

Ao informar sua ocupação, 39 (75%) dos entrevistados são 

aposentados, 2 (4%) são pensionistas, 1 (2%) está afastado do seu emprego e 10 

(19%) indivíduos encontram-se ativos (Figura 20). Os dados revelam que 81% da 

população em estudos encontram-se aposentados e 19% em fase ativa (Figura 21). 
 

 

Figura 20: Distribuição da porcentagem dos participantes em relação a situação de trabalho. 

 

 

 

Figura 21: Distribuição da porcentagem dos participantes ativos e aposentados. 
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Dos 42 indivíduos que disseram estar aposentados, afastados ou 

pensionistas, 11 (21%) relataram já estar nesta condição entre 15 a 20 anos; 10 

(19%) entre 10 a 15 anos; 7 (13%) entre 0 a 5 anos; 6 (12%) entre 20 a 25 anos; 4 

(8%) entre 5 a 10 anos; 3 (6%) entre 30 a 35 anos e 1 (2%) entre 25 a 30 anos 

(Figura 22). 

 

 

Figura 22: Distribuição da porcentagem dos participantes ativos e aposentados em relação à faixa 

etária. 

Em relação à idade dos participantes ativos, ou seja, que ainda se 

encontram trabalhando 6 (60%) tem idade entre 45 a 65 anos, 3 (30%) 55 a 65 anos 

e 1 (10%) idade entre 35 a 45 anos (Figura 23). Já entre os indivíduos aposentados, 

pensionistas ou afastados, predominam as faixas etárias entre 65 a 85 anos, com 26 

(62%) indivíduos, seguidos pela idade entre 55 a 65 anos, com 10 participantes 

(24%), seguidos pelas idades entre 45 a 55 anos com 2 (4,7%) indivíduos e 85 a 95 

anos também com 2 (4,7%) participantes e entre 35 e 45 anos e 95 a 105 anos com 

1 (2,3%) participante em cada faixa etária (Figura 24). 
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Figura 23: Distribuição da porcentagem dos participantes ativos em relação a faixa etária. 

 

Figura 24: Distribuição da porcentagem dos participantes aposentados/pensionistas ou afastados em 
relação a faixa etária. 

 

Sobre as opções de lazer relatadas pelos entrevistados, assistir 

televisão foi a opção predominante, sendo a escolha de 12 (23%) participantes; 

seguida por mexer com plantas 7 (13,4%) participantes; ir para a roça 6 (11,5%) 

indivíduos; jogar futebol/baralho 5 (9,6%) pessoas; rezar e caminhada 4 (7,7%) 

pessoas para cada opção; leitura, crochê e natação 2 (3,8%) indivíduos para cada 

opção e pescar, cozinhar, viajar, dormir e conversar com vizinhos 1 (2%) participante 

para cada opção de lazer. 
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Figura 25: Distribuição da porcentagem dos participantes em relação as opções de lazer. 

 

Características físicas das residências onde adquiriram a Doença de Chagas 

 

Os dados abaixo são apresentados de acordo com o número de 

entrevistados e não pelo número de domicílios. 

É possível verificar (Figura 26) que grande parte dos entrevistados 

(44%) residem no endereço entre 1 e 15 anos, 29% entre 30 e 45 anos, 17% entre 

15 e 30 anos, 8% entre 45 e 60 anos e 2% entre 60 e 75 anos. 

 

 

Figura 26: Distribuição da porcentagem dos participantes em relação ao tempo que reside no 

endereço. 
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Várias foram as cidades identificadas como naturalidade (Figuras 27 e 

28), sendo que 29% disseram ter nascido na cidade de Patos de Minas, 15% São 

Gonçalo do Abaeté, 11% Presidente Olegário, 7% Chumbo, 6% Lagoa Formosa, 6% 

Abaeté, 4% Quintinos, 4% João Pinheiro, 4% Paracatu, 2% Paineiras, 2% Cruzeiro 

da Fortaleza, 2% Ponto Chic, 2% Lagamar, 2% Guarda- Mor, 2% São Pedro da 

Ponte Firme e 2% Biquinhas.  

Figura 27: Mapa da distribuição dos participantes nas cidades de naturalidade. 

 

 

 

Figura 28: Distribuição da porcentagem dos participantes em relação as cidades de naturalidade. 
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As cidades relatadas pelos participantes do estudo, se referindo aos 

locais aonde já moraram foram Paracatu, São Gonçalo do Abaeté, Lagoa Formosa, 

Pindaíbas, Chumbo, Patos de Minas, Santana de Patos, Major Porto, Presidente 

Olegário, Abaeté, Leal, sendo todos distritos e municípios pertencentes ao estado de 

Minas Gerais. 

Sobre o local de contágio da Doença de Chagas, 2% dos entrevistados 

disseram ter adquirido a doença onde mora atualmente; 2% disseram ser no local 

onde morava na época, que fica na área urbana de Patos de Minas; 33% no local 

onde morava na época, que fica na área rural de Patos de Minas; 61% disseram ser 

em outro distrito e 2% não souberam responder (Figura 29). 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 29: Distribuição da porcentagem dos participantes em relação ao local de contágio da Doença 

de Chagas. 

Na Figura 30 é possível visualizar a localização dos distritos relatados 

pelos 61% dos entrevistados que disseram ter adquirido a Doença de Chagas em 

outro distrito. 
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Figura 30: Mapa da distribuição dos distritos relatados como local de contágio da Doença de Chagas. 

 

As residências dos entrevistados, quando adquiriram a doença, 

situavam-se na zona rural (96%) e zona urbana (4%) (Figura 31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Distribuição da porcentagem dos participantes em relação a localização da residência 

rural ou urbana. 

 

As residências eram, em sua maioria, construídas de pau-a-pique 

(67%); barro (19%); alvenaria (12%) e madeira (2%). As paredes eram rebocadas 

com barro (86%); sem reboco (8%) e com reboco de cimento (6%). Os pisos das 

residências eram de “terra batida” (82%); madeira (10%) e cimento (8%).   telhado 
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era de “palha de buriti e capim de sap ” em 58% das residências e 42% não tinham 

laje. Dos 52 participantes entrevistados, 83% relataram que suas casas 

apresentavam frestas nas paredes; 100% disseram que na época do contagio da 

doença as residências não tinham saneamento básico e 96% não tinham energia 

elétrica (Tabela 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características das moradias dos participantes 

 

Dentre os participantes entrevistados, 100% referiram que tinham 

criação de animais no quintal/peridomicílio. As classes de animais mais citadas 

foram suínos, equino e bovinos, canídeos e aves. 

Tabela 4:  Estrutura Física da Residência 

Material Utilizado para construção da residência Frequência (n)  % 

Alvenaria 6 12% 
Pau-a-Pique 35 67% 
Madeira 1 2% 
Bambu - - 
Barro 10 19% 
Não sabe - - 
Outro - - 
   
Paredes   
Tijolo com reboco 3 6% 
Tijolo sem reboco 4 8% 
Madeira - - 
Outro 45 86 
   
Piso   
Cerâmica - - 
Cimento 4 8% 
Madeira 5 10% 
Outro 43 82% 
   
Teto   
Com laje - - 
Sem laje 22 42% 
Outro 30 58% 
   
Frestas na Parede   
Sim 43 83% 
Não 9 17% 
Outro - - 
   
Saneamento Básico   
Com saneamento básico - - 
Sem saneamento básico 52 100% 
   
Energia Elétrica   
Sim 2 4% 
Não 50 96% 
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O destino do lixo que era produzido nas residências dos entrevistados, 

eram, em grande parte jogado a céu aberto (54%), queimado na propriedade (38%) 

ou sendo utilizado para produção de adubo ou esterco (8%) (Figura 32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32: Distribuição da porcentagem dos participantes em relação ao destino do lixo que era 

produzido nas residências. 

 

Histórico Familiar do Indivíduo 

 

A Tabela 5 nos mostra o histórico familiar do participante, sendo possível 

identificar que o Pai de 46% dos entrevistados não tinha/têm Doença de Chagas; 

42% disseram que a mãe teve/têm Doença de Chagas; 65% relataram ter irmãos 

com a Doença de Chagas e 8% disseram ter Filho (a) com a doença. Para os 

parentes como Tio (s) e Tia (s), 39% disseram ter doença de Chagas e Avô e Avó, 

grande parte dos entrevistados não souberam responder.  
 

 

 

Tabela 5: Histórico Familiar do indivíduo 

Hereditariedade para Doença de Chagas Frequência (n)  % 

História Familiar Pai    
Sim 18 35% 
Não 24 46% 
Não sabe 10 19% 
   
História Familiar Mãe   
Sim 22 42% 
Não 19 37% 
Não sabe 11 21% 
   
História Familiar Irmãos   
Sim 34 65% 
Não 1 2% 
Não sabe 17 33% 
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4.2.2 ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS  

 

Para adquirir maior volume possível de informações do entrevistado, 

perguntas abertas e fechadas foram realizadas. As perguntas abertas são 

apresentadas através das falas mais representativas dos entrevistados, que podem 

ser observadas nos Quadros (Quadros 2 a 12). As respostas às perguntas fechadas 

estão apresentadas no decorrer dos resultados desta tese através de porcentagens, 

figuras e tabelas.  

 

Dados relativos à doença do participante da pesquisa 

 

A Figura 33 mostra há quanto tempo que o entrevistado tem o 

diagnóstico de Doença de Chagas, sendo possível identificar que 32% já sabem 

entre 30 a 45 anos; 31% entre 15 a 30 anos; 29% entre 1 e 15 anos; 6% entre 45 e 

60 anos e 2% já sabem entre 60 e 75 anos.  
 

 

 

   
História Familiar Tio (s)   
Sim 20 39% 
Não 7 13% 
Não sabe 25 48% 
   
História Familiar Tia (s)   
Sim 20 39% 
Não 7 13% 
Não sabe 25 48% 
   
História Familiar Avô (s)   
Sim 6 12% 
Não 8 15% 
Não sabe 38 73% 
   
História Familiar Avó (s)   
Sim 5 10% 
Não 8 15% 
Não sabe 39 75% 
   
Filho   
Sim 4 8% 
Não 34 65% 
Não sabe 14 27% 
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Figura 33: Distribuição da porcentagem dos participantes em relação ao tempo de diagnóstico da 

Doença de Chagas. 

Alguns entrevistados, ao responderem o tempo de diagnóstico, 

relacionaram também à situação em que descobriram a doença, sendo 

mencionados apresentação de sintomas desagradáveis; ao doar sangue e através 

de exames laboratoriais solicitados por médicos, o que pode ser confirmado pelas 

falas mais representativas apresentadas a seguir: 
 

“ Descobri essa  hagas quando eu fui doar sangue e aí eu descobri. 
 em sabia que eu tinha essa doença não”.     Participante 10 
 
“ Tem oito anos, quando eu fui doar sangue eu descobri”.     
Participante 12 
 
 “  uando fui fazer doação de sangue”.     Participante 26 
 
 
“ Há mais ou menos nove anos atrás, que foi o problema de pressão 
que apareceu aí eu fiz tudo em quanto é exame, que aí o coração 
inchou sabe, aí que entupiu veia por isso tava subindo a pressão”.        
Participante 13 
 
“Ah! A gente fica assim adoentada, pegava doença, bebia aquelas 
água que não era filtrada, aí eu fiquei doente, amarelada, fiz exame e 
aí deu  hagas”.  Participante 14 
 
“ Eu senti mal e fui ao m dico, aí pelos sintomas fez os e ame e 
descobriu que tava com a  hagas”.    Participante 31 
 
“Fiz os e ames para Doença de  hagas que chama machado 
guerreiro”.  Participante 1 
 

“ a  poca eu estava estudando, porque a gente veio a estudar 
depois que veio para Patos. Aí a gente estava estudando sobre a 
Doença de Chagas, foi quando eu pedi o médico para fazer o exame. 
Eu fiz e deu no e ame”.    Participante 4 
 

 “Eu não sabia que tinha não, aí foi fazer uns e ames e descobri”.   
Participante 20 
 

Doação de Sangue 

Apresentação de 

sintomas 

Exames 

laboratoriais 

solicitados por 

médicos 
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Na Figura 34, podemos observar que 38% dos entrevistados disseram 

apresentar a doença na forma clínica cardíaca, 19% indeterminada, 10% forma 

digestiva, 8% cárdio-digestiva e 25% não sabem qual a forma da doença apresenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Distribuição da porcentagem dos participantes em relação a forma clínica da doença. 

 

Ao investigar o histórico clínico associado do indivíduo, foi possível 

verificar que dos 52 entrevistados, 42% são hipertensos, 17% diabéticos, 13% 

apresentam insuficiência renal, 15% já tiveram episódios de infarto e 10% acidente 

vascular encefálico- AVE, 33% relataram insuficiência cardíaca e 44% arritmia 

(Figura 35). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35: Distribuição da porcentagem dos participantes em relação ao histórico clínico associado 

do indivíduo. 

Ao perguntar quais os sinais e sintomas clínicos que o indivíduo 

apresenta, 46% relataram edema em membros superiores e inferiores, 46% dispneia 

(falta de ar), 60% fadiga (cansaço), 52% sentem tontura, 50% palpitação, 31% dor 
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abdominal, 38% constipação intestinal, 38% distensão abdominal e 31% disfagia 

(Tabela 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com relação aos fatores de risco cardiovasculares, 10% dos 

entrevistados são tabagistas, 31% apresentam dislipidemia e 44% são sedentários 

(Figura 36). Dos 67,3% entrevistados do sexo feminino, 68,5% apresentam 

circunferência abdominal acima de 88cm, sendo um fator de risco para doenças 

cardiovasculares. Já os 32,7% entrevistados do sexo masculino, 17,6% apresentam 

circunferência abdominal acima de 102 cm, também sendo um fator de risco para 

doenças cardiovasculares (Figura 37). 

 

 

 

Tabela 6: Apresentação sinais e sintomas clínicos 

Sintomas Frequência (n) % 

Edema   
Sim 24 46% 
Não 28 54% 
   
Dispneia   
Sim 24 46% 
Não 28 54% 
   
Fadiga   
Sim 31 60% 
Não 21 40% 
   
Tontura   
Sim 27 52% 
Não 25 48% 
   
Palpitação   
Sim 26 50% 
Não 26 50% 
   
Dor Abdominal   
Sim 16 31% 
Não 36 69% 
   
Constipação Intestinal   
Sim  20 38% 
Não 32 62% 
Distensão Abdominal   
Sim 20 38% 
Não 32 62% 
   
Disfagia   
Sim 16 31% 
Não 36 69% 
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Figura 36: Distribuição da porcentagem dos participantes em relação os riscos cardiovasculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Distribuição da porcentagem dos participantes em relação a circunferência abdominal e os 

riscos cardiovasculares. 
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Dados relativos ao tratamento para Doença de Chagas e outras morbidades 

associadas. 

 

Para a pergunta: Você toma remédio para a Doença de Chagas, 

tivemos 44% de respostas positivas e 56% de respostas negativas. Dos que fazem 

uso de medicação, vários foram os nomes comerciais citados como Caverdilol, 

Losartana, Furosemida, Espirolactona, Maleato de Enalapril, Ritmodol, Cloridrato de 

Propanolol, Ácido Ascetilsalicílico, Hidroclorotiazida, Ancoron, e Atenolol, sendo que 

65% disseram que os medicamentos são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde-

SUS e 35% relataram que necessitam fazer a compra da medicação. A seguir 

podemos ver as falas mais representativas dos entrevistados com relação ao uso de 

medicamentos para a Doença de Chagas: 
 

 
“A quatro anos que os m dicos passou os rem dio, carvedilol, 
losartana, furosemida e espirolactona”.        Participante 2  
 
“ arvedilol para o coração, AAS, sinvastatina, losartana, omeoprazol 
e ibuprofeno.”.        Participante 13 
 
“ Eu tomo cloridrato de propanolol pro broqueio do coração”.        
Participante 17 

 
“Para tireóide Puran, tomo amidarona, caverdilol, alendronato, 
losartana e marevan”.        Participante 22 
 
“Eu tomo rem dio pra  hagas, Diabete e colesterol. Pra  hagas eu 
tomo losartana potássica, hidrion e cloridrato de paro etina”.        
Participante 34 

 

Dos 44% dos entrevistados que fazem uso de medicação, 78,3% 

sabem qual a finalidade do medicamento e 21,7% fazem uso, porém não sabem a 

finalidade do mesmo (Figura 38). Com relação à opinião dos entrevistados que 

fazem uso de medicação, sobre o que estavam achando do tratamento, tivemos 

respostas relacionadas ao tratamento ser bom (52,2%); provoca alterações 

corporais (8,7%); tratamento para manutenção dos sintomas, sem evolução da 

evolução da doença (17,4%); tratamento não resolve (13%) e alguns disseram não 

existir tratamento (8,7%) (Quadro 1). 
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Quadro 1: Falas mais representativas dos entrevistados sobre o que acham do 
tratamento para Doença de Chagas. 

Categoria Falas mais representativas 

Não tem 
tratamento 

n(2) 

f (8,7%) 
 

“ ue não tem tratamento para  hagas. Que eles trata o problema de coração. 
Que ela não tem tratamento pra Chagas. Que não tem estudo pra ela. Ele falou 
que é pro futuro, que a Chagas não tem cura, mas que os remédios vai paralisa 
ela”.     Participante 2 
 
“Assim, mais ou menos n , porque sara não sara n ”.      Participante 45 

 
 
 
 
 

Tratamento Bom 
n(12) 

f (52,2%) 

“Tem muito tempo que eu tomo dele, parece que   bom, eu não sinto assim coisa 
diferente no coração”.                   Participante 6 
 
“ elhorei demais, eu só não posso dei ar de tomar eles. Eu fico muito bem com 
eles só não posso dei ar de tomar eles”.    Participante 13 
 
“Ótimo, muito bom. Eu tamb m faço muito e ercício físico”.     Participante 24 
 
“Tá bom, conforme meus irmão que morreu cedo, eu já t  com setenta e três 
anos e estou aí n ”.         Participante 31 
 
“Esse rem dio eu achei uma beleza”.         Participante 43 
 
“Uai menina! Tá resolvendo, porque se eu não tivesse fazendo esse tratamento 
eu não guentava mais não”.         Participante 52 

 
Tratamento 

Provoca 
Alteração 
Corporal 

n(2) 

f (8,7%) 

“É muita falta de ar, os rem dios tá bom demais, melhorou a pressão, mas 
aumentou o peso demais. Quando eu estava trabalhando pesava no máximo 
cem quilos, agora estou pesando cento e quinze quilos. Aumentou demais sabe”.    
Participante 3 
 
“Tem dois anos que está controlado, não tive nenhuma crise.   rem dio dei a o 
rosto escuro”.       Participante 29 
 

 
 

Tratamento não 
resolve 

n(3) 

f (13%) 
 
 
 

“ ão, tem dia que dá uma batedeira que bate at  aqui em cima. Rem dio hoje só 
empaleia, a gente toma porque eles receita e fala, mas não resolve nada não”.    
Participante 17 
 
“A pressão tá controlada e pro intestino não tá melhorando, tá muito preso o 
intestino. Eu acho um abuso, porque o médico durante a consulta só sabe 
abaixar a cabeça e anotar a receita, não olha a gente. Eu acho um abuso”.    
Participante 35 
 
“Eu acho que tá   pior, o m dico ali do posto não me passa rem dio, eu vivo 
desmaiando”.    Participante 37 

 
Tratamento para 

manutenção 
n(4) 

f (17,4%) 
 

“Parece que controla, porque acelera muito n , aí controla”.       Participante 20 
 
“Isso aí eu acho que   um tratamento de manutenção, eu nunca parei de tomar 
não”.    Participante 22 
 
“Uai!  inha filha eu t  vivendo por causa desses rem dios, que se eu não 
tomasse já tinha morrido a muito tempo”.    Participante 25 
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Figura 38: Distribuição da porcentagem dos participantes em relação ao uso, finalidade e 

fornecimento de medicamentos para Doença de Chagas. 

 

Ao perguntar aos entrevistados se faziam uso de medicamentos para 

outras doenças, que não doença de Chagas, 83% disseram que sim e 17% não. Das 

pessoas que disseram fazer uso de outros medicamentos, vários foram os nomes 

comerciais listados como Metformina, Omeoprazol, Losartana, Carvedilol, 

Furosemida, Espirolactona e Hidroclorotiazida. A seguir podemos ver as falas mais 

representativas dos entrevistados com relação ao uso de medicamentos para outras 

doenças: 

 

“Para pressão uso losartana; omeoprazol para o estômago e 
sinvastatina para o colesterol”.       Participante 13  
 
“Furosemida; ritmonorm; marevan; espirolactona; carvedilol. Eu não 
sei pra que que serve não. Antigamente eu lia as bula, mas aí eu li e 
vi que podia morrer de coração, aí eu parei de ler porque eu dei 
depressão”.        Participante 14  
 
“Tomo para depressão clonazepam e floxetina, enalapril. Tomo 
carvedilol para o coração; omeoprazol pro estômago; mononitrato de 
isossorbida que se eu ficar sem ele dá dor no peito; sinvastatina para 
o colesterol e AASS para ralear o sangue”.       Participante 16 
 
“Eu tomo furosemida e espirolactona para a pressão e um 
anticoagulante marevan”.        Participante 31  
 
“Pros rins eu tomo é uma injeção e pra pressão eu tomo furosemida e 
metildopa. E tomo esses dois aqui carvedilol e alopurinol que eu não 
sei pra que não”.        Participante 40 

 

“Eu tomo cloridrato de metformina, artrovastatina pro colesterol, 
glibenclamida e levanlodipino besilato que eu não sei pra que e 
hidroclorotiazida”.        Participante 41 
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Sobre episódios de hospitalização nos últimos cinco anos, 46% dos 

participantes disseram ter sido hospitalizados por desidratação, para realização de 

cirurgias como vesícula, apêndice, marca-passo, acidente vascular encefálico e 

queda de bexiga. Abaixo é possível visualizar as falas mais representativas dos 

entrevistados com relação aos episódios de internação nos últimos cinco anos: 

 

“Eu fiz cateterismo tem uns quatro anos, mas não sei se aquilo   
cirurgia ou se é um exame. Ah! O cachorro daqui de casa me 
mordeu, aí eu tive que passar uma noite no hospital”.        Participante 3 

 
“Fiz uma cirurgia de vesícula tem dois anos”.        Participante 4 
 
“Eu fiz cirurgia de apenecite, tirei o  tero, o ovário, depois eu fiz de 
es fago”.     Participante 19 

 

“Eu passei mal aqui e meu menino me levou e internou no pronto 
atendimento e eu tava dando início de AVC. Da outra vez eu tava 
vomitando sangue”.     Participante 20 

 

“Fui pra colocar o marca-passo”.     Participante 29 

 

 “Eu tive, porque eu desidratei”.     Participante 32 

 

“Eu fiz uma cirurgia de slin, que é uma tela que coloca na bexiga pra 
levantar ela”.       Participante 43 

 

 

Ao perguntar aos entrevistados se já haviam realizado alguma cirurgia, 

88% disseram que sim, sendo estas para câncer, inserção de marca-passo, 

vesícula, hérnia, apêndice, períneo, histerectomia (retirada do útero), cesarianas e 

hemorróidas. Abaixo é possível visualizar as falas mais representativas dos 

entrevistados com relação a realização de procedimentos cirúrgicos: 

 

“Fiz três cesária e uma cirurgia de hemorroidas há trinta anos”.  
Participante 1 

 
“Já tirei o  tero, um ovário, vesícula, amígdala, já quebrei o punho e 
precisei de pino”.        Participante 7 
 
“Eu já fiz de h rnia, uma de apêndice e uma na cabeça que tirou 
oitocentos ml de líquido”.        Participante 9 

 
“Já fiz de apenecite, tirei o  tero, o ovário e fiz de es fago que tem 
uns dois anos”.     Participante 19 

 

“Eu fiz de h rnia inguinal e fiz pra colocar o marca-passo”.     
Participante 29 
 

“Fui pra colocar o marca-passo”.     Participante 29 

 

 “Fiz cirurgia de câncer no nariz; fiz cirurgia de penecite; fiz perina e 
tirei um tumor na barriga”.     Participante 44 
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Sobre a transfusão de sangue, 77% dos indivíduos disseram não ter 

recebido transfusão de sangue, 17% disseram que já receberam transfusão 

sanguínea e 6% não souberam responder. Abaixo é possível ver as falas mais 

representativas dos participantes que disseram já ter recebido transfusão sanguínea 

e há quanto tempo esse episódio ocorreu: 

 

“Já recebi a mais ou menos dez anos atrás quando eu entrei na 
menopausa e dei uma hemorragia. Aí precisei internar e recebi duas 
bolsas de sangue aqui em Patos lá no Hospital Regional”.    
Participante 1 
 
“Já muita, vou te mostrar minha barriga... Isso foi em 1975, eu fiz 
essa cirurgia de úlcera em Belo Horizonte e precisei tomar muito 
sangue, mas esses sangue sempre tava dando reação. Quando eu 
cheguei aqui em Patos o médico queria dar mais sangue, aí eu contei 
pra ele que eles trocaram sangue lá em Belo Horizonte não sei 
quantas vezes, aí ele falou que eu iria recuperar com alimentação 
então”.    Participante 4 
 
“Já recebi pelo papai uma vez e outra vez pelo meu irmão há uns 50 
anos”.        Participante 7 
 
“Há mais ou menos uns quarenta anos”.     Participante 18 
 
“Há mais ou menos cinco anos e seis meses atrás”.     Participante 22 
 
“Há 6 anos, quando eu bati de carro e perdi muito sangue tive que 
tomar sangue”.     Participante 47 
 
 “Eu tomei quando ganhei um filho e dei hemorragia há 35 anos atrás. 
Eu tomei cinco litros de sangue”.     Participante 52 

 

 

Dados relativos a conhecimentos, atitudes e práticas dos indivíduos sobre Doença 

de Chagas 

 

Na Figura 39, podemos observar um panorama geral da distribuição 

da porcentagem participantes em relação a conhecimentos, atitudes e práticas sobre 

Doença de Chagas. Cada pergunta será melhor detalhada no decorrer deste texto. 
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Figura 39: Distribuição da porcentagem dos participantes em relação a conhecimentos, atitudes e 

práticas sobre Doença de Chagas 

 

Ao perguntar aos participantes do estudo o que sabiam sobre a 

Doença de Chagas, 30,8% disseram não saber nada ou não saberem explicar; 

28,8% relacionaram a uma doença transmitida pelo triatomíneo; 23% relataram que 

é uma doença que atinge vários órgãos no ser humano; 7,7% disseram ser uma 

doença que provoca muitas restrições no indivíduo; 7,7% relataram ser uma doença 

ainda sem cura e letal e 2% disse que é uma doença hoje erradicada (Quadro 2). 

 

Quadro 2: Falas mais representativas dos entrevistados sobre o que sabem sobre a Doença 
de Chagas. 

Categoria Falas mais representativas 

 
Doença 

Transmitida 
pelo 

Triatomíneo 
n(15) 

f (28,8%) 
 
 
 
 
 

“Ah! Eu só sei que   do barbeiro n , essas casas que não tinha nem 
reboque né tinha barbeiro mesmo”.     Participante 14 
 
“Eu sei que   uma doença transmitida pelo barbeiro e ela ataca o 
esôfago, coração e intestino. Agora os efeitos dela no coração causa 
arritmia, taquicardia, bradicardia n ”.      Participante 22 
 
“Eu sei que ela   transmissível pelo barbeiro, que ataca o coração, da 
problema no coração”.      Participante 28 
 
“É um bichinho que dá nas casas de pau-a-pique, debaixo dos colchão. 
  conhecimento que a gente tem   pouco n ”.      Participante 29 
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Doença 
Transmitida 

pelo 
Triatomíneo 

n(15) 

f (28,8%) 
 

 
“Praticamente nada, eu só sei que a origem dela é do barbeiro. E o que 
ela provoca   isso que eu sinto”.      Participante 31 
 
“Uai! Sobre a doença o que eu penso   que eu fui muito chupada pelo 
barbeiro.  a minha terra, lá era encharcado de barbeiro”.      Participante 
32 
 
“Ah!  ada só sei que ela é transmitida pelo barbeiro. Isso é que eu vejo 
tudo mundo dizer”.      Participante 35 
 
“Uai! Eu não sei n  como   que  . Ês conta que   barguero n , mas as 
vezes dá a toa tamb m n ”.      Participante 49 

 
Doença que 

atinge órgãos 
n(12) 

f (23%) 

“Ah não sei não. Eu tenho uma irmã que tem esse poblema de Chagas 
sério mesmo. Falava Chagas eu pra mim era só um poblema de coração 
s rio, mas tem notros lugar não  , no intestino”.                   Participante 
3 
 
“Ah! Eu sei que a Doença de  hagas   terrível. Eu sei que provoca 
muitas coisas na pessoa né, intistino, coração, até morte. Igual eu, não é 
a Chagas que vai me matar não, que eu tô véia demais. Eu depois que 
eu descobri, nunca mais fiz e ame mais não”.    Participante 5 
 
“  micróbio da  hagas vai alojando no coração e vai comendo ele 
todinho por dentro. É como se fosse um cupim, por fora tem a casca 
boa, mas por dentro tá tudo comido. E assim é nó esôfago e no 
intestino”.         Participante 30 
 
“Ah! Eu acho que essa doença ataca o fígado, ataca o intestino. Ela não 
tem cura, ela é uma doença perigosa, inclusive quando a pessoa é mais 
nova”.          Participante 37 
 
“Eu sei que se a pessoa fizer o e ame de sangue, tem que ser se ela 
alojou em algum órgão. Se ela estiver no sangue não tem problema. Eu 
sei que a Doença de Chagas é uma doença de gente pobre e que mexe 
com o emocional da pessoa”.       Participante 48 
 
“Uai menina! Eu acho assim, que a Doença de  hagas a gente pensa 
que ela não é perigosa mais é. Ela ataca as veias do coração, falta de 
ar, batedeira. Lá na roça quando a gente acordava, no lençol tava cheio 
de barbeiro esprimido, cheio de sangue”.    Participante 52 

 
 
 

Doença sem 
cura/letal 

n(4) 

f (7,7%) 

“Ah eu sei assim que ela pode atacar qualquer órgão n , que   uma 
doença que não tem cura. Que até hoje não tem remédio para curar não 
n ”.    Participante 4 
 
“Eu sei que ela mata, a gente não pode beber, não pode fumar, ela 
sangra, se engordar demais ela cresce. Que um certo tempo ela 
paralisa, para de crescer”.       Participante 19 
 
“Ah! Eu sei assim, mas eu comprei um livro sobre Doença de Chagas. 
Eu só sei que ela não tem cura né, não sei muita coisa não. Não dá pra 
entender muita coisa não”.       Participante 24 
 
“Ah! Eu sei que ela mata.  uando ela ataca o coração da pessoa mais 
nova, até os quarenta anos ela mata. Mas eu sei que ela pode alojar no 
intestino, coração e es fago”.       Participante 42 



104 

 

 
 

Doença que 
provoca 

restrições 
n(4) 

f (7,7%) 
 
 
 

“Ah! Eu sei falar que a pior coisa dela   não poder doar sangue para 
pagar quem me deu. Que quem tem precisa colocar marca-passo. Que 
já foi uma pandemia, endemia no Brasil e que não tem cura”.    
Participante 7 
 
“Eu sei que   muito difícil n , tem gente que fica debilitado, não 
consegue fazer nada”.    Participante 27 
 
“  que eu sei que tem dia que eu tenho dificuldade demais pra comer, 
tem  poca que at  água”.    Participante 33 
 
“Ah! Só sei que essa doença me e muito com a gente, com nervoso, 
emocional. Que ela causa muita coisa na gente. A gente não pode fazê 
nada. Ela pode ir pro esôfago, intestino. A gente não vive bem”.    
Participante 36 

 
Não sabe. 
Não soube 

explicar 
n(16) 

f (30,8%) 
 

“ ão sei, já te falei que eu já perguntei pros m dicos mas eles não sabe 
me falar. Mas não sei, já pesquisei na internet e só fala lá do barbeiro, 
de onde ele vem mas não fala, não e plica a doença”.    Participante 1 
 

“Ah! Eu não sei e plicar não sá esse negócio de Doença de  hagas”.    
Participante 6 
 

“ ão sei nada não”.    Participante 10 
 

“ omo diz o causo, o trem   difícil demais. Eu não sei te e plicar não, 
at  hoje eu t  nessa idade e não sei não”.    Participante 11 
 

“ ão, isso eu não sei de nada. Eu só sei que na corte que eu morava, 
minha mãe fervia água pra jogar nas gretas das paredes pra matar os 
barbeiros, que naquela época não tinha remédio n ”.   Participante 17 
 
“Ah!  ão sei nada, eu não sei de nada, tenho ela mas não sei fala nada 
dela não”.    Participante 20 
 

“Eu não sei falar sobre essa doença não, não sei como que provoca”.    
Participante 26 
 
“Ah minha filha, antes o povo morria de repente. Hoje graças a Deus já 
melhorou.  as não sei sobre a Doença não”.    Participante 41 

Doença 
Erradicada 

n(1) 

f (2%) 
 

 
“Eu sei que ela tá um pouco erradicada n , parece que não tem muito 
mais n . Só com as pessoas antigas igual eu”.       Participante 25 
 
 

 

Ao perguntar aos entrevistados se conheciam outro nome para esta 

doença, 100% disseram que não, que conhecem apenas como Doença de Chagas. 

Com relação à opinião dos participantes sobre o mecanismo de transmissão, 79% 

dos entrevistados disseram saber como a doença é transmitida e 21% não sabem o 

mecanismo. Dos participantes que disseram que sabem a forma de transmissão, 

75% disseram ser pela picada do triatomíneo, 2% transfusão de sangue e 2% por 

ingestão de alimentos (Quadro 3). 
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Quadro 3: Falas mais representativas dos entrevistados relatando o mecanismo de 
transmissão da Doença de Chagas. 

Categoria Falas mais representativas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Picada do 
triatomíneo 

n(39) 

f (75%) 
 

“O que eu sei que é quando o barbeiro pica a gente, mas não é todo 
barbeiro que pica não. Se o barbeiro não pica a gente, tem outra forma 
da gente pegar essa doença?”.     Participante 1 
 
“Eu sei que o barbeiro chupa e o cocô dele que passa, aí fica o verme 
da Chaga. Aí vai para a carne, aí esparrama né pro sangue. Aí depois 
deve ir pra outros lugares.”.      Participante 5 
 
“Eu querdito que é pelo barbeiro né, ele bica né. Eles fala que esse 
negócio de passa a chaga da gente eles fala que é o estrumo do 
barbeiro que ele solta. Aí a gente esfrega e aí passa, transmite. Eles 
falava que o barbeiro que pica a galinha é o mais perigoso pra picar na 
gente”.      Participantes 10 
 
“Eu sei que é pela chupada do barbeiro, porque ela não é transmissível. 
Lá onde eu peguei a gente não dormia a noite com tanto barbeiro. A 
gente via, sentia assim eles chupando a gente”.      Participante 25 
 
“Uai! O que eu sei que é picada de barbeiro. Que eles deixa uma 
manchinha na gente, a gente coçava muito. Em volta fica amarelinho, 
parece que o sangue sobe”.      Participante 36 

Transfusão de 
sangue 

n(1) 

f (2%) 

 
“Uai! Não sei se na transfusão de sangue pega né, porque realmente 
tem que ser a picada do barbeiro infectado né”.     Participante 30 
 

Ingestão de 
Alimentos 

n(1) 

f (2%) 

 
“É do barbeiro, me falaram daquele negócio lá da Amazônia, o açaí, a 
carne crua também pega”.    Participante 37 
 

 
 

Não sabe 
n(11) 

f (21%) 

“Não sei, barbeiro, morcego não sei”.    Participante 21 
 
“ ão sei. Eu só sei que   pelo barbeiro, mas não sei como ele passa a 
doença”.    Participante 43 
 
“Ah! Eu não sei não”.    Participante 49 

 

Para a pergunta: Você conhece o inseto que transmite a Doença de 

Chagas, tivemos 92% de respostas positivas e 8% de respostas negativas. Dos que 

disseram conhecer, 90% relataram ser o triatomíneo e 2% disse ser o morcego. Ao 

serem questionados se saberiam reconhecer o inseto transmissor, tivemos 52% de 

respostas positivas e 48% de respostas negativas. A seguir, podemos ver as falas 

mais representativas dos entrevistados com relação à descrição e ao 

reconhecimento do inseto transmissor da Doença de Chagas: 

 

[...]ele é escuro, ele parece esse mesmo barbeiro que a gente vê nas 
plantas aí. Quando a gente via na roça ele tinha pernas compridas. 
Se ele tiver andando ele fica com as pernas compridas, se ele tiver 
parado fica com as pernas chatas, pequeninho”.        Participante 1 
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[...]ah eu sei que ele era preto, porque lá tinha diversos, tinha preto, 
tinha com risca vermelha. Mas a gente nem sabia que eles transmitia 
a doença pra gente, sabia só que ele chupava o sangue da gente”.        
Participante 4 
 
[...]ah! Tem uns de asa e tem um peleco. Tem um tipo de percebejo e 
o barbeiro peleco sem asa e sem bunda. Se apertar ele, ele solta 
muito sangue. E o perigoso mesmo é o de asa, porque diz que eles 
vem do macaco”.       Participante 9 
 
[...]um bichinho meio pretinho, com as costinhas listradinha de 
vermelho”.        Participante 28 
 
[...]ele é assim, mais ou menos 1,5cm de comprimento, marronzado e 
têm uma pintinha verde nas costas. E se você matar ele, ele tem um 
mal cheiro”.        Participante 47 
 
[...]ah! A gente não esquece desse detalhe não. Ele é uma coisinha 
que não passa de 1 ou 2cm, é bem fácil de ser identificado, porque 
quando ele está bem abastecido de sangue ele fica forte. Ele é um 
inseto de asas semelhante a barata, besouro, pernilongo. Ele têm 
haste de sucção semelhante a do pernilongo”.        Participante 52 
 
 

Sobre a alimentação do inseto, 54% dos entrevistados disseram saber 

qual o mecanismo de alimentação do mesmo, e 46% não souberam responder. Dos 

que disseram saber, relataram que os insetos se alimentam de sangue de humanos 

e animais (Quadro 4).  

 

Quadro 4: Falas mais representativas dos entrevistados relatando a forma de alimentação do inseto 
ser por sangue humano e de animais. 

Participantes Falas mais representativas 

03 “...já ouvi falar que ele gosta muito do sangue da galinha. Onde tem 
galinha, nossa... Ele gosta muito do sangue da galinha”. 

05 “...ah! Alimenta de sangue, alimenta de outros bichos prá lá, tudo que ele 
pegar ele chupa. Ele não chupa só o sangue da gente não”. 

10 “...ah! Eu acho que mais de sangue mesmo”.  

11 “...eu acho que é de sangue, porque ele chupa na gente. Eu já ouvi falar 
que ele chupa nas vacas e nas galinhas”. 

13 “...de sangue, vamos supor que se ele não pega a gente, ele pega um 
porco, um tatu”. 

25 “...deve ser sangue né, aliás ele chupa nos bichos também." 

52 “...é de sangue né, porque na verdade ele não só alimenta de sangue 
humano, mas de animais, cavalo, boi, tatu, a galinha”. 

 

Ao se perguntar onde os insetos se escondem, 83% dos participantes 

disseram saber e relacionaram ao colchão/cama, buracos das paredes, entulhos, 

galinheiros e árvores; 17% não souberam responder. No Quadro 5 é possível 
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visualizar as falas mais representativas dos participantes sobre os locais de 

esconderijo dos insetos. 

 

Quadro 5: Falas mais representativas dos entrevistados relatando os esconderijos dos insetos. 

Categoria Falas mais representativas 

 
 

Cama/Colchão 
n(3) 

f (7%) 
 

“O que eu sei quando a gente era criança é que ele escondia nas ripas 
debaixo das camas, por que nossas camas era de ripa e a gente tirava para 
colocar no sol pra acabar e matar os barbeiros”.     Participante 1 
 
“Ah! Fica debaixo do assoalho, nos cantos, nos colchão”.      Participante 16 
 
“É nos cantinhos, é numa cama. Se uma cama tem cabeceira ele esconde, 
na parede”.      Participante 36 

 
 
 

Buracos das 
Paredes 

n(31) 

f (72%) 

“Ah! Eu acho que deve ser dentro dos buraquinhos das paredes né ?”.     
Participante 2 
 
“Quaiquer gretinha ele esconde, ele gosta dos escuros”.    Participante 5 
 
“Sempre é naqueles barro, nos buracos, que as paredes é barreada né”.     
Participante 10 
 
“Ah! Antigamente ele ficava mais nas gretas das paredes, no telhado que 
era de capim, nas camas, nas rachaduras”.     Participante 14 
 
“Uai! Nos buracos das coisas, por exemplo nas casas de pau-a-pique, onde 
tinha os buracos, as frestas eles ficavam morando lá”.     Participante 27 
 
“Eu sei, naquelas casquinhas na parede, no reboco mal rebocado. Ainda 
mais nas casas de pau-a-pique né. Aquelas casas desdeixadas, cheia de 
mato”.     Participante 38 

 
Entulhos 

n(3) 

f (7%) 

“Lá na fazenda ele ficava se tivesse uma pilha de tijolo ele ficava entre, se 
tivesse uma pilha de telha ele tava entre”.    Participante 11 
 

“Fica sempre debaixo das coisas assim, nos entulhos”.    Participante 15 
 

“Acho que é debaixo das coisas né”.    Participante 46 

 
 

Galinheiro 
n(3) 

f (7%) 

“Puleiro, casa de galinha né”.    Participante 12 
 
“Nos galinheiro, debaixo dos balaios, onde eu morava arrastava as coisas e 
lá debaixo tava cheinho, podia apanhar com a mão assim”.    Participante 
31 
 

“Ah! Geralmente é justamente escondido nos paióis, em casa que tem 
esconderijo pra eles”.    Participante 50 

 
 

Árvores 
n(3) 

f (7%) 

“Ah! Ele fica nas árvores, por isso eles dizem que manga é muito perigoso, 
que eles fica escondido, alocado nos cachos de manga, nos buracos das 
paredes de barro. Eles fica em bando, nos paiol de milho, nos buracos das 
paredes é uma bicharada, parecia formigueiro”.    Participante 30 
 
“Em casa de pau-a-pique, diz também que plantação de açaí eles gosta 
demais né”.    Participante 19 
 
“Nas plantas né, na fazenda, nas plantas tem muito barbeiro”. Participante 
47 

 

Para a pergunta: Você sabe em qual época do ano os insetos são mais 

frequentes, tivemos 69% de respostas negativas e 31% de respostas positivas. Para 
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aqueles que disseram saber, 75% relataram ser na época do calor e 25% na época 

das chuvas (Quadro 6).  

 

Quadro 6: Falas mais representativas dos entrevistados relatando época de aparecimento 
dos insetos. 

Categoria Falas mais representativas 

 
 
 
 
 
 

Calor 
n(12) 

f (75%) 
 

“Ah! Acho que deve ser época de calor né, que eles vai sair do buraco”.     
Participante 2 
 
“Acho que era mais tempo de calor, porque a gente quase não via, 
porque eles ficava escondido”.      Participante 6 
 
“Na época de calor ele aparece mais, na chuva ele fica sumido”.      
Participante 11 
 
“Ele vem mais na época quente, julho é a época que ele mais vem”.      
Participante 23 
 
“Eu acredito que na época do calor tem mais”.      Participante 37 
 
“Ele vem mais na época do calor, ele é mais agressivo no calor, porque 
no frio ele se recolhe”.      Participante 51 
 
“No calor você deitava assim e eles vinha mesmo, porque tava quente e 
eles ficava alvoraçado e vinha mesmo”.    Participante 52 
 

 
 
 
 
 

Chuva 
n(4) 

f (25%) 

“Ah! Eu lembro mais dos povo passar pra bater os remédio pra matar 
mais na época da chuva. Eu lembro que às vezes nóis tava na roça 
trabalhando e eles chegavam na casa da gente pra limpar e bater 
remédio”.  Participante 3 

 
“Eles fala que é mais setembro, outubro, época que eles falam que 
antecipavam as chuvas né”.     Participante 10 
 
“Não tenho certeza, mas acho que é no período chuvoso, que aí eles 
vem para casa pra esconder da chuva”.     Participante 22 
 
“Parece que era época da chuva. Mas onde eu morava parece que não 
tinha época, mas os que vinham do mato parece que era época da 
chuva”.     Participante 30 

 

Dos 52 entrevistados, 56% disseram não saber por que algumas 

pessoas pegam Doença de Chagas e outras não. No Quadro 7, podemos observar 

algumas falas mais representativas dos participantes que disseram saber por que 

algumas pessoas pegam a doença e outras não, relacionando a condições de 

moradia, sangue, picada do triatomíneo, transmissão entre indivíduos, não se 

agasalhar e ao organismo. Temos também algumas falas dos participantes que não 

souberam dizer. Essas falas estão sendo apresentadas de acordo com o 

conhecimento dos participantes e não por uma classificação de respostas certas ou 

erradas. 
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Quadro 7: Falas mais representativas dos entrevistados relatando porque algumas pessoas 
pegam Doença de Chagas e outras não. 

Categoria Falas mais representativas 

 
 
 
 
 
 

Sim 
n (23) 

f (44%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sim 
n (23) 

f (44%) 
 

 
Condições de 

Moradia 
n(3) 

 

“Tem pessoas que moram em casas perfeitinha né, que não tem 
defeito nenhum né”.     Participante 33 
 
“Ah! Isso aí depende de recinto né, morar em local perto deles 
né”.      Participante 50 
 
“Isso daí está muito na resistência do corpo da pessoa né, e ele 
afeta mais nas pessoas que morou em casas de má condições 
né. E as pessoas que moravam nas casas de alvenaria já foram 
distanciadas do barbeiro”.      Participante 51 

 
Sangue 

n(2) 
 

“Será que o barbeiro não dá com o sangue da pessoa, será?”.     
Participante 3 
 
“Por causa do tipo sanguíneo, será? Imunidade da pessoa”.     
Participante 26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picada do 
Triatomíneo 

n(13) 
 

“Uai! Eu acredito porque as que pega é que o barbeiro picou ou 
que passa de mãe pra filho né”.    Participante 6 
 
“É porque a Doença de Chaga ela deva de pega proveniente de 
onde o barbeiro chupa né. Ele chupa em todo mundo, mas às 
vezes só uma pega proveniente a isso. Que às vezes ele vai 
numa veia que vai direto pro coração. E o barbeiro deve ser igual 
a cobra, porque a cobra tem uma borsinha embaixo da presa, 
quando ela pega ela injeta o veneno, e se ela pega muita coisa, 
no final não tem mais veneno e o barbeiro deva de ser a mesma 
coisa. Que se ele ficou ni mim e chupou mucado, chupou no cê 
mucado, aí ele pega o resto lá mas não tem mais veneno”.    
Participante 9 
 
“Não pega porque o bicho não contaminou ela. Porque chupou 
todas que tava ao lado e já tava cheio de sangue, já tava 
satisfeito”.    Participante 23 
 
“Uai! Quem é picado pelo barbeiro tem né, quando não foi picado 
pelo barbeiro não tem, porque ela não é transmitida”.    
Participante 27 
 
“Uns foi picado e outros não, e eu não sei se a Doença de 
Chagas vem só do barbeiro né”.    Participante 31 
 
“Uai! Porque pega porque tem o barbeiro né na casa”.    
Participante 34 
 
“É porque o mosquito ainda não chupou eles né”.    Participante 
45 

Transmissão 
entre 

indivíduos 
n(1) 

“Eu acho só que não transmite a doença de uma pessoa pra 
outra não, nem se for de mãe pra filho não. Meus filhos descobriu 
quando era pequenininho, na escola, quando o médico foi na 
escola e tirou o sangue deles e descobriu”.    Participante 5 

Não se 
agasalhar 

n(1) 

“Às vezes as pessoas dorme muito mal, dormem mal 
agasalhado”.    Participante 15 
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Organismo 
n(3) 

 

“Nosso organismo varia de pessoa pra pessoa.”.    Participante 22 
 
“Eu acredito que o organismo tem força contra a doença”.    
Participante 37 
 
“Uai! Eu acho assim que é as pessoas mais fracas, que alimenta 
mal. As pessoas mais forte, resistente não pega não”.    
Participante 52 

 
Não sabem dizer por 
que umas pessoas 
pegam Doença de 

Chagas e outra não  
n (29) 

f (56%) 

 
“Não sei, isso quero saber também, porque meu pai foi criado na 
roça, viveu a vida toda na roça, tá com 82 anos e não tem 
Chagas”. Participante 2 
 
“ ão sei não,  s vezes porque tem que dá a doença, não sei 
não”. Participante 49  

 

Sobre as mudanças pessoais, profissionais e sociais após terem 

recebido o diagnóstico da Doença de Chagas, 67% dos entrevistados disseram que 

nada mudou, porém 33% relataram ter tido sim, algumas mudanças em sua vida. Ao 

serem questionados sobre as limitações da doença, 60% relataram não ter nenhuma 

limitação imposta pela Doença de Chagas, porém 40% relataram limitações como 

desânimo e falta de ar, tristeza e depressão, não poder praticar atividade física, 

alimentação e dificuldades no trabalho (Quadro 8). 

 

Quadro 8: Falas mais representativas dos entrevistados relatando as limitações impostas pela 
Doença de Chagas. 

Categoria Falas mais representativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sim 
n (21) 

f (40%) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desânimo 
Falta de ar 

n(10) 
 

“Sinto desanimada, a falta de ar é demais, o peso aumentou 
demais, é muita dificuldade pra mim”.     Participante 3 
 
“Eu sinto muita canseira, muita falta de ar. Eu fui em São Paulo 
fiz cateterismo aí ficou bão, mas agora eu to com pouco fôlego, 
muita falta de ar. Às vezes o telefone toca eu custo a ter fôlego 
para falar no telefone quando eu chego pra atender”.      
Participante 5 
 
“A gente fica cansada, dá moleza demais. A gente fica insegura, 
igual essa batedeira fica me incomodando. Não pode carregar 
peso. Eu ia no supermercado aqui do lado e vinha carregando um 
saco de arroz, chegava aqui eu tinha que deita porque eu tava 
molinha”.      Participante 18 
 

“Eu sinto muita fraqueza, eu faço as coisas porque se parar fica 
pior né, mas tem dia que eu fico deitada o dia todo”.      
Participante 32 

 
 
 
 
 

Tristeza 
Depressão 

n(5) 

“Parece que você não fica muito alegre sabendo a doença que 
tem, você não é mais o que era”.     Participante 11 
 
“Inclusive eu tenho depressão por causa disso, nervosismo”.     
Participante 19 
 
“Mudou que fico contrariada, revoltada que eu tenho essa 
doença”.     Participante 20 
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“O que mais mudou que eu não sabia, aí quando eu descobri eu 
ai fazer prova pra polícia, aí eu fiquei contrariado absurdo”.  
Participantes 22 
 
“Ah! Eu fiquei limitada em quase tudo. Não posso carregar peso, 
a gente ta sempre triste, mal humorada. Não tem ilusão com 
nada, não gosto de passear, não gosto de viajar”.    Participante 
25 

Prática de 
atividade 

física 
n(1) 

 

“Não pode quais fazer exercício né, porque a gente não pode 
esforçar muito né”.    Participante 10 
 
 

Alimentação 
n(2) 

“Tudo muda, se a gente não mudar corre mais risco, o jeito de 
comer, muda tudo pra se dar bem”.    Participante 13 
 
“Ixa! Beber cerveja que eu gostava não pode mais, comer carne 
de porco que eu gostava, não pode mais”.   Participante 23 

 
 
 

Trabalho 
n(3) 

“Mudou porque na época eu trabalhava no caminhão e era muito 
difícil, as pessoas achavam que eu não ia dar conta e eu dei”.    
Participante 27 
 
“Mudou não! Transformou! Precisei parar de trabalhar, que era o 
que eu mais amava era trabalhar”.    Participante 29 
 
“De quatro anos pra cá eu tive que parar de trabalhar, porque a 
doença veio e a família não deixou trabalhar”.    Participante 31 
 

Não  
n (31) 

f (60%) 

 
“Eu nem lembro que eu tenho isso”. Participante 1 
  

 

A Figura 40 nos mostra a satisfação dos entrevistados com o serviço de 

saúde pública de Patos de Minas para atender a pessoa com Doença de Chagas. É 

possível observar que 31% dos participantes relataram estar bom; 21% disseram 

não ter médico para atender o portador de doença de Chagas; 19% falaram que está 

ruim; 6% disseram estar excelente; 4% disseram que não usam o serviço público e 

19% optaram pela opção outro e falaram discursivamente o que acham do serviço, 

podendo visualizar nas falas mais representativas abaixo: 

 

“Eu acho que não tá bom não, mas não tá dos piores, tá regulável. 
Porque às vezes a gente pede o retorno, mas custa a chamar. É 
porque o médico falo que são poucas vagas pelo SUS”.        

Participante 2 

 
“Eu acho que precisava melhorar mais, mas até que deu uma 
melhorada, estava mais ruim. Mas pode melhorar mais, porque 
quando a gente vai nos posto tem hora que a gente precisava esperar 
muito, passar um pedaço da noite na fila na porta do posto pra 
conseguir uma ficha”.        Participante 3 
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“Ah! Eu acho que precisava de mais médico especialista na área da 
doença, porque é muita gente que tem e pouco médico né”.     
Participante 4 

 
“Eu acho que precisa melhorar, porque eu até hoje não fui chamada 
pra fazer o meu exame, demora demais pra chamar a gente”.     
Participante 18 

“É péssimo. Por experiência própria, se eu não saio de Patos pra 
fazer tratamento eu já tinha morrido. Os médicos daqui não sabem 
nada”.     Participante 29 

 

“Eu acho que a Secretaria de Saúde daqui de Patos não tem nada 
específico pra isso, pra Chagas, dentro da minha visão”.     
Participante 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Distribuição da porcentagem dos participantes em relação a satisfação da prestação do 

serviço de saúde pública de Patos de Minas para atender a pessoa com Doença de Chagas. 

 

Dos 52 entrevistados, 56% disseram que os médicos, enfermeiros e 

agentes comunitários de saúde da Equipe Saúde da Família não estão preparados 

para atender o paciente portador da Doença de Chagas, relatando que faltam 

explicação, diálogo e humanização nos atendimentos; capacitação e educação 

permanente; médicos especialistas; demora no atendimento e alguns disseram que 

não estão preparados, porém não souberam explicar (Quadro 9).  
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Quadro 9: Falas mais representativas dos entrevistados relatando a opinião sobre o preparo 
dos médicos, enfermeiros e ACS da Equipe Saúde da Família para atender o paciente 
portador de Doença de Chagas. 

Categoria Falas mais representativas 

 
 
 

Não 
n (29) 

f (56%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não 
n (29) 

f (56%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Falta 
explicação, 

diálogo, 
humanização 

n(9) 
 

“Ah! Às vezes não explica direito. O médico explicou direitinho”.     
Participante 2 
 

“Eles nunca me explicou nada não, no posto esse negócio de 
coração ninguém nunca falou nada não”.      Participante 6 
 

“O dia que eu peguei o risco cirúrgico e levei no posto pro médico 
ver, eu só não morri porque não era o dia. O médico não teve 
jeito pra me contar que eu estava com a doença não. Ele jogou 
uma bomba em mim aquela dia”.      Participante 24 
 

“O médico precisa ter mais atenção com a gente, olhar, pegar na 
gente. Eles só abaixam a cabeça e fazem nossa receita”.      
Participante 35 
 

“Eu acho que os doutor nem não olha a gente direito, não bota a 
mão na gente, acho que não tá não”.      Participante 39 

 
Educação 

Permanente/ 
capacitação 

n(8) 

“Eu acho que precisava estudar mais, porque o médico nunca 
tinha me explicado, me falado da minha doença. Ele só falou que 
eu tava com o coração inchado”.     Participante 3 
 

“Uai! Os médicos se eles é medicos, eles estuda, tinha que ter, 
criar um remédio pra combate a doença. Porque se a pessoa tem 
a doença, ela fica com a doença até morrer”.     Participante 8 
 

“Tem alguns que tá capacitados, tem outros que não 
tão”.Participante 9 
 

“Oh Natália! Eu acho que precisa estudar mais, porque eles não 
sabe nada, não explica nada. Naquele posto, aquela médica não 
sabe nada. Esses dias eu fui lá e a moça tava vendo televisão e 
não me atendia. Enquanto ela não viu o que ela queria ver na 
televisão ela não me atendeu”. Participante 52 

 
 
 

Falta de 
especialistas 

n(7) 
 

“Aqui no posto não tem especialista de coração”.   Participante 18 
 

“Ah! Eu acho que eles pode até esforçar, mas não tá não. Porque 
eles é tudo clínico geral”.    Participante 37 
 
“Não, porque eu nem uso direito o posto porque não têm médico”.    
Participante 38 
 
“Eu tenho fé, confio, mas a Chagas tem que ser um especialista 
mesmo. Porque a Chagas não cura né, ela só controla né”.    
Participante 44 

Não sabe 
n(2) 

“Ah! Isso eu não tenho conhecimento não”.    Participante 4 
 

“Não sei te explicar”.   Participante 32 

 
Demora para 
atendimento 

n(3) 

“Para o atendimento no início é bom, depois demora demais”.    
Participante 23 
 
“Não, o sistema de saúde lá é muito deficiente, até trocar a 
receita leva dez dias. E se for uma pessoa que não tem condição 
de comprar o remédio? Vai parar onde essa situação?”.    
Participante 51 
 

Sim 
n (23) 

f (44%) 
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Ao perguntar aos entrevistados se o (a) agente comunitário de saúde já 

tinha fornecido a ele ou a família informações referentes à transmissão, sintomas, 

tratamento e medidas preventivas para a Doença de Chagas, 100% informaram que 

nunca receberam nenhuma informação. A seguir, podemos visualizar as falas mais 

representativas dos entrevistados que disseram não ter recebido informações, 

porém justificaram sua resposta: 
 

[...] não, nunca falou nada. Pensei que ela nem sabia que eu tinha 
Chaga”.        Participante 1 
 
[...] não, eu acho que ela nem sabe que eu tenho Chagas”.     
Participante 5 
 
[...] não, a gente nem vê a Agente de Saúde, raramente”.     
Participante 28 
 
[...] o nosso Agente de Saúde nem aqui em casa não vem”.  
Participante 29 
 
[...] ela passa aqui uma vez ou outra. Tem vez que ela fica seis 
meses sem passar aqui”.        Participante 31 
 
[...] ela vem aqui só no portão, nunca entrou e perguntou sobre nós, 
das doença não”.        Participante 36 
 
[...] a minha agente não sabe nada não”.        Participante 43 
 
[...] até passar ela passa, mas sobre isso não fala não. A gente vê 
que elas tem uma certa dificuldade pra as coisas filha. Eu tenho muita 
curiosidade, pergunto pra elas as coisas e eu vejo que elas não estão 
preparadas não, e até precisavam estar”.        Participante 51 
 

 

Quanto ao uso de medidas preventivas para Doença de Chagas, 56% 

disseram não saber como prevenir esta doença e 44% disseram que podem prevenir 

através de dedetização para combate ao triatomíneo, melhoria das habitações, 

evitar transfusão sanguínea e cuidado com os alimentos (Quadro 10). 

 
Quadro 10: Falas mais representativas dos entrevistados relatando a opinião sobre as 
medidas preventivas para Doença de Chagas. 

Categoria Falas mais representativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dedetização/ 
Combate ao 
triatomíneo 

n(8) 
 

“Só se detetizar as casas na roça, porque na cidade não sei como 
que faz não”.     Participante 1 
 

“Ah! É combatendo o barbeiro né, saneamento, inclusive quando 
começou o povo da SUCAN, que é o povo que combatia o 
barbeiro, eles ficavam na casa do meu pai”.      Participante 4 
 

“Evitar, e se encontrar com o barbeiro dá um jeito de eliminar ele”.      
Participante 27 
 

“Saber eu sei, ou seja, detetizar o lugar, evitar os contato com os 
barbeiro né”.      Participante 31 
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Sim 
n (23) 

f (44%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Sim, depende da secretaria de saúde elimina os barbeiro né”.      
Participante 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melhoria 
habitacional 

n(13) 

 
“Ah tem! Eu penso que se a gente morar bem, numa casa 
arejadinha, não tem problema”.     Participante 5 
 
“É casa mais... Como que eu falo? Não precisa ser chique, mas 
uma moradia digna”.     Participante 7 
 
“Uai! A pessoa tem que saber a casa onde mora, por onde anda, 
então tem jeito, porque ainda tem jeito de pegar essa doença nas 
roças onde tem barbeiro”.        Participante 13 
 
“Só não morar em casa desse jeito de barro, porque igual ao meu 
filho, eu não gosto que ele vai para as roças com casa desse 
jeito”. Participante 18 
 
“Ah! A primeira coisa que tem que pensar é habitação boa, 
melhoria das casas”. Participante 22 
 
“Tem sim, hoje em dia tudo ta mais moderno. Hoje em dia 
ninguém quer saber de casa velha, porque eu morava numa 
casinha ruim, de pau-a-pique, barreada, com galinhada dentro de 
casa, aquela bagunça”. Participante 32 
 
“Menina, se eu não tivesse frequentado esses lugar, essas tapera 
véia, eu não tinha pegado”. Participante 43 
 

Transfusão 
sanguínea 

n(1) 

“Uai! Assim, se a pessoa for informada ela já tem a prevenção, 
ela não recebe transfusão”.    Participante 30 

Cuidados 
Alimentares 

n(1) 

“Se não deixar o barbeiro chegar, não comer comida crua, tomar 
sangue”.    Participante 37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Não  
n (29)  

f (56%) 

“Se morar na zona rural não tem jeito de evitar não viu, porque lá 
pega mesmo”.    Participante 9 
 
“Não eu acho que isso aí não tem como né”.    Participante 10 
 
“Ter cuidado, mas mesmo assim eu acho que não tem não”.    
Participante 16 
 
“Não, você não vê o bicho te chupá. Se você vê o lugar que ele te 
chupou, você não sabe se é ele né”.    Participante 38 
 
“Ah! Eu não sei”.    Participante 40 
 
“Ah! Não sei não minha filha”.    Participante 41 
 
“Eu não sei como evitar, porque o mosquito vem e pousa em 
qualquer lugar né”.    Participante 45 
 
“Ah! Não sei não”.    Participante 49 
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Para a pergunta: Você sabe quais órgãos do corpo são afetados pela 

doença?, tivemos 75% de respostas positivas, 6% de respostas negativas e 19% 

não souberam responder. A seguir, podemos visualizar as falas mais representativas 

dos entrevistados que disseram saber quais órgãos são afetados: 

  

[...] ninguém me informou não, mas que eu penso é coração, intestino 
e no sangue. Mas não é que ninguém me informou não, eu é que 
imagino mesmo, porque a gente ouve falar fulano está com Doença 
de Chaga no intestino”.        Participante 1 
 
[...] ah! Eu acho que primeiramente vai para o sangue, depois vai 
para outros lugar. Porque tem gente que tem no coração, no intestino, 
não é assim ?”.        Participante 2 
 
[...] que eu já ouvi falar fica no intestino, no coração, no mais eu não 
sei te explica não”.       Participante 5 
 
[...] ele começa nas veias artérias aqui pra cima, ela costuma ataca 
muito o intistino, provoca intistino preso e gases”.        Participante 9 
 
[...] uai! Que a gente vai consultar que os médicos fala mais assim 
que tá com Chagas no intestino, Chagas no coração e Chagas no 
sangue. Então os que eu sei é mais é esses”.        Participante 18 
 
[...] é o esôfago, o intestino, o coração através da veia porta e por 
consequência outros órgãos como fígado, rim e na mulher cólon do 
útero”.        Participante 48 
 
[...] ah! Ela afeta vários órgãos do corpo né, mais ou mais é coração, 
o esôfago e os rins”.        Participante 51 
 

 

Ao serem questionados se a Doença de Chagas tem cura, 65% 

disseram que não tem, 10% disseram que sim, que existe cura para a doença e 25% 

não souberam responder.  

Para a pergunta: Você já recebeu informação sobre Doença de 

Chagas? tivemos 69% de respostas negativas e 31% de respostas positivas. Para 

os que sabiam, eram questionados por qual pessoa tinham recebido aquela 

informação. No Quadro 11 podemos visualizar as falas mais representativas dos 

entrevistados sobre as informações já recebidas de Doença de Chagas. 
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Quadro 11: Falas mais representativas dos entrevistados mais representativas dos 

entrevistados sobre as informações já recebidas de Doença de Chagas. 
Categoria Falas mais representativas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sim 
n(16) 

f (31%) 
 

“Ah! O doutor Robson me explicou, mas não tem uma informação com 
mais detalhe, sei lá”.     Participantes 2 
 
“Eu sei o que eu sei porque na minha família têm mais gente com 
Chagas”.      Participantes 8 
 
“Um amigo já teve Doença de Chagas, um cunhado por isso que sei”.      
Participantes 13 
 
“O médico falou que se a gente tem essa doença vai até morrer, porque 
não tem cura. Só isso, quando eu tinha uns trinta anos os médicos 
passava remédio, depois que fica velha eles vê que passou o perigo e aí 
para né de passa”.      Participantes 16 
 
“Sim, eu já comprei um livro sobre a Doença de Chagas”.      
Participantes 24 
 
“O doutor que tratava comigo que me explicou, mas eu não lembro 
mais”.      Participantes 28 
 
“Sim, o cardiologista explicou que eu peguei ela quando eu era criança, 
que eu morava na roça”.      Participantes 50 

 
 
 
 

Não 
n(36) 

f (69%) 

“Não, eu tenho a minha irmã, mas ela nunca me explicou também não”.                   
Participantes 3 
 
“Os médicos não  comenta muita coisa com a gente não, até hoje eu 
não sei onde a minha é”.    Participantes 18 
 
“Não, nada! Nem os médicos fala. Só falou que precisa fazer mais 
exame e tratar mais sério”.         Participantes 23 
 
“Não, eu que vou buscando, vou atrás, vou procurando saber”.  
Participantes 29 
 
 “Não, ninguém nunca explicou”.          Participantes 52 

 

Ao final foi perguntado aos entrevistados se eles gostariam de receber 

algumas informações sobre a doença de Chagas, sobre o que é a doença, qual o 

inseto transmissor, onde ele se esconde, do que ele se alimenta, as formas de 

transmissão e prevenção da doença. Todos os participantes (100%) disseram que 

sim, que gostaria de receber estas informações, podendo ser confirmado por 

algumas falas abaixo: 

[...] é muito bom né, é bom que a gente fica sabendo mais da doença 
que a gente tem né, eu gosto de aprender”.    Participantes 2 
 
[...] ah! Pode me explicar, eu quero, pra gente ficar orientado né”.        
Participantes 3 
 
[...] eu tinha vontade de saber, das pessoa contar pra gente, pra 
gente saber sabe se Chagas é da gente andar descarço, se é comida 
que a gente come”.       Participantes 17 
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4.2.3 DISCUSSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos nesta pesquisa, foi possível discutir os 

aspectos de maior relevância relacionados à Doença de Chagas, apresentados a 

seguir, de acordo com a sequência organizada no roteiro de entrevista: sexo, raça, 

faixa etária, nível de instrução, renda familiar, situação de trabalho, descrição dos 

locais de moradia onde adquiriram a doença e conhecimentos dos participantes em 

relação ao processo saúde doença. 

Os indivíduos acometidos por Doença de Chagas, participantes do 

presente estudo, são predominantemente do sexo feminino (67,3%), cor branca e 

faixa etária entre 35 a 105 anos, sendo que na faixa etária de 75 a 85 anos foram 

incluídos 27% dos entrevistados. A doença de Chagas é a quarta causa de morte no 

Brasil entre as doenças infecto-parasitárias, sendo as faixas etárias mais atingidas 

acima de 45 anos; vê-se que é nas grandes cidades que se concentram os 

pacientes, especialmente na região sudeste (Araújo, Sabroza et al. 2013).  

A predominância do sexo feminino pode ser justificada pelo fato dos 

indivíduos do sexo feminino, em geral, terem morado na zona rural e terem como 

ocupação o cuidado com o lar, passado maior parte do dia dentro do domicílio ou 

peridomicílio, fazendo suas atividades domésticas como cuidando do galinheiro, 

chiqueiro, do terreiro, da limpeza da casa, estando assim mais expostas aos riscos 

de infecção.  

Os resultados desta pesquisa são compatíveis com o estudo de Matos 

et al. (2014), que realizaram uma pesquisa sobre a situação atual e perspectivas 

sobre a Doença de Chagas Humana no centro-oeste do estado de Minas Gerais e 

encontraram uma predominância de 62,8% do sexo feminino e 37,2% do sexo 

masculino, sendo que os participantes tinham idades entre quatro e 99 anos e com o 

estudo de Gurgel-Gonçalves, Maeda (2012), o qual o perfil dos participantes do 

estudo predominavam o gênero feminino, com 58% e faixa etária de 26-50 anos com 

61% na região de Águas Claras-DF, e o gênero feminino com 52% e faixa etária de 

26-50 anos com 59% na região da Planaltina-DF. 

Com relação à cor referida houve uma predominância da cor branca, 

com 54% relatos, seguida da cor parda (36%), preta (6%) e amarela (4%). Segunda 

a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios- PNAD do ano de 1999, formaram-

se estruturas por cor ou raça bastante distintas nas regiões do Brasil. Os brancos 



119 

 

constituíam 83,6% no Sul e 64% no Sudeste. No Nordeste, a maioria (64,5%) estava 

formada por pessoas de cor parda. No Centro-Oeste o percentual de pessoas de cor 

parda (49,4%) ainda permaneceu próximo ao de indivíduos brancos (46,2%).  

Conforme os dados do IBGE, Censo 2010, a distribuição da população 

brasileira conforme cor/raça é 46% de brancos, 43,1% pardos, 8% negros, 0,5% 

indígenas e 2,4% amarelos. Portanto, a prevalência da cor branca nos indivíduos 

deste estudo decorre da porcentagem natural para a distribuição no Brasil e no 

estado de Minas Gerais. 

O nível de instrução dos pacientes portadores da Doença de Chagas 

neste estudo foi predominantemente baixo, com 40% não alfabetizado e ensino 

fundamental incompleto, tendo entre 0 a 5 anos de estudo. Estes se enquadram 

como analfabetos funcionais, conceito utilizado pelo IBGE e veiculado pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

desde a década de 70 do século passado, com o objetivo de diminuir a dicotomia 

entre os conceitos existentes a respeito de indivíduos alfabetizados e analfabetos 

(Machado, 2006). 

Na América Latina, a UNESCO ressalta que o processo de 

alfabetização só se consolida de fato para as pessoas que completaram a 4ª série. 

Entre aquelas que não concluíram esse ciclo de ensino, tem-se verificado elevadas 

taxas de volta ao analfabetismo.  

No Brasil, o analfabetismo funcional de acordo com o Censo de 2010 

encontra-se em 50,3% e no Estado de Minas Gerais em 52,7%. Assim, dentre os 

problemas enfrentados pelo país, está o analfabetismo entre os adultos e idosos, 

sendo que o analfabetismo entre estes resulta do limitado acesso à educação formal 

dessas gerações no passado. Esses resultados mostram ainda a insuficiência e 

ineficiência dos programas implementados no passado, que objetivaram enfrentar e 

debelar o analfabetismo no país (Machado, 2006). 

Os resultados sobre nível de instrução desta pesquisa não corroboram 

com os resultados encontrados por Gurgel-Gonçalves, Maeda (2012), o qual 88% 

dos seus participantes na região de Águas Claras e 89% na região de Planaltina 

eram alfabetizados, tendo ensino fundamental, médio e superior completos.  

A renda familiar predominante dos entrevistados deste estudo foi de 0 

a 3 salários mínimos (69%), sendo o salário R$790,00. No estudo de Cesarino, 

Cesarino, Morraye (2010), os autores relatam que a renda per capita dos 
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participantes entrevistados foi de R$50,00 a R$700,00, sendo que atualmente o 

governo federal adota como parâmetro para dimensionamento da pobreza o salário 

mínimo, no qual os indigentes são aqueles com renda per capita de até um quarto 

do salário mínimo. Aqueles com renda per capita domiciliar de até meio salário 

mínimo são considerados pobres. 

Para Oliveira Jr. et al., (2005), o indivíduo portador da Doença de 

Chagas pertencendo a um segmento da população de baixo nível socioeconômico e 

social, excluídos pela fatídica conjunção pobreza e doença, o que lhe confere pouco 

poder de reivindicação e praticamente nenhuma visibilidade política.  

O Brasil é um país com alta incidência de pobreza e elevada 

desigualdade na distribuição de renda. Nota-se que quanto maiores os recursos 

sociais dos indivíduos e comunidades, maior a probabilidade de uma saúde melhor e 

quanto maiores às disparidades na riqueza em qualquer população, maior a 

disparidade na saúde (Starfield, 2002).  

Uma menor esperança de vida e muitas doenças são comuns nas 

escalas sociais mais baixas de cada sociedade. São os elementos socioeconômicos 

que originam as desigualdades em saúde. Dessa forma, torna-se imprescindível a 

realização de trabalhos intersetoriais para obtenção de maior efetividade das ações 

de promoção da saúde (Cohen et al., 2011). 

Quanto à situação de trabalho, 81% da população em estudo 

encontram-se aposentados e 19% em fase ativa. Alguns dos entrevistados 

aposentados relataram a aposentadoria ser por invalidez em decorrência do 

processo de adoecimento por Doença de Chagas, sendo que 21% dos entrevistados 

se aposentaram entre 15 a 20 anos atrás, idade em que estariam em fase produtiva 

de suas vidas. 

A cardiopatia chagásica crônica constitui importante causa de 

incapacidade laborativa em nosso meio. Devem-se considerar as características 

laborativas exercidas pelo segurado e uma investigação da arritmia cardíaca em 

termos de complexidade e magnitude são elementos indispensáveis na avaliação do 

prognóstico e da capacidade laborativa do paciente portador da Doença de Chagas 

(CONSENSO BRASILEIRO EM DOENÇA DE CHAGAS, 2005).  

Entre as opções de lazer relatadas pelos entrevistados, temos o 

passeio nas roças (zona rural) com 11,5%, estando estes, expostos ao risco de 

infecção da doença. O habitat natural do triatomíneo é a floresta, a qual constituem a 
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fonte de alimento natural para triatomíneos, porém os desmatamentos estão 

resultando na expulsão dos animais silvestres, estimulando assim invasão deste 

vetor para as áreas peridomiciliares e domésticas em busca de novas fontes de 

alimento. Portanto, as estratégias de combate ao vetor estão além do uso de 

inseticidas, a cultura local deve integrar a necessidade de reflorestamento (Monroy 

et al., 2009; Coura, Junqueira, 2015). 

Evidencia-se que as cidades de naturalidade dos participantes deste 

estudo são predominantemente do Estado de Minas Gerais, sendo 55% na região 

do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.   

Minas Gerais é considerado um dos Estados brasileiros com maior 

prevalência da endemia chagásica, tendo sido coincidentemente o palco da 

descoberta da doença (Villela et al., 2007). 

No Brasil, no período de 2000 a 2009, foram registrados casos isolados 

e surtos de Doença de Chagas Aguda (DCA), com maior frequência na região da 

Amazônia Legal e alguns registros de episódios nos estados da Bahia, Ceará, Piauí, 

Santa Catarina e São Paulo. Esses casos estavam distribuídos em 87 municípios 

brasileiros, com o mínimo de um caso e o máximo de 184, ocorridos no município de 

Belém/PA (Saúde, 2009).  

No período de 2009 a 2013, 760 casos de Doença de Chagas foram 

registrados no Brasil. Entre os estados com os números mais representativas de 

notificações estão o Pará (595 casos), Amapá (46 casos) e Amazonas (31 casos). 

A identificação do local de residência é outro fator importante na 

caracterização dos pacientes portadores da Doença de Chagas, pois pode 

evidenciar o local onde contraíram a doença de Chagas. De acordo com as 

respostas dos entrevistados desta pesquisa, 100% disseram ter adquirido a doença 

de Chagas no Estado de Minas Gerais. 

Para Maranhão, Correia e Silva (1999), a doença de Chagas é de 

origem silvestre e em decorrência das modificações ambientais como os 

desmatamentos não planejados, uso de agrotóxicos e as condições sociais como 

precariedade habitacional e de higiene, decorrentes do processo histórico brasileiro, 

possibilitaram o surgimento da “doença humana” e sua perpetuação. 

Neste estudo, 96% dos entrevistados, referiram ter morado na zona 

rural na época em que provavelmente contraíram a doença de Chagas. Para os 

autores Filho, Lima (2008), a Doença de Chagas afeta principalmente as populações 
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dos países pobres do continente americano. Nestes países, grande número de 

pessoas, por disporem de condições precárias de habitação, principalmente na zona 

rural, está à mercê dos triatomíneos, insetos vetores da doença que se alojam nas 

residências humanas e/ou no entorno próximos.  

As residências dos participantes deste estudo, quando adquiriram a 

doença de Chagas, foram construídas em sua maioria de pau-a-pique (67%), com 

as paredes rebocadas de barro (86%), o chão/piso era de “terra batida” (82%), o 

telhado era de palha em 58% das residências, 83% dos indivíduos relataram que 

suas casas apresentavam frestas nas paredes e 100% disseram que na época do 

contagio da doença a residência não tinha saneamento básico e 96% não tinham 

energia elétrica. 

Gurgel-Gonçalves, Maeda (2012), realizaram um estudo sobre 

conhecimentos e práticas de moradores do Distrito Federal em relação à Doença de 

Chagas e seus vetores em duas regiões sendo Águas Claras com 52 moradias e 

Planaltina com 40 moradias. Os autores identificaram que 94% das residências de 

Águas Claras apresentavam paredes de tijolo com reboco, 79% tinham piso com 

cerâmica, 48% tinham o teto com laje e 100% das casas tinham energia elétrica. 

Para as residências de Planaltina, os autores verificaram que 93% das residências 

de Águas Claras apresentavam paredes de tijolo com reboco, 58% tinham piso de 

cimento, 77% tinham o teto sem laje e 100% das casas tinham energia elétrica. 

As características das residências do estudo de Gurgel-Gonçalves, 

Maeda (2012), apresentam melhor estrutura e acabamento quando comparadas as 

características das residências da população em estudo, estando estas expostas a 

maiores riscos de infecção. 

Uma habitação em condições não favoráveis, ou seja, precária, está 

associada a problemas de saúde. Assim, melhorar as condições habitacionais 

poderá conduzir a uma melhor saúde para os residentes (Thomson et al, 2013). 

Animais domésticos como suínos, equinos, bovinos, canídeos e aves 

foram relatados que eram criados próximos às residências, bem como o lixo jogado 

a céu aberto, contribuindo para o acúmulo de matéria orgânica e entulhos nos 

quintas e hospedeiros para os triatomíneos. 

Gurgel-Gonçalves, Maeda (2012), observaram em seu estudo, uma 

maior frequência e variedade de animais no peridomicílio na região de Planaltina-

DF, quando comparado à região de Águas Claras.  
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Resultado semelhante foi encontrado por Moreira et al. (2002), que 

observaram, em seu estudo sobre Leishmaniose Tegumentar Americana-LTA, 

animais como porcos, cães, galinhas, mesmos sadios, segundo os entrevistados, 

próximos ao domicilio, representando potenciais reservatórios ou fonte de 

alimentação para o inseto vetor. 

Para Gama et al., (1998), o acúmulo de lixo ou presença de criadouros 

e abrigos de animais próximos e/ou embaixo das residências, configuram um 

ambiente favorável para os vetores da doença. 

A 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) definiu a saúde em seu 

sentido mais abrangente, sendo o resultado das condições de alimentação, 

habitação, ambiente, educação, renda, trabalho, emprego, lazer, liberdade e acesso 

a serviços de saúde. Assim, os resultados obtidos no presente estudo, condizem 

com as situações de risco para a Doença de Chagas descrita no Guia De Vigilância 

Epidemiológica do Ministério da Saúde, o qual a casa mal construída, mal acabada 

ou mal conservada e a desinformação, constituem o retrato da precária situação de 

sobrevivência das populações que sofrem risco (Cohen et al., 2011; Brasil, 2005). 

Neste estudo, foi possível identificar que 42% dos entrevistados tinham 

a mãe, 65% tinham irmão, 8% tinham filhos e 39% tios e tias com diagnóstico 

positivo para a Doença de Chagas.  

No estudo realizado por Bozelli et al., (2006), em investigação sobre o 

perfil clínico-epidemiológico de pacientes com doença de Chagas no Paraná, 68,9% 

dos entrevistados tiveram história familiar positiva para Doença de Chagas.  

Os resultados desta pesquisa corroboram também com os resultados 

encontrados por Cesarino, Cesarino, Morraye (2010), que relataram que 54,4% dos 

entrevistados apresentavam um ou mais membros da família com diagnóstico 

positivo para a Doença de Chagas, com predomínio para casos positivos para um ou 

mais irmãos, mãe, tio ou tias e pai. 

Villela et al. (2009), em seu estudo sobre avaliação de conhecimentos 

e práticas que adultos e crianças têm acerca da doença de Chagas e seus vetores 

em região endêmica de Minas Gerais, identificou que 36,9% dos entrevistados 

afirmaram os pais sendo o parente que teria Doença de Chagas, seguido dos irmãos 

com 16,7%, cônjuge 10,7%, avós 5,9% e outros 9,6%.  

A análise dos aspectos clínicos dos portadores de Doença de Chagas 

deste estudo, permite identificar que 32% dos entrevistados já tem o diagnóstico da 
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doença entre 30 e 45 anos, seguida por 31% entre 15 a 30 anos, 29% entre 1 e 15 

anos, 6% entre 45 e 60 anos e 2% entre 60 e 75 anos. A forma clínica mais referida 

da doença foi a cardíaca, com 38% de relatos, seguida pela indeterminada com 

19%, digestiva 10%, cárdio-digestiva 8% e 25% não souberam informar qual a forma 

da doença apresenta. 

Estudo realizado por Rassi Jr, Rassi, Marin-neto (2010) sobre Doença 

de Chagas, os autores relatam que cerca de 60 a 70% destes pacientes nunca 

desenvolvem clinicamente a doença. Esses pacientes têm a forma indeterminada da 

doença de Chagas crônica, que é caracterizada pela positividade para anticorpos 

contra T. cruzi no soro, porém sem manifestações de sintomas em órgãos 

específicos. O restante, 30 a 40% dos pacientes, irão desenvolver a forma 

determinada da doença crônica, ou seja, cardíaca, digestiva (megaesôfago e de 

megacólon), ou cárdio-digestiva, geralmente 10 a 30 anos após a infecção inicial.  

Resultado semelhante ao desta pesquisa foi encontrado no estudo de 

Cesarino, Cesarino, Morraye (2010), em que a forma clínica mais relatada foi a 

cardíaca com 39%, seguida pela indeterminada com 15%, cárdio-digestiva 12%, 6% 

digestiva e uma porcentagem considerável dos pacientes (25%) não souberam 

informar a forma clínica da Doença de Chagas que portam. Os autores relatam 

também que, em relação a forma indeterminada, alguns pacientes compreendem a 

forma indeterminada como a “Doença de  hagas no sangue”. 

Matos et. al. (2014) também identificaram em seu estudo que a forma 

cárdio-digestiva era mais presente em seus entrevistados, com 49,5%, seguida por 

cardíaca com 29,7%, indeterminada com 13,86% e digestiva com 6,93%.  

Em estudo realizado através da análise de 95 prontuários de pacientes 

com a Doença de Chagas por Bozelli et al. (2006), a forma clínica de maior 

ocorrência foi a cardíaca em 38,9% dos pacientes, seguida pela forma digestiva em 

26,3% dos pacientes, 20% a forma indeterminada e 14,7% a forma cárdio-digestiva. 

 Durante esta pesquisa foi possível identificar, que além da Doença de 

Chagas, estes indivíduos também são portadores de outras doenças crônico-

degenerativas, referindo à presença de uma ou mais doenças associadas.  

Com relação à presença de co-morbidades associadas à Doença de 

Chagas, em 42% dos entrevistados, a principal doença identificada foi a Hipertensão 

Arterial Sistêmica-HAS. 
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No estudo de Bozelli et al. (2006), a principal co-morbidade associada 

à Doença de Chagas também foi a HAS, com 25,3% casos, seguido por diabetes 

com 10,5% casos e Doença Arterial Coronariana com 3,2% de casos. O mesmo 

resultado foi encontrado em Cesarino, Cesarino, Morraye (2010), em que os autores 

identificaram que a principal co-morbidade associada era a HAS, com 66,2% dos 

relatos. 

A diabetes foi uma das doenças associadas relatadas em 17% dos 

entrevistados deste estudo. Os resultados deste estudo corroboram com os 

resultados encontrados por Cesarino, Cesarino, Morraye (2010), o qual os autores 

identificaram 16,2% dos seus entrevistados relatando ter diabetes como uma co-

morbidade associada.  

O diabetes também é considerado um importante fator de risco pra o 

desenvolvimento de coronariopatia e doença oclusiva cerebrovascular, assim, o 

controle de outros fatores de risco como hipertensão arterial, dislipidemia, 

tabagismo, perda de peso e o consumo diário de baixas doses de ácido 

acetilsalicílico em pacientes diabéticos parece ter grande influência sobre a redução 

da mortalidade cardiovascular (Herrmann, Souza 2006). 

O infarto agudo do miocárdio-IAM foi relatado por 15% dos 

entrevistados deste estudo e os episódios de acidente vascular encefálico- AVE em 

10% dos participantes.  

Moreira, Gomes, Santos (2010) em seu estudo sobre fatores de risco 

cardiovasculares em adultos jovens com hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus, 

identificaram que as complicações das doenças cardiovasculares são exploradas de 

acordo com a disposição no impresso do HIPERDIA e ocorrem devido ao pé 

diabético, acidentes vasculares encefálicos (AVE), coronariopatia, infarto agudo do 

miocárdio (IAM), amputação e doença renal.  

No estudo de Cesarino, Cesarino, Morraye (2010), foram relatados que 

17,6% dos entrevistados apresentaram história pregressa de IAM e 5,9% de 

episódios de AVE. 

A insuficiência cardíaca -IC foi relatada por 33% dos participantes 

deste estudo. No estudo de Cesarino, Cesarino, Morraye (2010) os autores 

identificaram 22,9% dos seus entrevistados com insuficiência cardíaca.  

A insuficiência cardíaca é muitas vezes uma manifestação tardia da 

doença de Chagas. É geralmente, apresentada com uma predominância da falha 
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biventricular do lado direito (edema periférico, hepatomegalia e ascite mais 

proeminentes do que congestão pulmonar) em estágios avançados (Rassi Jr, Rassi, 

Marin-neto, 2010). 

Dados da OMS estimam que cerca de dez milhões de pessoas em todo 

o mundo estejam infectadas por T. cruzi, a maioria delas nas áreas endêmicas de 21 

países latino-americanos: Argentina, Belize, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa 

Rica, El Salvador, Equador, Guiana (Britânica), Guiana Francesa, Guatemala, 

Honduras, México, Nicará- gua, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e 

Venezuela. Cerca de 30% dos pacientes infectados evoluem para cardiopatia 

chagásica crônica, forma clínica mais freqüente e de mais elevada 

morbimortalidade. Nesta cardiopatia o grau de acometimento cardíaco é bastante 

variável, e uma parcela significativa dos pacientes pode evoluir para insuficiência 

cardíaca (IC). A mortalidade aumenta à medida que se deteriora a função 

miocárdica; portanto quanto mais avançada a classe funcional, mais comprometida a 

capacidade de exercícios e desempenho miocárdico. Entre os pacientes com 

Doença de Chagas que evoluem com mau prognóstico, 91% apresentam IC (OMS, 

2010; Xavier, Sousa, Hasslocher, 2005).  

A arritmia cardíaca foi relatada por 44% dos participantes deste estudo. 

No estudo de Cesarino, Cesarino, Morraye (2010) os autores identificaram 54,3% 

dos seus entrevistados com arritmia cardíaca.  

Estudo realizado por Marques et al. (2013), com um total de 68 casos 

de Doença de Chagas, os autores identificaram anormalidades no eletrocardiograma 

(ECG), sendo as arritmias evidentes em 28,16% dos casos. As alterações no ECG 

que sugerem miocardite aguda e arritmias foram as anormalidades encontradas com 

maior frequência neste estudo.  

Quanto aos sinais e sintomas referidos pelos participantes deste 

estudo, 46% relataram apresentar edema em membros superiores e inferiores, 46% 

dispneia, 60% fadiga, 52% tontura, 50% palpitação, 31% dor abdominal, 38% 

constipação intestinal, 38% distensão abdominal e 31% disfagia. 

Para Rassi Jr, Rassi, Marin-neto (2010), a evolução clínica da fase 

crônica da doença de Chagas doença varia de ausência de sinais e sintomas da 

doença na forma indeterminada, para doença grave e morte prematura. As 

manifestações clínicas típicas desta fase estão relacionadas com o envolvimento 

patológico do coração, esófago, cólon, ou uma combinação destes. 
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As disfunções gastrointestinais, principalmente no megaesôfago, 

megacólon, ou ambos, desenvolvem-se em cerca de 10 a 15% dos doentes crônicos 

infectados. O megaesôfago pode provocar disfagia, odinofagia, combinado com dor 

epigástrica, regurgitação e em casos graves desnutrição. O megacólon muitas vezes 

afeta o segmento sigmoide, reto, ou cólon descendente, provocando assim 

obstipação prolongada, distensão abdominal, e ocasionalmente, grande obstrução 

intestinal devido ao fecaloma. A forma cardíaca é a mais grave e freqüente 

manifestação da doença de Chagas crônica. Desenvolve-se em 20 a 30% dos 

indivíduos e, normalmente, leva a anomalias do sistema de condução, bradiarritmias 

e taquiarritmias, falha cardíaca, tromboembolismo, edema, fadiga e morte súbita 

(Rassi Jr, Rassi, Marin-neto, 2010). 

No estudo de Cesarino, Cesarino, Morraye (2010), 87,5% dos 

participantes entrevistados referiram sentir fadiga, 75% palpitação, 75% distensão 

abdominal, 62,5% dispnéia, 62,5% dor abdominal, 37,5% constipação intestinal e 

37,5% disfagia.  

A presença de diversos sintomas no paciente portador de Doença de 

Chagas pode ser justificada, pelo fato da doença coexistir em dois ou mais órgãos. 

Por exemplo, não são raros os doentes que apresentam o coração lesado e 

padecem tamb m do “mal do engasgo” ( esarino,  esarino,  orraye, 2010). 

Na pesquisa de fatores de risco cardiovasculares associadas à Doença 

de Chagas, entre os usuários entrevistados, 10% referiram ser tabagistas, 31% tem 

dislipidemia e 44% são sedentários.  

No estudo realizado por Moreira, Gomes, Santos (2010), os autores 

analisaram os fatores de risco antecedentes familiares, sedentarismo, sobrepeso, 

tabagismo, hipertensão arterial e diabetes mellitus tipos 1 e 2 e identificaram a 

vulnerabilidade da população em estudo às variáveis referentes aos fatores de risco 

cardiovascular, nos quais se sobressaíram o sedentarismo (n=27), o sobrepeso 

(n=33), os antecedentes familiares (n=33) e a hipertensão arterial (n=45), seguidos 

de diabetes tipo 1 (n=9), diabetes tipo 2 (n=10) e tabagismo (n=4). Diagnosticar e 

combater estes fatores são de grande importância do ponto de vista da saúde 

pública, pois têm como objetivo fazer frente à mortalidade por doenças 

cardiovasculares (DCV) no Brasil. 

Os resultados do presente estudo corroboram com os resultados 

encontrados por Cesarino, Cesarino, Morraye, (2010), o qual tiveram em primeiro 
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lugar os sedentários com 73,5%, seguido por 27,9% dos tabagistas e 19,1% para 

aqueles que relatam apresentar dislipidemia.  

Considerando a circunferência abdominal como fator de risco 

cardiovascular, segundo a Federação Internacional de Diabetes, evidencia-se neste 

estudo um dado alarmante, pois das 67,3% mulheres entrevistadas, 68,5% 

apresentam circunferência abdominal acima de 88cm e dos 32,7% homens 

entrevistados, 17,6% apresentam circunferência abdominal acima de 102cm.  

Resultados como estes foram encontrados no estudo de Cesarino, 

Cesarino, Morraye, (2010), em que 94,7% das mulheres tinham circunferência 

abdominal acima de 88cm, e 62,5% dos homens tinham circunferência abdominal 

acima de 102cm, apresentando assim fator de risco cardiovascular. 

De acordo com a V Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (2006), o 

ganho de peso e aumento da circunferência da cintura, são índices prognósticos 

importantes de pressão arterial, sendo a obesidade central um importante indicador 

de risco cardiovascular aumentado. 

Os entrevistados do presente estudo realizam tratamento para 

minimizar os sintomas da Doença de Chagas (44%), porém, 21,7% destes não 

conhecem a finalidade desta medicação.  

A falta de conhecimento e esclarecimento sobre a finalidade da 

medicação em uso nos leva e refletir que, os médicos da Equipe Saúde da Família 

necessitam da associação entre medicamentos, técnica de cuidados, conversas e 

possibilidades de estabelecer uma relação dialógica. O bom relacionamento médico-

paciente requer ainda o apoio intensivo às mudanças na organização dos serviços, a 

reflexão crítica e o engajamento dos participantes e maior comprometimento político 

com a felicidade, a saúde e o oferecimento de uma vida digna para a população 

(Gomes et al., 2012). 

Para Rassi Jr, Rassi, Marin-neto (2010), o objetivo do tratamento é 

erradicar o parasita e segmentar os sinais e sintomas de doença. O tratamento 

medicamentoso deve ser dado geralmente para adultos com idades entre 19-50 

anos com diagnóstico de Doença de e para aqueles com idade superior a 50 anos, o 

tratamento medicamentoso é opcional, pois a eficácia e os benefícios não foram 

comprovados. Os medicamentos Benzonidazol e Nifurtimox são as únicas drogas de 

comprovada eficiência contra Doença de Chagas. O tratamento para megaesôfago é 
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dirigido a paliação de sintomas, com foco em auxiliar o trânsito de alimentos e 

líquidos através do esfíncter esofágico inferior.  

Neste estudo, é possível observar o relato dos entrevistados sobre a 

sua satisfação com a medicação em uso, tendo 52,2% de respostas positivas e 

17,4% relacionadas à paliação dos sintomas. Estes resultados condizem com os 

relatos dos autores acima, em que a medicação é de baixa eficácia e precisa ser 

melhor investigada. 

Os resultados corroboram com o estudo de Blasco et al. (2016), em 

que os participantes da pesquisa relataram que quanto ao tratamento, havia dúvidas 

sobre a sua eficácia, duração, efeitos colaterais e custo. Em geral, eles sabiam que 

não cura a doença, mas que poderia retardá-lo e que era mais eficaz em crianças e 

também em adultos com uma forma menos avançada da doença 

Estudo realizado no Paraná, sobre conhecimentos e atitudes sobre 

Doença de Chagas entre os profissionais de saúde, 69% dos médicos relataram 

desconhecer a existência do benzonidazol e 16% comentaram sobre sua toxicidade 

e abandono do tratamento por grande parte dos pacientes devido aos efeitos 

colaterais (Colosio et al., 2008). 

Sobre episódios de hospitalização, 46% dos participantes do presente 

estudo, disseram ter sido hospitalizado nos últimos cinco anos por diversos motivos 

como a realização de cirurgias de marca-passo, vesícula, apêndice, acidente 

vascular encefálico, entre outros.  

Bradiarritmias graves ou outras condições cardíacas são tratadas com 

marca-passo. A evidência dos benefícios de implante de marca-passo em pacientes 

com coração de Doença Chagas, é baseada principalmente em relatos de séries de 

casos (Rassi Jr, Rassi, Marin-neto, 2010).  

 A realização de transfusão sanguínea foi relatada por 17% dos 

entrevistados desta pesquisa, sendo este um procedimento comum realizado no 

século XIX sem nenhuma fiscalização e investigação, facilitando a transmissão da 

Doença de Chagas por meio de transfusão de sangue e transplante de órgãos 

infectados. 

Faria et al., (2013) ressalta que o Trypanossoma Cruzi pode 

transpassar os vetores e ser transmitido ao homem, por mecanismos alternativos. 

Além da transmissão vetorial, salientam-se, a por transfusão sanguínea, a digestiva 

(oral por alimentos contaminados) e a vertical (congênita ou transplacentária). 
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O entendimento sobre a circulação da Doença de Chagas, assim como 

seu conhecimento pela população local são de grande valia para o estabelecimento 

de campanhas de controle, pois mobilizam a comunidade em ações sanitárias. 

Neste estudo, percebeu-se que os entrevistados já tinham um pouco 

de informação sobre a doença. Todos os entrevistados a conheciam como Doença 

de Chagas. Parte dos entrevistados reconheceu o mecanismo de transmissão da 

Doença de Chagas ser por picada do triatomíneo, porém alguns relacionaram a 

transmissão por transfusão de sangue, ingestão de alimentos e outros não 

souberam explicar. 

Os resultados desta pesquisa corroboram com os de Gurgel-

Gonçalves, Maeda (2012), em que 88% dos entrevistados da região de Águas 

Claras-DF e 79% dos entrevistados da região de Planaltina-DF disseram que a 

transmissão da Doença de Chagas é realizada por contato com o triatomíneo.  

No estudo de Blasco et al. (2016), sobre conhecimentos e experiências 

da doença de chagas em mulheres bolivianas, os autores identificaram que os 

participantes pouco sabiam sobre como especificamente os parasitas entrou na 

corrente sanguínea. 

Através da análise de conteúdo das respostas desta pesquisa, é 

possível refletir que aqueles que disseram que a transmissão da doença é por 

picada do triatomíneo, não sabem ao certo o mecanismo de transmissão, relatando 

que a picada do inseto que transmite e não as fezes infectadas do triatomíneo.  

Gama et al. (1998) citaram, em seu trabalho, que em estudos 

semelhantes ao seu, porém sobre outras endemias, as populações em geral, não 

detêm conhecimento sobre o modo de transmissão da doença, exemplificando com 

um estudo de Garcia-Zapata (1990), em Mambaí (Goiás), área endêmica para a 

Doença de Chagas, em que a população local mostrou desconhecimento sobre 

como poderia participar no controle da doença por não saber o modo de transmissão 

da mesma. 

Os participantes que disseram saber qual inseto é o transmissor da 

Doença de Chagas (92%), referiram-se ao triatomíneo (90%) e ao morcego (2%), 

demonstrando assim, que uma grande porcentagem conhece o inseto transmissor 

da doença, porém ao serem questionados se saberiam reconhece-los, 48% 

disseram não saber. 
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No estudo de Gurgel-Gonçalves, Maeda (2012), vários foram os nomes 

citados para o inseto transmissor da doença de chagas como barbeiro, percevejo, 

chupão e bicudo, porém os autores afirmam que a maioria dos entrevistados 

reconheceu o triatomíneo pelo nome “barbeiro”.  

Resultados semelhantes foram encontrados no estudo de Villela et al., 

(2009), em que 90% dos participantes entre adultos e crianças, consideraram a 

Doença de Chagas a moléstia transmitida pelo barbeiro.  

Coura, Junqueira (2015), em seu estudo sobre Doença de Chagas na 

Região Amazônica, sugerem que as secretarias de educação dos municípios da 

Amazônia devem treinar professores do ensino fundamental, através de cursos, para 

serem capazes de orientar seus alunos em relação à vigilância de triatomíneos, para 

que quando estes pegar os insetos, levá-los em uma caixa para a escola e o 

professor encaminha-los aos agentes de saúde, que tomará as medidas adequadas.  

Os entrevistados deste estudo, também descreveram o inseto que 

disseram ser o transmissor da Doença de Chagas, porém, devido ao 

desconhecimento sobre a transmissão da Doença de Chagas, não há descrição 

adequada para os insetos citados. 

Os triatomíneos são conhecidos insetos, especialmente nas áreas 

rurais de regiões variadas de nosso país. Geralmente os machos apresentam 

comprimento total de 16,5-21,5 mm e as fêmeas de 17,5-22 mm, coloração geral 

castanho escuro ou negra com manchas amarelas, alaranjadas ou avermelhadas na 

cabeça, pescoço, tórax, cório e conexivo, tegumento quase glabro, pilosidade curta 

e esparsa, cabeça negra com mancha vermelho-alaranjada dorsal mais ou menos 

extensa em forma de Y sobre o clípeo, as genas, as jugas e prolongando-se, as 

vezes, entre os olhos, muito raramente toda preta. (Galvão, 2014).  

Os entrevistados desta pesquisa, ao serem questionados sobre o 

hábito alimentar dos triatomíneos, 54% disseram saber que a alimentação é sangue 

humano e de animais, porém 46% não souberam responder.  

Resultado semelhante ao desta pesquisa foi encontrado por Gurgel-

Gonçalves, Maeda (2012), em que 35% dos entrevistados da região de Águas 

Claras-DF disseram que era sangue a alimentação do inseto, porém 65% não 

souberam responder e 44% dos entrevistados da região de Planaltina-DF disseram 

que era sangue a alimentação do inseto, porém 56% não souberam responder.  
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Os triatomíneos apresentam comportamento hematófago, isto é, sua 

alimentação é baseada em sangue. A transmissão clássica da doença (vetorial) 

ocorre em cerca de 80% das infecções e está diretamente relacionado a fatores 

humanos e sócio econômicos, tais como a qualidade da habitação, a ação do ser 

humano sobre o ambiente e as migrações humanas. Ao contrário de outras doenças 

transmitidas por insetos hematófagos, a infecção não ocorre pela inoculação do 

agente etiológico junto com a saliva do inseto. Quando um barbeiro pica, ele defeca 

durante ou logo após a sucção do sangue, eliminando as formas infectantes do 

parasito nas fezes. Essas formas podem penetrar pelo orifício causado pela picada, 

pelas mucosas (dos olhos, nariz ou boca) ou por pequenas feridas e arranhaduras 

na pele. (Galvão, 2014).   

Quanto às formas de esconderijo dos triatomíneos, grande partes dos 

entrevistados (83%) desta pesquisa souberam responder, relatando ser debaixo dos 

colchões, nos buracos das paredes, entulhos, nos galinheiros e nas árvores. 

Este resultado não corrobora com o resultado encontrado por Gurgel-

Gonçalves, Maeda (2012) em seu estudo, em que 67% dos entrevistados da região 

de Águas Claras-DF e 51% dos entrevistados da região de Planaltina-DF disseram 

não saber os locais de esconderijo dos insetos. A pequena porcentagem que 

souberam responder, disseram que os locais em que os insetos se escondem são o 

mato, entulho e casas de barro.  

Ao confrontar estes achados, nota-se que os entrevistados do presente 

estudo, por terem vivido e acharem que adquiriram a doença em área rural, tem 

maior conhecimento sobre o triatomíneo do que os entrevistados do estudo de 

Gurgel-Gonçalves, Maeda (2012), que são moradores de área urbana do Distrito 

Federal. 

Sobre a estação do ano em que se mais aparecem os triatomíneos, 

69% dos entrevistados deste estudo não souberam responder. Para os 31% que 

disseram saber, 75% relataram ser na época do calor e 25% na época chuvosa. 

Estes resultados vão a desencontro ao resultado encontrado por 

Gurgel-Gonçalves, Maeda (2012), em que nas duas regiões -Águas Claras e 

Planaltina- os entrevistados relataram que os triatomíneos são mais frequentes na 

estação chuvosa.  

O material de apoio sobre Doença de Chagas, oferecido pela 

Superintendência de Campanhas de Saúde Pública do Ministério da Saúde- SUCAM 
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informa que no calor, o triatomíneo há necessidade de intervalos mais curtos entre 

as refeições, encontrando-o com maior frequência nos ambientes, porém no inverno, 

quando menos ativos, os triatomíneos podem permanecer semanas ou meses em 

jejum (Brasil, 1989). 

De acordo com as falas dos participantes deste estudo, algumas 

pessoas adoecem por Doença de Chagas e outras não, pois a transmissão pode 

estar relacionada a condições de moradia, fatores imunológicos, somente algumas 

pessoas serem picada pelo inseto transmissor da Doença de Chagas, pela 

transmissão entre indivíduos e por não se agasalhar.  

De acordo com as falas apresentadas pelos participantes que disseram 

saber por que umas pessoas pegam a Doença de Chagas e outras não, sendo 

representado por 44%, observamos que são muito poucos os participantes que 

sabem por que somente algumas pessoas são infectadas pela Doença de Chagas, e 

que a transmissão ocorre por transmissão vetorial, vertical, transfusão sanguínea e 

por alimentos contaminados.  

A falta de conhecimento dos participantes desta pesquisa sobre 

Doença de Chagas, condizem com os resultados de Moreira et al. (2002) e Gama et 

al. (1998), que observaram, em seus estudos sobre LTA, o considerável percentual 

de indivíduos que receberam informação de fontes informais.  

Cesarino, Cesarino, Morraye (2010), perceberam no decorrer das suas 

entrevistas a ausência de informação dos portadores de Doença de Chagas quanto 

aos mecanismos de transmissão, as formas clínicas da doença, bem como seus 

respectivos sintomas e tratamento, considerando então reflexos da ausência de 

ações de educação em saúde, próprias do Sistema de Saúde vigente. 

Os resultados do presente estudo não corroboram com o resultado do 

estudo de Gurgel-Gonçalves, Maeda (2012), o qual os autores relatam que os 

moradores das áreas urbana e rural do DF (Águas Claras e Planaltina, 

respectivamente) apresentaram conhecimento em relação aos triatomíneos e seu 

papel na transmissão da Doença de Chagas. 

O conhecimento da população sobre os triatomíneos e a Doença de 

Chagas é de suma importância para que se promova colaboração no combate aos 

vetores e, assim, evite-se a transmissão vetorial da moléstia, sobretudo, após a 

descentralização do sistema de saúde, consequentemente, do Programa de 

Controle da Doença de Chagas (PCDCh). 
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No presente estudo, para 40% dos portadores da Doença de Chagas 

entrevistados, a Doença de chagas representa limitações tanto no aspecto físico 

como emocional. A falta de ar, desânimo, tristeza e depressão foram as limitações 

mais referidas pelos participantes. 

Estes achados estão de acordo com o trabalho realizado por Cesarino, 

Cesarino, Morraye (2010), em que 48,5% dos portadores da Doença de Chagas 

apresentavam limitações emocionais e físicas, sendo os serviços domésticos a 

atividade referida que desencadeia maior desconforto. No entanto, para 51,5% dos 

indivíduos, a Doença de Chagas não representa qualquer limitação. 

Uchôa et al. (2002), em sua pesquisa sobre signos, significados e 

ações associados à Doença de Chagas, relatam que ser soropositivo para a Doença 

de Chagas significa se sentir vulnerável por causa das limitações e da ameaça de 

morte súbita e imprevisível resultantes da doença.  

Em relação aos órgãos que são afetados pela Doença de Chagas, 75% 

dos entrevistados desta pesquisa disseram saber quais são, 6% não sabem e 19% 

não souberam responder. Para aqueles que disseram saber, o coração foi o órgão 

mais relatado, seguido pelo intestino, sangue e esôfago. Outros órgãos que 

apresentam pouca importância para a doença, quase não foram citados. 

Esses resultados corroboram com os resultados de Villela et al. (2009), 

em que 84,5% dos adultos entrevistados citaram o coração como órgão afetado pela 

doença. O intestino e o esôfago foram esquecidos pela maioria da população. 

Órgãos de pouca ou nenhuma importância para a doença de Chagas como rins, 

fígado, estômago e olhos também figuraram nas respostas. 

No estudo de Gurgel-Gonçalves, Maeda (2012), o órgão mais citado 

pelos entrevistados em Águas Claras-DF foi o coração (62%), seguido pelo intestino 

(2%), esôfago (2%) e 34% não sabiam a resposta. Para os participantes de 

Planaltina-DF, o coração ficou em primeiro lugar com 48%, seguido pelo intestino 

(9%), esôfago (2%) e 41% não sabiam a resposta. 

Quando os entrevistados desta pesquisa foram questionados se a 

Doença de Chagas tinha cura, 10% disseram que sim, 65% disseram que não e 

25% não souberam responder.  

Resultado semelhante foi encontrado por Gurgel-Gonçalves, Maeda 

(2012), em que 15% dos entrevistados em Águas Claras-DF disseram ter cura para 

a Doença de Chagas, 64% disseram não ter cura e 21% não souberam responder. 
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Para os participantes de Planaltina-DF, 35% dos entrevistados disseram ter cura 

para a Doença de Chagas, 51% disseram não ter cura e 14% não souberam 

responder. Sendo assim, a maioria dos entrevistados respondeu que não existe cura 

par a Doença de Chagas. 

Uchôa et al. (2002), relatam em seu estudo, que a análise das 

narrativas faz surgir uma rede de significados associados à doença de Chagas, 

interligando ideias sobre manifestações, gravidade, repercussões e tratamento, 

configurando a representação de uma doença grave que não pode ser curada e que 

pode matar a qualquer momento. Entretanto, a grande maioria dos entrevistados 

considera a inexistência de tratamento eficaz como principal agravante da doença. 

 uitos entrevistados vão dizer que a doença de  hagas “  grave porque não tem 

cura. Diz que agente morre mesmo, n ?” (EP03), “você convive com aquilo at  a 

morte. Porque não tem remédio que cura. Tem tratamento, igual vejo muitas 

pessoas fazerem, mas falar que algu m curou...”(E 11).  

Sendo assim, nota-se que é necessário um maior investimento em 

novos medicamentos, vacinas e métodos de diagnóstico para a doença de Chagas. 

Os estudos mostram que os medicamentos utilizados para a doença de Chagas só 

são eficazes na fase aguda da doença. É necessário também investimentos em 

pesquisa para entender melhor as representações sociais dos vários atores, dos 

elementos que constituem barreiras ao sistema de saúde, os aspectos sociais e 

educativos de todos os níveis. Nada adianta ter vacina e melhores remédios, se a 

população não se beneficiar pela existência das barreiras (econômicas, culturais, 

políticas). Atualmente, estima-se que apenas 10% dos portadores de doença de 

Chagas receberam o diagnóstico da doença e menos de 1% é tratado. 

Neste estudo, 56% dos entrevistados disseram não saber como 

prevenir a Doença de Chagas. Os que relataram algo a se fazer (44%) relacionaram 

a dedetização, melhoria habitacional, evitar transfusão sanguínea e ter cuidado com 

os alimentos. 

No estudo de Villela et al. (2009), a primeira ação relatada pelos 

participantes para evitar a doença de Chagas foi a ideia de limpeza e higiene, 

seguida por borrifação do domicílio, evitar bagunça e amontoados em casa, procurar 

manter galinheiros limpos, vistoriar os cômodos, colchões e cama e rebocar as 

frestas nas paredes. Os autores relataram preocupante o fato de 18,4% dos adultos 



136 

 

e 36,2% das crianças não saberem apontar alguma atitude para se evitar/combater 

os vetores, evidenciando escassez de informação. 

Resultado semelhante ao desta pesquisa foi relatado no estudo de 

Maeda, Gurgel-Gonçalves (2012), em que 25% dos entrevistados de Águas Claras-

DF disseram não saber o que deve ser feito para evitar a doença de chagas, 53% 

citaram a limpeza do ambiente, 9% a borrifação das casas com inseticidas, 9% a 

melhoria das casas e 4% a vigilância dos insetos nas casas como medidas 

preventivas para a doença. Para os moradores de Planaltina-DF, 16% disseram não 

saber o que deve ser feito para evitar a doença de chagas, 51% citaram a limpeza 

do ambiente, 28% a borrifação das casas com inseticidas, 3% a melhoria das casas 

e 2% a vigilância dos insetos nas casas como medidas preventivas para a doença. 

Para Coura, Junqueira (2015), o uso da educação para a promoção da 

saúde devem ser seguidas, evitando assim os riscos de Doença de Chagas entre a 

população residente e melhorar saúde através de ações como: evitar a plantação de 

palmeiras ao lado das casas, evitando assim reservatórios e vetores silvestres; lavar 

frutas antes de comê-las, principalmente açaí; evitar comer carne crua de animais 

selvagens; evitar o desmatamento desnecessário, exceto perto da casa; sempre que 

capturar triatomíneos em casa, levar para os agentes de saúde locais, para que 

estes insetos possam ser encaminhados para exames; buscar sempre informações 

e orientar os familiares a se informarem sobre os riscos de contagio da doença e 

como evitá-la. Porém, muitas vezes, a transmissão da doença ocorre pois a 

comunidade mesmo sabendo das informações básicas e preventivas descritas 

acima, não as colocam em prática. 

Para Rassi Jr, Rassi, Marin-neto (2010), nos últimos 30 anos, um 

progresso notável foi feito na prevenção e no controle da Doença de Chagas.  O fato 

de não existir nenhuma vacina disponível, o foco principal de prevenção, tem 

contado com o controle de vetores e prevenção de transmissão a partir de 

mecanismos não vetorial. 

 Ao questionar aos entrevistados deste estudo se já tinham recebido 

alguma informação sobre Doença de Chagas, 69% disseram que não e apenas 31% 

disseram que sim. Para aqueles que disseram ter recebido informações, observa-se 

que foram informações de “fontes não seguras”, sendo repassadas por familiares e 

vizinhos; poucos são os relatos oferecidos por profissionais de saúde, como 

médicos, agentes de endemias, entre outros. Observa-se que os pacientes deste 
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estudo, apresentam a Doença de Chagas por muitos anos e poucos são aqueles 

que receberam algum dia, um pouco de informação sobre a doença.  

O relato de Uchôa et al. (2004) em seu estudo sobre LTA, foi 

observado com clareza neste estudo sobre Doença de Chagas, através das 

respostas dos participantes. Os autores afirmam que o conhecimento sobre a LTA 

se restringe a indivíduos que já vivenciaram a enfermidade ou tiveram pessoas de 

sua família ou vizinhos com a doença. Os autores destacam ainda a importância de 

iniciar o processo de conscientização da população escolar, a qual deverá levar a 

informação a seus lares. Dessa forma, a criança poderá sair da expectativa que 

caracteriza as comunidades desassistidas, tornando-se mais capaz de exercer sua 

cidadania. 

As pessoas com doenças crônicas devem ter o direito à informação do 

cuidado em saúde, para tornarem-se capazes de participar ativamente e assumir a 

responsabilidade do seu cuidado próprio e os profissionais de saúde devem 

preocupar-se em encorajar nos usuários dos serviços de saúde um comportamento 

que promova a saúde (Cesarino, Cesarino, Morraye 2010).  

Os entrevistados desta pesquisa responderam quanto à satisfação com 

o serviço de saúde pública de Patos de Minas para atender a pessoas com Doença 

de Chagas, sendo que 31% relataram estar bom, 21% disseram não ter médico para 

atender o portador de Doença de Chagas, 19% falaram que está ruim; 6% disseram 

estar excelente; 4% disseram que não usam o serviço público e 19% optaram pela 

opção outro, relatando o que acham do serviço. 

Para Hollanda et al. (2012), entre os usuários do SUS, os grupos com 

maior escolaridade tendem a ser mais exigentes com a qualidade do atendimento e, 

portanto, mostram-se menos satisfeitos.  

Para Vaitsman, Andrade (2005), a satisfação do usuário passou a 

denominar um conjunto amplo e heterogêneo de pesquisas, com o objetivo de saber 

a opinião dos usuários de serviços de um modo geral, públicos ou privados, 

envolvendo o cuidado à saúde, desde a relação médico-paciente até a qualidade 

das instalações do serviço.  

As políticas de saúde que têm a equidade como princípio e objetivo, 

devem articular os parâmetros epidemiológicos com os parâmetros sociais e 

econômicos, permitindo a caracterização e priorização de grupos vulneráveis, sendo 
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que os recursos escassos sejam alocados de forma a priorizar a redução ou 

eliminação das diferenças entre os indivíduos (Pinheiro et al., 2015). 

Para os participantes do presente estudo, 56% disseram que os 

médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde da Equipe Saúde da 

Família-ESF não estão preparados para atender o paciente portador da Doença de 

Chagas, relatando a falta de explicação, diálogo e humanização no atendimento, 

capacitação e educação permanente, médicos especialistas e demora no 

atendimento.  

No estudo de Pinheiro et al., (2015), os autores perceberam que os 

profissionais reconheceram a importância da aplicação da equidade na assistência 

prestada à população e que, no meio da insuficiência de recursos ainda é possível 

aplicá-la. Eles também reconhecem a importância da equidade a nível da Atenção 

Básica, afirmando que esta é a porta de entrada para a saúde sistema e que as 

dificuldades operacionais e teóricas não devem ser superiores a importância de uma 

saúde equitativa. 

No estudo de Dias (2000) o(s) agente(s) local(is) de Vigilância 

Epidemiológica devem capacitar-se para atuação em outros temas e atividades além 

do controle dos triatomíneos, trabalhar com a comunidade e desenvolver ações 

educativas, etc.  

Os programas de controle de endemias de Minas Gerais foram 

municipalizados a partir do ano 2000, e começaram a ser conduzidos em 2001 pelas 

prefeituras sob a coordenação das Gerências Regionais de Saúde (GRS). Estas 

gerências pertencem à Secretaria Estadual de Saúde (SES), e estão sediadas em 

municípios de maior importância política ou econômica, existindo hoje 28 GRS em 

Minas Gerais. Em particular, quanto ao PCDCh, cabe a GRS a preparação de 

recursos humanos a partir da realização de cursos de capacitação dos agentes 

municipais, além da supervisão e avaliação das ações de controle da endemia 

(Villela et al., 2007). 

A possibilidade da realização de encontros periódicos de prestadores 

de serviços públicos e privados, que tenham identidade com o território, gerenciados 

por administração direta e por organizações sociais, sob gestão municipal e 

estadual, estabelece um esforço coletivo na construção de linhas de cuidado, sendo 

capaz de avançar as pactuações da regulação do acesso e reduzindo filas de 

espera para atendimento (Louvison et. al, 2016). 
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Os indivíduos do presente estudo foram questionados se o seu Agente 

Comunitário de Saúde (ACS), pertencente ao Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde- PACS, já havia fornecido informações referentes à transmissão, sintomas, 

tratamento e medidas preventivas para a Doença de Chagas, sendo que todos 

(100%) relataram nunca terem recebido nenhuma informação proveniente deste 

profissional de saúde.  

O Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde (2007, 

p.17) relata que  

[...] os agentes do Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde e do Programa de Saúde da Família (PACS e 
PSF) têm papel fundamental no fluxo de encaminhamento 
de notificações de insetos suspeitos e na orientação à 
população das Unidades Básicas de Saúde.  

 
Para Azeredo et al., (2007), os A S ocupam o lugar de “agentes 

promotores da sa de” e possuem papel de interlocutores entre a comunidade, os 

demais membros da equipe e os serviços de saúde, devendo, portanto, ser capazes 

de planejar, organizar, desenvolver e avaliar ações, no âmbito de suas 

competências, que respondam às necessidades da comunidade, articulando junto às 

ESF os diversos setores envolvidos na promoção da saúde.  

Nota-se que a seleção dos ACS é um processo falho do sistema de 

saúde brasileiro, sendo fundamental e necessário que se façam adequada seleção e 

preparação do funcionário para o desempenho do papel de agente de saúde, visto 

que estes estão em contato direto com a população. A capacitação técnica desses 

profissionais nas três esferas de governo, somada à qualidade de ações exercidas 

sob supervisão e referência, faculta e garante a continuidade operacional das ações, 

mesmo sob o natural rodízio democrático dos gestores (Villela et al., 2007).  

Ao final das entrevistas desta pesquisa, os participantes foram 

interrogados se gostariam de receber informações sobre a Doença de Chagas, 

sendo que todos (100%) responderam que gostariam de receber tais informações. 

Assim, eles receberam uma cartilha ilustrativa com informações sobre o inseto 

transmissor, onde ele se esconde, seus hábitos alimentares, os mecanismos de 

transmissão e prevenção da doença de Chagas.  

Para Villela et al. (2009), é essencial a confecção de material 

educativo/informativo correto e elucidativo para a população, uma vez que este é o 

meio de difusão mais efetivo para a população. A produção de materiais educativos 
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de qualidade, como manuais, cartilhas, folhetos, cartazes, e vídeos, podem servir 

como instrumentos auxiliares, contribuindo nas políticas públicas que visam à 

promoção da saúde junto à população como um todo.  

Sanmartino (2014), utilizou um material ilustrativo “ uia de Juana y 

 ateo contra a Doença de  hagas”, como ferramenta para acompanhar e refletir 

sobre este problema tão complexo como a DC. O material criado é destinado 

principalmente aos docentes e pessoas vinculadas de alguma maneira com a 

educação e promoção de saúde. 

Abad-Franch et al. (2011), relata em seu estudo sobre participação da 

comunidade na vigilância de vetores de doenças de Chagas, que a educação em 

saúde deve ser incluída como um componente dos programas de vigilância, 

enfatizando-se a importância dos triatomíneos como transmissores, da melhoria dos 

domicílios e da participação da comunidade. 

A educação em saúde, que deverá ser ofertada a esses profissionais, é 

uma educação que se centra no reconhecimento e valorização do potencial humano, 

fazendo uso de estruturas político-econômico-culturais.  

Para Sanmartino et al., (2013), 

“Para pensar em um futuro sem  hagas, apostamos em 
um presente onde se considere o assunto como um 
problema complexo e atual, diante o qual todos temos 
algo a dizer, ouvir, aprender, fazer”. 

Espera-se que esta pesquisa sirva de diretriz e incentivo para futuras 

pesquisas, que tenham também o objetivo de descrever as condições de vida de 

participantes diagnosticados com Doença de Chagas e seus conhecimentos em 

relação ao processo saúde-doença, além de servir como orientação para os 

profissionais de saúde que trabalham diretamente com os indivíduos pela Doença de 

Chagas. 

Espera-se ainda, que pela análise ordenada deste material, estes 

resultados não sejam apenas para mostrar o perfil dos indivíduos acometidos pela 

Doença de Chagas, mas que sirvam como um meio dos gestores e políticos 

enxergarem a realidade dessa população, pois a doença atinge a população sem 

escolher nível social, e é necessário que se busque beneficiar a população como 

num todo, disseminando as informações numa ação multiplicadora, através de 

programas de saúde mais eficientes. 
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A prevalência de Doença de Chagas na região estudada tem 

diminuído, pois a maioria dos entrevistados são indivíduos infectados há mais de 

quinze anos. Esta diminuição se deve ao controle de triatomíneos nos domicílios, à 

rigorosa seleção de doadores de sangue e às melhorias nas condições de moradias 

da zona rural. 

Dada as características encontradas nos participantes, este estudo 

propõe a criação, no município, de oportunidades para que população possa ampliar 

seus conhecimentos e reduzir o risco de exposição às mesmas. 

As estratégias de atenção parte dos casos diagnosticados e tratados, 

no nível de serviços básicos de saúde, requerendo ampla participação comunitária, 

que inclusive viabiliza ações de higiene peridomiciliar e facilita programas focais de 

dedetização. 

A participação comunitária e a educação em saúde podem ser 

essenciais no combate à Doença de Chagas, envolvendo-se ampla informação e 

boa epidemiologia aplicada, espírito de visão do coletivo e eficiência das ações de 

controle. 

É fundamental a ampliação e aperfeiçoamento do Programa Saúde da 

Família, em implantação no Brasil desde 1994. A reorganização das ações de 

controle e tratamento da Doença de Chagas na atenção básica, inclusive a 

capacitação e reciclagem dos profissionais de saúde, permitirá mantê-los aptos a 

informar corretamente a população sobre os vários aspectos do vetor (transmissão, 

prevenção e controle), facilitando o diagnóstico precoce e mudança no 

comportamento dos indivíduos em face de certos hábitos que propiciam a instalação 

da doença. 

É necessário à elaboração e o monitoramento das ações de saúde, 

práticas sociais e políticas, que terão como objetivo principal a busca de soluções 

para os problemas sociais, que incidem na baixa qualidade de vida da população. 

4.2.4. CONCLUSÃO 

 

Através do acompanhamento das políticas públicas, na esfera local, em 

parceria com a sociedade civil e o poder público, pretende-se transformar 

informação em participação. É importante que se estabeleça um elo de articulação 

dos agentes públicos (avaliação conjunta entre Secretaria Municipal de Educação, 
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Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Obras, 

Programa Saúde da Família, Programa Saúde na Escola e Política de Assistência 

Social) e privado sobre a realidade do Município, para a avaliação de problemas, 

compartilhamento de saberes e busca de soluções de forma participativa. 

O melhor nível de conhecimento sobre Doença de Chagas por essa 

população; adequada distribuição de recursos; correto envolvimento político dos 

gestores e a presença de conselhos de saúde no município, com ampla discussão 

com a sociedade, pode ser uma importante ferramenta para o sucesso das medidas 

e ações de saúde acima citadas.  

Para concretização das perspectivas acima apresentadas, vários são 

os desafios financeiros e gerencias. Há que aumentar efetivamente os gastos em 

saúde e gastos indiretos, incluindo aumento e qualificação dos profissionais de 

saúde, elaboração de ferramentas educativas sobre o mecanismo de transmissão, 

formas clínicas, sintomas e tratamento da doença. Em paralelo, há que melhorar a 

capacidade gerencial, de forma a garantir que as políticas estão sendo efetivas e 

integradas. Operacionalmente, há que se fortalecer os sistemas de epidemiologia, 

informação e diagnóstico da Doença de Chagas, evitando agravos da doença.  

Assim, os achados deste estudo podem auxiliar na reorientação das 

práticas de saúde, fornecendo subsídios para a reformulação de estratégias e ações 

de promoção de saúde que venham a contribuir para a melhoria e humanização da 

atenção ao paciente portador da Doença de Chagas.  
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4.3. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DE UMA 
CAPACITAÇÃO SOBRE DOENÇA DE CHAGAS PARA OS AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

 

4.3.1 CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA PRÉ-

CAPACITAÇÃO  

 

Ao realizar a aplicação do questionário pré-capacitação nos PACS, foi 

possível constatar perdas no número de ACS, pois no momento da pesquisa, na 

Unidade Sebastião Amorim I, dos 12 ACS, 1 estava de atestado; na unidade 

Guanabara, dos 18 ACS, 3 estavam de atestado e 3 não quiseram participar da 

pesquisa nem da capacitação e na unidade Ipanema, dos 11 ACS, 3 estavam de 

atestado e 2 não puderam participar pesquisa nem da capacitação pois estavam 

trabalhando em conjunto com os agentes de endemia no município.  

Sendo assim, formaram a amostra deste estudo 41 Agentes 

Comunitários de Saúde. Dos participantes entrevistados, 11 pertencem ao PACS 

Sebastião Amorim I, 12 pertencem ao PACS Guanabara, 6 pertencem ao PACS 

Ipanema e 12 ao PACS Jardim Paraíso (Tabela 7).  

 
 

Tabela 7- Distribuição dos Agentes Comunitários de Saúde de acordo com o PACS.  

PACS Nº de Agentes Comunitários de Saúde % 

 

Sebastião Amorim I 
 

11 
 

27% 

Guanabara 12 
 

29% 

Ipanema 
 

6 
 

15% 

Jardim Paraíso 12 
 

29% 
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Sexo, Faixa Etária, Cor/raça  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Distribuição da porcentagem dos participantes em relação ao sexo. 

 

Em relação ao sexo, foi possível constatar que 39 (95%) participantes são 

do sexo feminino e 2 (5%) são do sexo masculino (Figura 41).  Dos 41 

entrevistados, 21 (51%) se consideraram sendo de cor branca, 19 (47%) parda e 1 

(2%) amarela (Figura 42). 

De acordo com os valores esperados pelo IBGE, Censo 2010, 49% da 

população brasileira deveria ser constituída por homens e 51% por mulheres. A 

análise da população deste estudo, através do Teste Qui Quadrado, com nível de 

significância α=0,05 permite identificar p=1,59056E-08 sendo p<0,05, rejeitando a 

H0. Sendo assim, verifica-se que a população deste estudo não é semelhante ao 

que se espera para a distribuição dos brasileiros com relação a categoria sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Distribuição da porcentagem dos participantes em relação a cor/raça. 
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Conforme os dados do IBGE, Censo 2010, a distribuição da população 

brasileira conforme cor/raça é 46% de brancos, 43,1% pardos, 8% negros, 0,5% 

indígenas e 2,4% amarelos. A análise da população deste estudo, através do Teste 

Qui Quadrado, com nível de significância α=0,05 permite identificar p=0,8423, sendo 

p>0,05, não rejeitando a H0. Sendo assim, verifica-se que a população deste estudo 

é semelhante ao que se espera para a distribuição dos brasileiros na categoria 

cor/raça. 

Para a distribuição da população no estado de Minas Gerais, conforme 

dados do IBGE, censo 2010, para cor/raça, 45,4% dos mineiros são brancos, 443% 

pardos, 9,2% pretos e 1,1% amarelos ou indígenas. A análise da população deste 

estudo, através do Teste Qui Quadrado, com nível de significância α=0,05 nos 

permite identificar p=0,6026 sendo p>0,05, não rejeitando a H0. Sendo assim, 

verifica-se que a população deste estudo é semelhante ao que se espera para a 

distribuição dos mineiros com relação a categoria cor/raça. 

Em relação à idade dos participantes, os dados revelaram que o mais 

jovem tinha 21 anos e o mais velho 63 anos. A faixa etária predominante foi a de 50 

a 60 anos com 14 (34%) participantes; seguida pela faixa etária de 30 a 40 anos 

com 11 (27%) participantes; 40 a 50 anos com 9 (22%) participantes; 20 a 30 anos 

com 6 (15%) participantes e 60 a 70 anos com 1 (2%) participante (Figura 43).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Distribuição da idade dos participantes em relação à faixa etária. 
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Nível de Instrução 

 

Sobre o nível de escolaridade dos participantes desta pesquisa, 

conforme demonstra a Figura 44, 1 participante (2%) tem o ensino médio 

incompleto; 28 (69%) o ensino médio completo; 5 (12%) o ensino superior 

incompleto e 7 (17%) ensino superior completo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Nível de instrução dos participantes da pesquisa. 

 

De acordo com os valores esperados para o nível de instrução dos 

brasileiros, o IBGE, Censo 2010, traz que a população sem instrução e ensino 

fundamental incompleto abrange 50,3% dos brasileiros; ensino fundamental 

completo e médio incompleto 17,3%; ensino médio completo e superior incompleto 

23,5% e superior completo 8,3%. A análise da população deste estudo, através do 

Teste Qui Quadrado, com nível de significância α=0,05, permite identificar 

p=5,42241E-15, sendo p<0,05, rejeitando a H0. Assim, verifica-se que a população 

deste estudo não é semelhante ao que se espera para a distribuição dos brasileiros 

na categoria nível de instrução. 

Para o Estado de Minas Gerais, o Censo 2010 nos mostra que os 

mineiros sem instrução e ensino fundamental incompleto abrange 52,7%; ensino 

fundamental completo e médio incompleto 17%; ensino médio completo e superior 

incompleto 21,7% e superior completo 8%. A análise da população deste estudo, 

através do Teste Qui Quadrado, com nível de significância α=0,05, permite identificar 
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p=6,22637E-07, sendo p<0,05, rejeitando a H0. Assim, verifica-se que a população 

deste estudo não é semelhante ao que se espera para a distribuição dos mineiros na 

categoria nível de instrução. 

 

4.3.2 ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS PRÉ-CAPACITAÇÃO 

 

Para adquirir maior bagagem possível de informações do entrevistado, 

perguntas abertas e fechadas foram realizadas. As perguntas abertas são 

apresentadas através das falas mais representativas dos entrevistados, que podem 

ser observadas nos Quadros (Quadros 12 a 17). As respostas às perguntas 

fechadas estão apresentadas no decorrer dos resultados desta tese através de 

porcentagens, figuras e tabelas.  

 

 

Dados relativos a conhecimentos, atitudes e práticas dos indivíduos sobre Doença 

de Chagas 

 

Ao perguntar aos participantes do estudo o que sabiam sobre a 

Doença de Chagas, 51,2% relacionaram a uma doença transmitida pelo triatomíneo; 

9,7% relataram que é uma doença causada pelo Trypanossoma Cruzi; 24,4% 

relataram que é uma doença que atinge vários órgãos no ser humano; 2,5% 

disseram ser uma doença descoberta em Minas Gerais; 2,5% relataram ser uma 

doença infecciosa e 9,7% disseram não saber nada ou não saberem explicar 

(Quadro 12). 

 

Quadro 12: Falas mais representativas dos entrevistados sobre o que sabem sobre a Doença de 
Chagas. 

Categoria Falas mais representativas 

 
 
 

Doença 
Transmitida 

pelo triatomíneo 
(picada/fezes) 

n(21) 
f (51,2%) 

 
 
 

“Doença transmitida pelo picada de um inseto chamado barbeiro”.     
Participante 1 
 
“É uma doença transmitida pelo barbeiro”.      Participante 4 
 
“Contraída a partir da picado do barbeiro em uma pessoa doente a uma 
pessoa sadia”.      Participante 7 
 
“É transmitida pelas fezes de alguns insetos como o barbeiro. Recebeu este 
nome esse nome porque foi descoberta pelo médico brasileiro Carlos 
Chagas”.      Participante 15 
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“É transmitida pelo barbeiro, através da picada do mesmo indo para a 
corrente sanguinea, e com o passar do tempo, se não diagnoticada pode 
levar até a morte”.      Participante 20 
 
“Que é transmitida pelo barbeiro”.      Participante 32 
 
“Que é transmitida pelo barbeiro e que antigamente a incidencia era maior”.      
Participante 34 
 
“A doença de chagas é uma doença trasnsmitida pelo inseto barbeiro, que 
ataca o sistema sistemico do organismo”.      Participante 38 

Causada pelo  
Trypanossoma 

Cruzi 
n(4) 

f (9,7%) 
 

“É transmitida pela picada do barbeiro infectado pelo protozoário 
trypanossoma cruzi”.                   Participante 13 
 
“É uma doença causada pelo protozoário trypanosoma cruzi”.         
Participante 16 
 
“Sei que é transmitida pelo barbeiro trypanosoma cruzi”.    Participante 17 
 
“ É transmitida pela picada do inseto, barbeiro, que está infectado pelo 
protozário trypanossoma cruzi”.          Participante 18 
 

Doença que 
atinge órgãos 

n(10) 
f (24,4%) 

“É uma doença transmitida pelo barbeiro afetando o coração e intestino”.                   
Participante 9 
 
“Que é uma doença causada pelo barbeiro que gera problemas no 
coração”.    Participante 24 
 
“Dá problema no coração”.         Participante 25 
 
“É uma doença causada pela picada de um barbeiro que ataca o coração”.          
Participante 26 
 

“É uma doença transmitida pelo barbeiro, que afeta órgãos como coração, 
esôfago, intestino”.       Participante 30 
 
“É uma doença crônica que mais comumente afeta o coração e o paciente 
precisa fazer acompanhamento cardíaco para o resto da vida. A chagas 
pode afetar também qualquer outro órgão do corpo, como intestino, esôfago 
e etc”.    Participante 41 

Doença 
descoberta em 
Minas Gerais 

n(1) 
f (2,5%) 

“Foi uma doença descoberta em Minas Gerais pelo cientista Carlos 
Chagas”.    Participante 10 
 

Doença 
infecciosa 

n(1) 
f (2,5%) 

“Doença infecciosa”.    Participante 14 

 

 
Não sabe. 
Não soube 

explicar 
n(4) 

f (9,7%) 
 

“Quase nada!”.    Participante 6 
 

“Nada”.    Participante 12 
 

“Nada”.    Participante 31 
 

“Nada”.    Participante 36 
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Ao perguntar aos entrevistados se conheciam outro nome para esta 

doença, 95% disseram que não e apenas 5% disseram que sim, relatando conhecer 

pelo nome de “Barriga d’água” e “Doença  ardíaca”. Com relação à opinião dos 

participantes sobre o mecanismo de transmissão, 93% dos entrevistados disseram 

saber como a doença é transmitida e 7% não sabem o mecanismo. Dos 

participantes que disseram que sabem a forma de transmissão, 73% disseram ser 

através do triatomíneo pela picada ou fezes do mesmo, 13% relacionaram a insetos, 

mas não defiram nomes e 7% disseram ser por alimentos contaminados, transfusão 

de sangue, transmissão vertical e transplante de órgãos infectados (Quadro 13). 

 

 

Quadro 13: Falas mais representativas dos entrevistados relatando o mecanismo de transmissão 
da Doença de Chagas. 

Categoria Falas mais representativas 

 
 
 

Triatomíneo 
(picada/fezes) 

n(30) 

f (73%) 
 

 

“Pela picada do inseto barbeiro através de suas fezes”.     Participante 
2 
 
“Transmitida pelo barbeiro”.      Participante 6 
 
“Picada do barbeiro contaminado”.      Participante 13 
 
“O barbeiro chupa o sangue do paciente”.      Participante 19 
 
“Através de um inseto chamado barbeiro”.      Participante 25 
 
“Através das fezes do barbeiro que são levadas para a corrente 
sanguinea, depois da picada ou através de alimentos contaminados 
pelo barbeiro, como cana, açaí etc”.      Participante 30 
 
“Através do barbeiro picada, fezes”.      Participante 33 

 
 

Insetos 
n(6) 

f (15%) 

 

“Picada do inseto”.     Participante 1 
 
“Pela picada do inseto contaminado”.     Participante 9 
 
“Através do inseto infectado picando o homem”.      Participante 10 
 
“Picada de inseto contaminado”.      Participante 18 
 
“Mosquito”.      Participante 28 
 
“Pelas fezes de um inseto (triatona)”.      Participante 14 

 
 

Alimentos 
contaminados, 

Transfusão sanguínea, 
Transmissão vertical, 
Transplante de órgãos 

n(2) 

f (5%) 

 

 
“Pode ser transmitida transmissão vetorial, sanguinea, congênita, 
acidental, oral, transplante de órgãos”.      Participante 17 
 
“Pela picada do barbeiro principalmente, por transfusão sangue, 
alimentos contaminados com o barbeiro (fezes)”.      Participante 29 
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Para a pergunta: Você conhece o inseto que transmite a Doença de 

Chagas, tivemos 44% de respostas positivas e 56% de respostas negativas. Dos 

que disseram conhecer, 66% relataram ser o triatomíneo e 17% relataram ser o 

Trypanossoma Cruzi o inseto transmissor. Ao serem questionados se saberiam 

reconhecer o inseto transmissor, tivemos 12% de respostas positivas e 88% de 

respostas negativas. A seguir, podemos ver as falas mais representativas dos 

entrevistados com relação à descrição e ao reconhecimento do inseto transmissor 

da Doença de Chagas: 

 

[...]ele inseto preto com pitinha vermelha nas costa dele”.        
Participantes 1 
 
[...]Ele é preto com manchas”.        Participante 15 
 
[...]inseto com algumas listas verdes e vermelhas nas costas e muito 
desagradável seu odor”.       Participante 20 
 
[...]conseguiria reconhecê-lo pela sua peça bucal”.      Participante 30 
 
[...]um pequeno inseto que voa, de cor preta”.        Participante 39 
 
 

Sobre a alimentação do inseto, 44% dos entrevistados disseram saber 

qual o mecanismo de alimentação do mesmo, e 56% não souberam responder. Dos 

que disseram saber, relataram que os insetos se alimentam de sangue de humanos 

e animais (Quadro 14).  

 

Quadro 14: Falas mais representativas dos entrevistados relatando a forma de alimentação do 
inseto ser por sangue humano e de animais. 

Participantes Falas mais representativas 

02 “...pela picada onde ele suga sangue”. 

14 “...alimenta-se de sangue”. 

16 “...sangue de animais”.  

21 “...através do sangue”. 

24 “...do sangue das pessoas e animais”. 

30 “...A fêmea se alimenta de sangue de pequenos animais e humanos". 

33 
 

“...sangue”. 

 

Ao se perguntar onde os insetos se escondem, 61% dos participantes 

disseram saber e relacionaram às frestas e buracos nas paredes, entulhos, 

galinheiros, colchão/cama, entulhos, casas de pau-a-pique e barro; 39% não 
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souberam responder. No Quadro 15 é possível visualizar as falas mais 

representativas dos participantes sobre os locais de esconderijo dos insetos. 

 

Quadro 15: Falas mais representativas dos entrevistados relatando os esconderijos dos insetos. 

Categoria Falas mais representativas 

 
 

Frestas/Buracos 
nas Paredes 

n(13) 

f (32%) 
 

“Em frestas de casas feitas de pau a pique”.     Participante 2 
 
“Nas frestas das paredes”.      Participante 5 
 
“Principalmente nos buracos das paredes”.      Participante 7 
 
“Frestas de madeira”.      Participante 13 
 
“Buracos de paredes e telhados”.      Participante 15 
 
“Frestas, madeira, lugares quente e escuro”.      Participante 18 
 
“Em cantos escuros e frestas”.      Participante 24 
 
“Nas frestas das paredes”.      Participante 34 

 
Entulhos/lixo 

n(3) 

f (7%) 
 

“Em lugares que tem lixo acumulado”.            Participante 3 
 
“Lugares velhos, entulhos, casas de madeira”.     Participante 23 
 
“No meio entulhos, lenhas”.     Participante 32 

 
Galinheiro 

n(2) 

f (5%) 

“Galinheiros, casca de árvores”.    Participante 17 
 
“Em frestas de casas velhas, galinheiros”.    Participante 27 
 

 
 

Cama/Colchão 
n(3) 

f (7%) 

“Nas paredes, colchões”.    Participante 11 
 
“ olchão”.    Participante 12 
 
“Em frestas escuras, sob colchões, em paióis de milho etc...”.    Participante 
20 

 
 

Casas de Pau-a-
Pique/Barro 

n(4) 

f (10%) 

“Habitações de pau a pique, paredes de barro”.    Participante 14 
 
“Paredes de pau a pique, palhas”.    Participante 28 
 
“Madeira, paredes de barro”. Participante 29 
 
“Casa ou ambientes mais simples com barro, pau-pique-palhas etc”. 
Participante 40 

 

Para a pergunta: Você sabe em qual época do ano os insetos são mais 

frequentes, tivemos 97,5% de respostas negativas e 2,5% de respostas positivas. 

Para aquele que disse saber, relatou ser na época das chuvas.  

Ao serem questionados se sabiam quais órgãos do corpo são afetados 

pela doença, tivemos 88% de respostas positivas, 12% de respostas negativas, 

sendo que o coração e o intestino foram os órgãos mais citados; esôfago e outros 

órgãos foram pouco relatados por aqueles que disseram saber. A seguir, podemos 
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visualizar as falas mais representativas dos entrevistados que disseram saber quais 

órgãos são afetados: 

  

[...] coração e intestino”.        Participante 2 
 

[...] todos os órgãos principalmente o intestino”.        Participante 3 
 

[...] intestino, coração”.       Participante 10 
 

[...] coração”.        Participante 15 
 

[...] coração, estomâgo, alargamento do cólon”.        Participante 17 
 

[...] sangue, coração e intestino”.        Participante 20 
 

[...] coração, esôfago, intestino”.        Participante 30 
 

[...] sistema sistémico, coração, esofago, intestino”.      Participante 38 
 

[...] coração, intestino, qualquer outro órgão”.        Participante 41 

 

Para a pergunta: Você sabe quais são os sintomas que o paciente 

pode apresentar com Doença de Chagas? tivemos 39% de respostas positivas, 49% 

de respostas negativas e 12% não souberam responder. Para aqueles que disseram 

saber, relataram ser fraqueza, febre, constipação intestinal, edema de membros, 

taquicardia e dificuldade para se alimentar os sintomas mais frequentes.  

 

[...] inchaço no abdomen, fraqueza, mal estar”.        Participante 3 
 

[...] inchaço, edema nos órgãos afetados”.        Participante 5 
 

[...] constipação intestinal, cardiomegalia”.       Participante 7 
 

[...] fraqueza, constipação intestinal”.        Participante 10 
 

[...] febre, gánglio finfatico aumentado, dor de cabeça, inchaço no 
local da mordida”.        Participante 17 
 

[...] acumulo de gases, intestino inchado e dolorido, coceira, 
taquicardia,etc”.        Participante 20 
 

[...]arritimia cardíaca, mudança de habitos intestinais, dificuldades de 
se alimentar, febre”.        Participante 30 
 

[...] edemas de membros, insuficiencia do membro afetado”.        
Participante 40 

 

Ao serem questionados se a Doença de Chagas tem cura, 63,5% 

disseram que não tem, 9,7% disseram que sim, que existe cura para a doença e 

26,8% não souberam responder.  
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Quanto ao uso de medidas preventivas para Doença de Chagas, 

58,5% dos entrevistados disseram não saber como prevenir esta doença e 41,5% 

disseram que podem prevenir através de cuidados com as habitações, combate ao 

vetor, saneamento básico, cuidados alimentares e ao realizar transfusão sanguínea 

e melhorias habitacionais (Quadro 16). 

 
Quadro 16: Falas mais representativas dos entrevistados relatando a opinião sobre as medidas 
preventivas para Doença de Chagas. 

Categoria Falas mais representativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sim 
n (17) 

f (41,5%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuidado com 
as habitações 
(higienização/ 

quintal) 
n(2) 

f(5%) 

“ uidar do li o, lugares  midos, fechados, evitar amontoados de 
madeira”.     Participante 3 
 
“ anter limpo casas e quintais e tentar eliminar o inseto”.      
Participante 16 
 

 
 
 

Combate ao 
vetor 
n(8) 

f(19,5%) 

 
“ ombater o barbeiro”.     Participante 4 
 
“Acabar com o vetor”.     Participante 5 
 
“Acabar com o transmissor”.        Participante 7 
 
“Erradicar o vetor”. Participante 20 
 
“ ombater o vetor da doença (barbeiro)”.     Participante 30 

Saneamento 
Básico 

n(2) 
f(5%) 

“Somente prevenção em geral.  elhorar as condições de 
saneamento e habitação nas áreas rurais”. Participante 17 
 
“ elhorar as condições e saneamento das areas rurais, usar 
mosqueteiros”.    Participante 29 

Cuidados 
Alimentares/ 
transfusão 
sanguínea 

n(2) 
f(5%) 

“Transfusão de sangue, alimentos contaminados, limpeza de 
lugares onde o inseto habita”.    Participante 13 
 
“Alimentos contaminados, transfusões, limpeza”.    Participante 18 

Melhoria 
habitacional 

n(3) 
f(7%) 

 
“Evitar frequentar lugares suspeitos”.     Participante 27 
 
“Evitar construção de casa de pau a pique”.   Participante 28 
 
“Higienização o ambiente, evitar morar em casa de madeira, pau a 
pique, etc”.        Participante 41 

Não  
(58,5%) 

 

 

A Figura 45 nos mostra a satisfação dos entrevistados com o serviço 

de saúde pública de Patos de Minas para atender a pessoa com Doença de Chagas. 

É possível observar que 51,3% dos participantes relataram estar bom; 9,7% falaram 

que está ruim; 2,5% que não funciona; 5% disseram não saber, por não usar o 
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serviço público de saúde; 22% disseram não saber, nunca pensaram nisso; 2,5% 

disseram não ter médico para atender o portador de doença de Chagas e 7% 

optaram pela opção outro e falaram discursivamente o que acham do serviço, 

podendo visualizar nas falas mais representativas abaixo: 

 

“Não tem ação específica para atendimento”.        Participante 9 

 

“Não existe assistência específica”.        Participante 10 
 

“Falta de interesse para descobrir um tratamento mais eficaz pela 
doença”.     Participante 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 45: Distribuição da porcentagem dos participantes em relação a satisfação da prestação do 

serviço de saúde pública de Patos de Minas para atender a pessoa com Doença de Chagas. 

Dos 41 entrevistados, 51% disseram que os médicos, enfermeiros e 

agentes comunitários de saúde da Equipe Saúde da Família não estão preparados 

para atender o paciente portador da Doença de Chagas, relatando falta de 

treinamento, capacitação, divulgação de informações sobre a Doença de Chagas, 

muitas vezes não é realizado atendimento na unidade equipe saúde da família, 

sendo o paciente encaminhado para especialidade (Quadro 17).  
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Quadro 17: Falas mais representativas dos entrevistados relatando a opinião sobre o preparo 
dos médicos, enfermeiros e ACS da Equipe Saúde da Família para atender o paciente 
portador da Doença de Chagas. 

Categoria Falas mais representativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não 
n (21) 

f (51%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Falta treinamento/ 
capacitação 

n(14) 
f(34%) 

 

“Falta treinamento sobre o assunto”.     Participante 4 
 

“Não à treinamento para saber identificar a doença”. 
Participante 9 
 

“Não estamos preparados!”.      Participante 10 
 

“Falta de capacitação”.      Participante 18 
 

“Não temos maiores informações”.      Participante 25 
 
“Acho que falta conhecimento”.      Participante 27 
 

“Falta de tratamento adequado e instrumento de trabalho”.      
Participante 41 

Falta divulgar 
informações sobre 

a da Doença de 
Chagas 

n(2) 
f(5%) 

“Pois não é uma doença muito divulgada, e não foi 
repassado maiores informações”.     Participante 2 
 

“Há ainda muitas dúvidas a respeito da doença”.     
Participante 5 
 

 
 

Somente médicos 
e enfermeiros 

estão capacitados 
n(3) 

f(7%) 

“O médico e a enfermeira sabem eu ACS não sei”.    
Participante 31 
 

“O médico e o enfermeiro sim os ACS não, nunca fomos 
orientados”.    Participante 36 
 
“Médico sim, enfermeiro não sei e ACS não fomos 
treinados e nem sempre podemos usar nosso 
conhecimento”.    Participante 39 
 

Realizam apenas 
encaminhamento 

n(1) 
f(2,5%) 

“Não pois a ESF trata os casos para encaminhamentos. O 
médico que deveria tratar faz encaminhamentos e ACS não 
estão capacitado”.    Participante 29 
 

 Problemas no 
Sistema Único de 

Saúde 
n(1) 

f(2,5%) 

 
“Porque o sistema em geral está um caos”.    Participante 
23 
 

Sim 
n (20) 

f (49%) 

 

 

Ao perguntar aos entrevistados se já forneceram aos seus pacientes 

informações referentes à transmissão, sintomas, tratamento e medidas preventivas 

para a Doença de Chagas, 12% informaram que sim e 88% informaram que não.  

Ao final foi perguntado aos entrevistados se eles gostariam de receber 

algumas informações sobre a doença de Chagas, sobre o que é a doença, qual o 
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inseto transmissor, onde ele se esconde, do que ele se alimenta, as formas de 

transmissão e prevenção da doença. Todos os participantes (100%) disseram que 

sim, que gostaria de receber estas informações. 

 

4.3.3 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

 

Na sequência, iniciou-se a capacitação dos ACS nos quatro PACS, 

envolvendo 8 horas de treinamento, em janeiro de 2016. 

A capacitação em cada PACS tinha duração média de 120 minutos, 

sendo que primeiro era apresentado uma aula expositiva sobre a Doença de 

Chagas, baseada nas lacunas do questionário aplicado pré-capacitação, logo após 

um vídeo sobre as informações essenciais da doença e ao final os ACS tinham um 

tempo livre para retirarem suas dúvidas. Ao final da capacitação, o vídeo produzido 

era disponibilizado aos ACS por meios eletrônicos (email, aplicativos de 

smartphones). 

Após sete dias da capacitação, os ACS responderam ao questionário 

pós-capacitação, que era composto pelas mesmas perguntas do questionário pré-

capacitação e assuntos abordados na capacitação, a fim de analisar a assimilação 

do conteúdo ministrado. 

Dos 41 ACS, 39 eram mulheres e 2 homens, tinham entre 21 e 63 anos 

de idade e um nível de escolaridade entre o ensino médio completo e superior 

completo, sendo que apenas 7% apresentavam ensino superior completo. Ao 

questionar se os ACS estavam capacitados para atender o paciente portador da 

Doença de Chagas, 51% disseram que não, não recebendo capacitação ao 

ingressar como Agente Comunitário de Saúde no serviço público ou a qualquer 

tempo. 

 

4.3.4 ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS PÓS-CAPACITAÇÃO 

 

Para adquirir maior volume possível de informações do entrevistado, 

perguntas abertas e fechadas foram realizadas. As perguntas abertas são 

apresentadas através das falas mais representativas dos entrevistados, que podem 

ser observadas nos Quadros (Quadros 18 a 24). As respostas às perguntas 
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fechadas estão apresentadas no decorrer dos resultados desta tese através de 

porcentagens, figuras e tabelas.  

 

Dados relativos a conhecimentos, atitudes e práticas dos indivíduos sobre Doença 

de Chagas 

 

Ao perguntar aos participantes do estudo o que sabiam sobre a 

Doença de Chagas, 39% relacionaram a uma doença transmitida pelo triatomíneo, 

alimentos contaminados e transfusão de sangue; 7% relataram que é uma relataram 

que é causada pela picada do triatomíneo; 24% relataram ser causada pelas fezes 

do triatomíneo; 10% disseram ser uma doença causada pelo Trypanossoma Cruzi; 

15% relataram que é uma doença que atinge vários órgãos no ser humano e 5% 

disseram ser uma doença sem cura (Quadro 18). 

 

Quadro 18: Falas mais representativas dos entrevistados sobre o que sabem sobre a Doença 
de Chagas. 

Categoria Falas mais representativas 

 
 
 

Doença 
Transmitida 

pelo 
Triatomíneo/ 

Alimentos 
contaminados e 
Transfusão de 

sangue 
n(16) 

f (39%) 
 
 
 
 
 
 
 
 

“É uma doença transmitida pelo inseto chamado "barbeiro"”.     
Participante 1 
 
“É uma doença que é transmitida pelo barbeiro”.      Participante 3 
 
“Causada pelo barbeiro”.      Participante 10 
 
“Doença transmitida através da picada do inseto barbeiro o qual se 
encontra entre frestas de casas escondido e pica as pessoas 
transmitindo a doença através das suas fezes e alimentos 
contaminados”.    Participante 13  
 
“É uma doênça transmitida pelo barbeiro”.      Participante 22 
 
“É transmitida pelo barbeiro, por alguns alimentos contaminado de mãe 
para filho, transfusão de sangue”.      Participante 33 
 
“É uma doença transmitida pelo barbeiro, transfusão de sangue, de mãe 
para filho e por alimentos. Ela se aloja mais no coração, intestino e 
esôfago”.      Participante 34 
 
“É uma doença transmitida pelo barbeiro e traz muitos problemas para o 
individuo”.      Participante 37 
 
“É uma doença crônica, transmitida pelas fezes do barbeiro infectado 
pelo trypanossoma. A transmissão se dá através da picada, contato com 
as fezes, transfusão de sangue, hereditário, consumo de alimentos 
infectados pelas feze”    Participante 41 
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Picada do 
Triatomíneo 

n(3) 
f (7%) 

“Transmitida pela picada do barbeiro que deixa suas fezes”.      
Participante 5 
 

“É uma doença causada pela picada do barbeiro contaminado, que pode 
atacar principalmente o coração, esôfago e intestino”.     Participante 21 
 

“É uma doença transmitida pela picada do barbeiro, que afeta o coração, 
esôfago, intestino”.      Participante 32 

Fezes do 
Triatomíneo 

n(10) 
f (24%) 

 

“É uma doença transmitida ao homem através do barbeiro. O mesmo 
pica e defecta ao lado da lesão causando coceira e levando o 
protozoário para a corrente sanguinea”.      Participante 7 
 
“Que pode ser transmitida pela picada (fezes) do inseto, alimentos, 
transfusão de sangue”.      Participante 9 
 
“É uma transmitida ao homem através do babeiro o mesmo pica e 
defecta ao lado da lesão causando coceira e levando o protozoário para 
a corrente sanguinea”.      Participante 12 
 
“É transmitido pelas fezes do barbeiro infectado”.      Participante 15 
 
“Doença transmitida por inseto invertebrado que ao picar o vertebrado, 
defeca e quando o vertebrado coça a picada leva as fezes para p/ o 
ferimento se contaminando”.      Participante 20 
 
“Doença causada pelas fezes contaminadas do barbeiro causando 
problemas no coração e em outros órgãos”.      Participante 24 

Causada pelo  
Trypanossoma 

Cruzi 
n(4) 

f (10%) 
 

“É uma doença causada pelo Trypanossoma Cruzi transmitida por 
insetos "barbeiros”.                   Participante 8 
 
“Doença transmissível através do inseto barbeiro - tripanoçoma - cruzi”.    
Participante 14 
 
“É uma doença causada pelo protozoário trypanosoma cruzi”.   
Participante 16 
 
“Doença transmissivel pelo inseto barbeiro virus tripanossoma cruzi, não 
tem cura, afeta coração, esôfago, estomâgo, intestino. Contraída através 
de sangue contaminado, alimentos infectados pelas fezes barbeiro”.          
Participante 19 

Doença que 
atinge órgãos 

n(6) 
f (15%) 

 
“Que ela ataca órgãos como coração e estomâgo. Causa mal estar e 
fraqueza - não tem cura mas pode ser tratada”.       Participante 23 
 
“É uma doença que causa problemas no coração, esôfago ou intestino, 
mais comum nas áreas rurais, devido as condições de vida mais 
precária que nas cidades”.    Participante 26 
 
“Que é uma doença que acomete coração, intestino, esôfago e que tem 
pessoas que pode ter em mais de um órgão”.       Participante 27 
 
“Causa problemas de coração, esofago e intestino e é mais nas zonas 
rural pelo tipo de vida das pessoas”.    Participante 28 
 
“É uma doença transmitida pelo barbeiro, que afeta órgãos como 
coração, esôfago, intestino”.       Participante 30 
 
“É uma doença que ataca os órgãos internos como coração, intestino e 
esôfago”.    Participante 35 
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Doença sem 
cura 
n(2) 

f (5%) 

“Não tem cura, ataca o esôfago, coração, intestino”.    Participante 19 
 
“Que fica encubada por vários anos, acitomática depois vai aparecendo 
os sintomas e a doença por se só não tem cura, só os sintomas são 
tratados, por isso precisa de acompanhamento”   Participante 31 

 

Ao perguntar aos entrevistados se conheciam outro nome para esta 

doença, 95% disseram que não e apenas 5% disseram que sim, relatando conhecer 

pelo nome de “Trypanossoma cruzi”. Com relação à opinião dos participantes sobre 

o mecanismo de transmissão, 100% dos entrevistados disseram saber como a 

doença é transmitida, sendo que 46% disseram ser através do das fezes 

contaminadas do triatomíneo; 20% pela picada do triatomíneo; 31,5% disseram ser 

por alimentos contaminados, transfusão de sangue, transmissão vertical e 

transplante de órgãos infectados e 2,5% disse ser por sangue (Quadro 19). 

 

Quadro 19: Falas mais representativas dos entrevistados relatando o mecanismo de 
transmissão da Doença de Chagas. 

Categoria Falas mais representativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fezes contaminadas 
do Triatomíneo 

n(19) 

f (46%) 
 

 

“Através das fezes do inseto, que ao picar o indivíduo evacua e 
consequentimente o indivíduo coça o local levando o vírus para a 
corrente sanguinia”.     Participante 1 
 
“Através do barbeiro. Quando ele se alimenta do sangue humano 
acaba deixando suas fezes no local”.      Participante 4 
 
“O barbeiro pica na pessoa e deixa fezes, quando a pessoa coça 
se contamina e desenvolve grandes problemas”.    Participante 10 
 
“Ele pica e defeca e a pessoa coça e passa para a corrente 
sanguina atráves do barbeiro contaminado”    Participante 11 
 
“Nas fezes do barbeiro infectado”.      Participante 15 
 
“Picada do barbeiro e faz coco e a pessoa cossa e joga o coco para 
dentro do burraco e vai para corrente sanguinia”.    Participante 19 
 
“Pelas fezes do barbeiro na corrente sanguinea, quando o inseto 
pica a pessoa e defeca, as pessoas coça e as fezes penetra na 
pele e cai na corrente sanguinea”.      Participante 25 
 
“Pelas fezes do mosquito”.      Participante 29 

 
 
 
 

Picada do 
Triatomíneo 

n(8) 
f (20%) 

 

“Pela picada do inseto”.    Participante 3 
 
“Pela picada do barbeiro”.      Participante 5 
 
“Através da picada do barbeiro contaminado”.      Participante 6 
 
“É transmitida pela picada do tripanossoma cruzzi(barbeiro)”.      
Participante 27 
 
“Pela picada do barbeiro”.      Participante 32 
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Alimentos 
contaminados, 

Transfusão sanguínea, 
Transmissão vertical, 
Transplante de órgãos 

n(13) 

f (31,5%) 

 

“Através das fezes que o barbeiro inseto deixa na pele quando faz 
a picada, através de tranfusão de sangue, transplante de órgãos, 
ingestão de alimentos comtaminados com o parasita e também na 
gestação”.    Participante 8 
 
“Através da picada do inseto que pica o paciente deposita suas 
fezes e transmite a doença e através de alimentos como açaí e 
cana de açúcar”.      Participante 13 
 
“Alimentos contaminados, mãe para o filho, através das fezes do 
barbeiro em contato com a pele ferida, transfusão de sangue”.      
Participante 16 
 
“Pelo barbeiro, transfusão de sange, de mãe para filho por 
alimentos”.      Participante 17 
 

“Através das fezes do inseto ao picar o ser humano, alimentos 
contaminados pelas fezes do barbeiro, (açaí, cana de açucar), 
órgãos transplantados e sangue contaminado”.      Participantes 18 
“Através das fezes do mosquito, transfusão de sangue, de mãe 
para filho(congênita) através de alimentos contaminados, cana de 
açucar, açaí”.      Participante 23 
 
“Picada do barbeiro, alimentos contaminados, transplante de órgão 
e mãe com chagas para filho”.      Participante 28 
 
“Pelo barbeiro(fezes), de mãe para filho, transfusão de sangue e 
pelo alimento contaminado”.      Participante 31 
 
“Barbeiro, cana de açucar, transfusão de sangue e de órgãos”.      
Participante 37 

Sangue 
n(1) 

f (2,5%) 

 
“Pelo sangue”.    Participante 22 

 

Para a pergunta: Você conhece o inseto que transmite a Doença de 

Chagas, tivemos 78% de respostas positivas e 22% de respostas negativas. Dos 

que disseram conhecer, 80,5% relataram ser o triatomíneo e 19,5% relataram ser o 

Trypanossoma Cruzi o inseto transmissor. Ao serem questionados se saberiam 

reconhecer o inseto transmissor, tivemos 71% de respostas positivas e 29% de 

respostas negativas. A seguir, podemos ver as falas mais representativas dos 

entrevistados com relação à descrição e ao reconhecimento do inseto transmissor 

da Doença de Chagas: 

[...] ele é pequeno preto com bolinhas vermelhas”.        Participante 1 
 
[...] preto com machas vermelhas parece com barata”.       
Participante 13 
 
[...] inseto preto parecido com barata, com manchas vermelhas ou 
alaranjadas”.        Participante 15 
 
[...] pequeno, Preto e vermelho”.        Participante 18 
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[...] ele é parecido com uma barata, ele é preto com pontinhos 
vermelho”.        Participante 22 
 
[...] parece um besourinho mais achatado, com mandrinhas nas 
laterais avermelhadas”.        Participante 27 
 
[...] o barbeiro é preto pintado de bolinhas vermelhas”.       
Participante 34 
 
[...] um pequeno inseto de cor preto e costas avermelhada”.  
Participante 39 
 
[...] preto com manchas vermelhas”.        Participante 41 
 

Sobre a alimentação do inseto, 95% dos entrevistados disseram saber 

qual o mecanismo de alimentação do mesmo, e 5% não souberam responder. Dos 

que disseram saber, relataram que os insetos se alimentam de sangue de humanos 

e animais (Quadro 20).  
 

Quadro 20: Falas mais representativas dos entrevistados relatando a forma de alimentação do 
inseto ser por sangue humano e de animais. 

Participantes Falas mais representativas 

03 “...do sangue”. 

07 “...sugando o sangue humano”. 

11 “...através do sangue”.  

16 “...sangue de animais e humanos”. 

25 “...se alimenta de sangue”. 

30 “...ele se alimenta de sangue". 

31 “...sangue, que sei sangue”. 

 

Ao se perguntar onde os insetos se escondem, 97,5% dos participantes 

disseram saber e relacionaram às frestas e buracos nas paredes, animais, entulhos, 

galinheiros, colchão/cama, entulhos, casas de pau-a-pique e barro; 2,5% não 

souberam responder. No Quadro 21 é possível visualizar as falas mais 

representativas dos participantes sobre os locais de esconderijo dos insetos. 
 

 

Quadro 21: Falas mais representativas dos entrevistados relatando os esconderijos dos insetos 

Categoria Subcategoria Sentido das 
respostas 

Falas mais representativas 

Conhecimento 
sobre o inseto 
transmissor da 

Doença de 
Chagas 

Locais de 
esconderijo 

do 
Triatomíneo 

Os locais de 
preferência para o 
Triatomíneo seria 

frestas nas paredes, 
galinheiros, 

chiqueiros, embaixo 
dos colchões. 

“ as paredes de casa de pau a 
pique, em bai o de colchões”.      
Participante 4 
 
“ as frestas das casas de palha, 
colchão, gato, cachorro”.      
Participante 5 
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“ o açaí(frutos), nas canas, nos 
buracos das paredes, debaixo dos 
colchões, nos gatos e cachorros”.      
Participante 8 
 
“Frestas de casas, entre tijolos e 
madeiras”.      Participante 13 
 
“Frestas e buracos nas paredes, nos 
animais dom sticos”.  Participante 15 
 
“ os cachorros, galinheiros, 
chiqueiros”.      Participante 17 
 
“Debai o da cama, parede de barro, 
casa de palha”.      Participante 19 
 
“ ugares quentes, palha, casa de 
barro e em hospedeiro rato, 
cachorro, gato”.      Participante 23 
 
“Em frestas de casas, galinheiros, 
entulhos”.      Participante 27 
 
“Frestas de casas de pau a pique, 
adobe, galinheiros, chiqueiros, 
animais”.      Participante 32 
 
“ o meio de cana, açaí, galinheiro, 
nas casa de adolbo”. Participante 35 
 
“ asa de barro, galinheiro, chiqueiro, 
debaixo de colchões, buracos de 
casa etc”.      Participante 40 

 

 

Para a pergunta: Você sabe em qual época do ano os insetos são mais 

frequentes, tivemos 58,5% de respostas positivas e 41,5% de respostas negativas. 

Para aqueles que disseram saber, relataram ser na época do calor o período em que 

os insetos são mais frequentes, o que pode ser confirmado nas falas abaixo: 

 

[...] verão”.        Participante 8 
 
[...] no verão(calor)”.        Participante 19 
 
[...] no calor. Tempo quente”.       Participante 23 
 

[...]no verão, devido ao calor das paredes, ele sai de sua moradia”.        
Participante 29 
 
[...] em época mais quentes do ano”.        Participante 38 
 
[...] no calor. Pois pela alta temperatura ele sai da sua "casa", seu 
esconderijo”.        Participante 41 



163 

 

Ao serem questionados se sabiam quais órgãos do corpo são afetados 

pela doença, tivemos 100% de respostas positivas, sendo que o coração, o intestino 

e o esôfago foram os órgãos mais citados. A seguir, podemos visualizar as falas 

mais representativas dos entrevistados que disseram saber quais órgãos são 

afetados: 

  

[...] coração, intestino, esofago”.        Participante 2 
 
[...] coração, pulmão”.        Participante 5 
 
[...] coração, esôfago, intestino, estomago”.        Participante 18 
 

[...] esôfago, coração, colon”.        Participante 20 
 

[...] coração, esôfago, intestino”.        Participante 27 
 

[...] estomago, esofago e coração”.        Participante 35 
 

[...] os mais comuns são coração, esôfago e intestino”.        
Participante 41 

 

Para a pergunta: Você sabe quais são os sintomas que o paciente 

pode apresentar com Doença de Chagas? tivemos 95% de respostas positivas e 5% 

de respostas negativas. Para aqueles que disseram saber, relataram ser edema de 

membros, cardiomegalia, cansaço, febre, constipação intestinal, falta de ar, 

taquicardia e dificuldade para se alimentar os sintomas mais frequentes (Quadro 

22). 

 

Quadro 22: Falas mais representativas dos entrevistados relatando os sintomas apresentados na 
Doença de Chagas. 

Categoria Subcategoria Sentido das 
respostas 

Falas mais representativas 

Conhecimento 
sobre as 

manifestações 
clínicas da 
Doença de 

Chagas 

Sintomas 
apresentados 

pela Doença de 
Chagas 

Sintomas 
relacionados 
aos seguintes 

órgãos: coração, 
intestino, 
esôfago e 
pulmão 

“Edema, fraquesa, cardiomegalia, 
constipação intestinal”.      Participante 
1 
 
“Edema, cansaço, desanimo”.      
Participante 5 
 
“ ardiomegalia, constipação intestinal, 
desânimo”.      Participante 7 
 
“Taquicardia, fadiga”.   Participante 9 
 
“Inchaço do coração, constipação 
intestinal”.      Participante 11 
 
“Febre, dores no corpo, cansaço”.      
Participante 14 
 
“ ansaço, taquicardia”.      Participante 
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19 
 
“Dificuldade em engolir, taquicardia, 
cansaço, inchaço no 
instestino(empassinamento) intestino 
preso”.      Participante 20 
 
“ ansaço, dificuldade de alimentar tac 
cardiaco”.      Participante 22 
 
“Febre, conjuntivite, dificuldade para 
engolir”.      Participante 24 
 
“Aumento no tamanho dos órgãos, 
febre alta, dificuldade de respiração”.   
Participante 25 
 
“Palpitação, inchaço nas pernas, 
dificuldade para engolir”.      
Participante 31 
 
“Taquicardia, palpitações, falta de 
ar...”.      Participante 34 
 
“Palpitações, desanimo, edemas dos 
órgãos afetados, insuficiente dos 
órgãos afetados”.      Participante 40 
 

 

Ao serem questionados se a Doença de Chagas tem cura, 97,5% 

disseram que não tem e 2,5% disseram que sim, que existe cura para a doença. 

Quanto ao uso de medidas preventivas para Doença de Chagas, 5% 

dos entrevistados disseram não saber como prevenir esta doença e 95% disseram 

que podem prevenir através do combate ao vetor, evitar entulhos próximo à 

residência, cuidados com as habitações, alimentos e animais (Quadro 23). 

 

Quadro 23: Falas mais representativas dos entrevistados relatando a opinião sobre as 
medidas preventivas para Doença de Chagas. 

 Categoria Falas mais representativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Combate ao 
vetor 

(Triatomíneo) 
n(13) 

f (32%) 
 

“Eliminar o barbeiro”.     Participante 1 
 

“Eliminar o barbeiro”.      Participante 6 
 

“Eliminar o barbeiro”.      Participante 12 
 

“Controlar a insidência do vetor barbeiro, controle de 
sangue e gestação de paciente contaminada”  
Participante 18 
 

“Acabar com o barbeiro”.      Participante 21 
 

“Combater o mosquito, e evitar ficar em casas antigas”.      
Participante 29 
 

“Eliminar o vetor”.      Participante 34 
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Sim 
n(39) 

f(95%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuidados 
(alimentares/
habitacionais/

animais) 
n(23) 

f (56%) 
 

“Comer alimentos bem higienizados e evitar locais 
antigos que ele possam esconder”.    Participante 9 
 

“Ter cuidado com ingestão de cana, açaí e observar 
locais suspeitos”.      Participante 10 
 

“Limpeza, lavar os alimentos a ser consumido, deixar os 
animais domesticos fora de casa”.      Participante 15 
 

“Manter casas, quintais sempre limpos e tentar eliminar 
o inseto”.      Participante 16 
 

“Controlar os vetores, principalmente com a limpeza dos 
ambientes, higienizar os alimentos e saber procedência 
dos mesmos”.      Participante 20 
 

“Cuidar da limpeza ao redor das casas, chiqueiros, 
galinheiros”.    Participante 24 
 

“Manter casa, quintais, galinheiros, chiqueiros limpos”.      
Participante 27 
 

“Evitar comer açaí, tomar cana, carne de caça, repassar 
para os parentes o conhecimento da doença”.  
Participante 31 
 

“Manter limpos e afastado da casa galinheiro, 
chiqueiros, lavar bem os alimentos”.      Participante 32 
 

“Evitar ir para locais onde ele gosta de ficar, lavar os 
alimentos, manter sempre a casa e tirar entulho”.      
Participante 36 
 

Evitar entulhos 
próximos à 
residência 

n(3) 

f (7%) 

 

“Evitar lixo, não mexer em madeira amontoadas”.    
Participante 3 
 

“Manter limpo os arredores das residencias”.   
Participante 25 
 

“Manter chiqueiro limpos, evitar acumulo de entulhos 
como madeira, tijolo”.      Participante 28 

Não    
n(2)  

f(5%) 

 

Ao final foi perguntando aos entrevistados o nível de satisfação com a 

capacitação e o vídeo sobre Doença de Chagas a eles fornecido (Quadro 24). A 

Figura 46 nos mostra a satisfação dos entrevistados com a capacitação sobre 

Doença de Chagas. É possível observar que 76% dos participantes relataram que foi 

excelente e 24% relataram que foi bom, o que ser confirmado com a fala de um 

participante, que além de selecionar sua opção, justificou-a: 

 

[...] excelente. “ uito bom, fiquei bem informada”. Participante 19 
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Figura 46: Distribuição da porcentagem dos participantes em relação a satisfação com a capacitação 

sobre Doença de Chagas. 

 

Quadro 24: Falas mais representativas dos entrevistados relatando a satisfação com o vídeo 
apresentado durante a capacitação sobre Doença de Chagas. 

Categoria Subcategoria Sentido das 
respostas 

Falas mais representativas 

Nível de 
Satisfação 

Satisfação com o 
vídeo apresentado 
sobre Doença de 

Chagas 

Vídeo educativo, de 
fácil compreensão, 
interessante, bem 

elabora. 

“ uito bom, fácil de entender, 
resumido e bem ilustrado”.  
Participante 1 
 

“ uito bom ! Transmitiu todas 
as informações relevantes 
para o entendimento da 
doença”.   Participante 2 
 

“Foi ótimo. Ela foi muito 
esclarecedora; falou muito 
bem. É muita sabedoria”.      
Participante 5 
 

“Bom, educativo para o A S”.      
Participante 7 
 

“ uito bom, bem informativo e 
agora podemos informar os 
pacientes melhor”.      
Participante 9 
 

“ uito bom, eu não sabia e 
aprendi”.      Participante 12 
 
“Bastante criativo”.   
Participante 15 
 
“ uito bom fiquei esclarecida 
sobre a doença. Assim 
poderei dar informações para 
meus pacientes orientando-
os”. Participante 17 
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“ uito bem esclarecido, 
orientado. Parabéns pelo 
trabalho que você fez, foi 
muito produtivo, apresente 
mais trabalho pra gente que 
soma o nosso conhecimento 
mais”. Participante 19 
 
“Muito bem elaborado, 
parab ns!”.   Participante 20 
 
“ uito bom. Serviu como um 
grande aprendizagem”. 
Participante 23 
 

“Um vídeo muito construtivo 
que ajudou bastante para que 
eu entendesse melhor sobre a 
doenças e suas formas de 
evitar a doença. Adorei !!!”.      
Participante 24 
 
“Esclarecedor. De forma 
simples e clara, objetiva, de 
fácil entendimento, traz todas 
as informações necessárias 
sobre o assunto”.      
Participante 26 
 
“Dinâmico, de fácil 
compreensão e ajudou a 
gente a saber e conhecer 
mais sobre a doença”.   
Participante 30 
 
“ ostei, não   cansativo. É 
direto, alcançando o objetivo 
de informação”.      
Participante 33 
 
“ aravilhoso, simples e bem 
informado”.      Participante 38 
 
“Bom. Pois de forma 
descomplicada, explica sobre 
a doença dentro da nossa 
realidade, de profissionais da 
sa de”.      Participante 41 
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Tabela 8: Análise dos resultados obtidos comparados pré e pós-capacitação 

Temas Comparação 

Conhecimento Pré e 

Pós-Capacitação 

Teste Qui  

Quadrado 

p<0,05 Teste 

MCNemar 

p<0,05 

Mecanismos 
de Transmissão 

da Doença 
de Chagas 

Pré X Pós-Capacitação p=0,046 p<0,05 p=2.2E-16 p<0,05 

Conhecimento do 
Inseto Transmissor 

Pré X Pós-Capacitação p=0,0016 p<0,05 p=0.002183 p<0,05 

Conhece o nome do 
Inseto transmissor 

da doença 

Pré X Pós-Capacitação p=0,011 p<0,05 p=0.0158 

 

p<0,05 

Reconhecimento e 
Descrição do Inseto 

transmissor 

Pré X Pós-Capacitação p=3,0969E-09 p<0,05 p=2.2E-16 p<0,05 

Conhecimento 
sobre as formas de 

alimentação do 
inseto 

Pré X Pós-Capacitação p=0,0003 p<0,05 p=2.2E-16 p<0,05 

Conhecimento 
sobre os locais de 

esconderijo do 
inseto 

Pré X Pós-Capacitação p=0,0122 p<0,05 p=1E-04 p<0,05 

Época em que o 
inseto é mais 

frequente 

Pré X Pós-Capacitação p=1,13918E-11 p<0,05 p=2.2E-16 p<0,05 

Conhecimento 
sobre os órgãos 

afetados pela 
Doença de Chagas 

Pré X Pós-Capacitação p=0,4348 p>0,05 p=0.05871 p<0,05 

Conhecimento 
sobre as 

manifestações 
clínicas provocadas 

pela Doença de 
Chagas 

Pré X Pós-Capacitação p=0,0002 p<0,05 p=2.2e-16 p<0,05 

Conhecimento 
sobre cura da 

Doença 

Pré X Pós-Capacitação p=0,0188 p<0,05 p=3E-04 p<0,05 

Conhecimento 
sobre as medidas 
preventivas para 

Doença de Chagas 

Pré X Pós-Capacitação p=0,0001 p<0,05  
 

 

4.3.5. DISCUSSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos nesta pesquisa, foi possível discutir os 

aspectos de maior relevância relacionados à Doença de Chagas, apresentados a 

seguir, de acordo com a sequência organizada no questionário de entrevista: sexo, 

raça, faixa etária, nível de instrução e conhecimentos dos participantes em relação 

ao processo saúde doença. 
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Os participantes do presente estudo, são predominantemente do sexo 

feminino (95%), cor branca e faixa etária entre 21 a 63 anos, sendo que na faixa 

etária de 50 a 60 anos foram incluídos 34% dos entrevistados. 

 O nível de instrução dos Agentes Comunitários de Saúde deste estudo 

foi 28 (69%) participantes com ensino médio completo, 7 (17%) ensino superior 

completo, 5 (12%) ensino superior incompleto e 1 (2%) ensino médio incompleto. 

Os resultados desta pesquisa são compatíveis com o estudo de 

Alvarenga et al., (2008), em que os autores realizaram uma capacitação para os 

ACS em saúde auditiva, os quais foram divididos em dois grupos, sendo que no 

grupo A com 31 integrantes, a idade dos ACS variou entre 20 e 46 anos (média de 

29 anos) e a formação acadêmica caracterizou-se por 3 ACS com ensino 

fundamental, 26 com ensino médio e 2 com ensino superior. No grupo B, com 75 

integrantes, a idade variou entre 19 e 53 anos (média de 32,3 anos) e a formação 

acadêmica caracterizou-se por 7 ACS com ensino fundamental, 64 com ensino 

médio e 4 com ensino superior. 

Resultados semelhantes também são encontrados no estudo de Tsupal 

(2012), que realizou uma capacitação para agentes comunitários de saúde sobre 

aleitamento materno, 26 ACS eram mulheres e 3 homens, tendo idade entre 20 e 45 

anos de idade. 

Cor relação à cor referida houve uma predominância da cor branca, 

com 51% de relatos, seguida da cor parda (47%) e amarela (2%). Segunda a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios- PNAD do ano de 1999, formaram-se 

estruturas por cor ou raça bastante distintas nas regiões do Brasil. Os brancos 

constituíam 83,6% no Sul e 64% no Sudeste. No Nordeste, a maioria (64,5%) estava 

formada por pessoas de cor parda. No Centro-Oeste o percentual de pessoas de cor 

parda (49,4%) ainda permaneceu próximo ao de indivíduos brancos (46,2%).  

Conforme os dados do IBGE, Censo 2010, a distribuição da população 

brasileira conforme cor/raça é 46% de brancos, 43,1% pardos, 8% negros, 0,5% 

indígenas e 2,4% amarelos. Para a distribuição da população no estado de Minas 

Gerais, para cor/raça, 45,4% dos mineiros são brancos, 443% pardos, 9,2% pretos e 

1,1% amarelos ou indígenas. Portanto, a prevalência da cor branca nos indivíduos 

deste estudo decorre da porcentagem natural para a distribuição no Brasil e no 

estado de Minas Gerais. 
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A avaliação descritiva prévia deste estudo (pré-capacitação), 

evidenciou um pequeno déficit nos conhecimentos básicos dos ACS sobre Doença 

de Chagas.  

O déficit de conhecimento foi apontado em um estudo realizado por 

Caldeira e colaboradores (2007), quando avaliaram o nível de conhecimento dos 

profissionais das equipes de saúde da família em aleitamento materno. O 

desempenho dos ACS foi significativamente menor do que o dos profissionais de 

nível superior.  

A análise das respostas da pré-capacitação permite-nos identificar que 

os entrevistados já tinham um pouco de informação sobre a doença, 95% dos 

entrevistados a conheciam como Doença de Chagas. Parte dos entrevistados 

reconheceu o mecanismo de transmissão da Doença de Chagas ser por picada e 

fezes do triatomíneo, porém alguns relacionaram a transmissão por transfusão de 

sangue, ingestão de alimentos e outros não souberam explicar. 

Através da análise de conteúdo das respostas desta pesquisa, é 

possível refletir que aqueles que disseram que a transmissão da doença é por 

picada do triatomíneo, não sabem ao certo o mecanismo de transmissão, relatando 

que a picada do inseto que transmite e não as fezes infectadas do triatomíneo.  

Gama et al. (1998) citaram, em seu trabalho, que em estudos 

semelhantes ao seu, porém sobre outras endemias, as populações em geral, não 

detêm conhecimento sobre o modo de transmissão da doença, exemplificando com 

um estudo de Garcia-Zapata (1990), em Mambaí (Goiás), área endêmica para a 

Doença de Chagas, em que a população local mostrou desconhecimento sobre 

como poderia participar no controle da doença por não saber o modo de transmissão 

da mesma. 

Os participantes que disseram saber qual inseto é o transmissor da 

Doença de Chagas, referiram-se ao triatomíneo (66%) e ao protozoário 

Trypanossoma Cruzi (17%), demonstrando assim, que uma grande porcentagem 

conhece o inseto transmissor da doença, porém ao serem questionados se saberiam 

reconhece-los, 88% disseram não saber. 

No estudo de Gurgel-Gonçalves, Maeda (2012), vários foram os nomes 

citados para o inseto transmissor da doença de chagas como barbeiro, percevejo, 

chupão e bicudo, porém os autores afirmam que a maioria dos entrevistados 

reconheceu o triatomíneo pelo nome “barbeiro”.  
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Resultados semelhantes foram encontrados no estudo de Villela et al., 

(2009), em que 90% dos participantes entre adultos e crianças, consideraram a 

Doença de Chagas a moléstia transmitida pelo barbeiro.  

Os entrevistados deste estudo, também descreveram o inseto que 

disseram ser o transmissor da Doença de Chagas, porém, devido ao 

desconhecimento sobre a transmissão da Doença de Chagas, não há descrição 

adequada para os insetos citados. 

Os triatomíneos são conhecidos insetos, especialmente nas áreas 

rurais de regiões variadas de nosso país. Geralmente os machos apresentam 

comprimento total de 16,5-21,5 mm e as fêmeas de 17,5-22 mm, coloração geral 

castanho escuro ou negra com manchas amarelas, alaranjadas ou avermelhadas na 

cabeça, pescoço, tórax, cório e conexivo, tegumento quase glabro, pilosidade curta 

e esparsa, cabeça negra com mancha vermelho-alaranjada dorsal mais ou menos 

extensa em forma de Y sobre o clípeo, as genas, as jugas e prolongando-se, as 

vezes, entre os olhos, muito raramente toda preta. (Galvão, 2014).  

Os entrevistados desta pesquisa, ao serem questionados sobre o 

hábito alimentar dos triatomíneos, 44% disseram saber que a alimentação é sangue 

humano e de animais, porém 56% não souberam responder.  

Resultado semelhante ao desta pesquisa foi encontrado por Gurgel-

Gonçalves, Maeda (2012), em que 35% dos entrevistados da região de Águas 

Claras-DF disseram que era sangue a alimentação do inseto, porém 65% não 

souberam responder e 44% dos entrevistados da região de Planaltina-DF disseram 

que era sangue a alimentação do inseto, porém 56% não souberam responder.  

Quanto às formas de esconderijo dos triatomíneos, grande parte dos 

entrevistados (61%) desta pesquisa souberam responder de forma correta já no 

questionário pré-capacitação, relatando ser nos galinheiros, entulhos, nas frestas e 

buracos das paredes, casas de pau-a-pique e debaixo dos colchões. 

Este resultado não corrobora com o resultado encontrado por Gurgel-

Gonçalves, Maeda (2012) em seu estudo, em que 67% dos entrevistados da região 

de Águas Claras-DF e 51% dos entrevistados da região de Planaltina-DF disseram 

não saber os locais de esconderijo dos insetos. A pequena porcentagem que 

souberam responder, disseram que os locais em que os insetos se escondem são o 

mato, entulho e casas de barro.  
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Sobre a estação do ano em que se mais aparecem os triatomíneos, 

97,5% dos ACS deste estudo não souberam responder. Para aquele que disser 

saber (2,5%), relatou ser na época das chuvas. 

Estes resultados corroboram com o resultado encontrado por Gurgel-

Gonçalves, Maeda (2012), em que nas duas regiões -Águas Claras e Planaltina, 

48% dos entrevistados relataram não saber a época do ano em que os insetos são 

mais frequentes. 

O material de apoio sobre Doença de Chagas, oferecido pela 

Superintendência de Campanhas de Saúde Pública do Ministério da Saúde- SUCAM 

informa que no calor, o triatomíneo tem necessidade de intervalos mais curtos entre 

as refeições, encontrando-o com maior frequência nos ambientes, porém no inverno, 

quando menos ativos, os triatomíneos podem permanecer semanas ou meses em 

jejum (Brasil, 1989). 

Em relação aos órgãos que são afetados pela Doença de Chagas, 88% 

dos ACS desta pesquisa disseram saber quais são e 12% não souberam responder. 

Para aqueles que disseram saber, o coração e o intestino foram os órgãos mais 

relatados. Outros órgãos que apresentam pouca importância para a doença, quase 

não foram citados. 

Esses resultados corroboram com os resultados de Villela et al. (2009), 

em que 84,5% dos adultos entrevistados citaram o coração como órgão afetado pela 

doença. O intestino e o esôfago foram esquecidos pela maioria da população. 

Órgãos de pouca ou nenhuma importância para a doença de Chagas como rins, 

fígado, estômago e olhos também figuraram nas respostas. 

No estudo de Gurgel-Gonçalves, Maeda (2012), o órgão mais citado 

pelos entrevistados em Águas Claras-DF foi o coração (62%), seguido pelo intestino 

(2%), esôfago (2%) e 34% não sabiam a resposta. Para os participantes de 

Planaltina-DF, o coração ficou em primeiro lugar com 48%, seguido pelo intestino 

(9%), esôfago (2%) e 41% não sabiam a resposta. 

Sobre os sintomas manifestados pela Doença de Chagas, tivemos 49% 

de respostas negativas, 39% de respostas positivas e 12% dos ACS não souberam 

responder. Para aqueles que disseram saber, relataram apresentar febre, 

constipação intestinal, taquicardia e edema. 
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Quando os entrevistados desta pesquisa foram questionados se a 

Doença de Chagas tinha cura, 9,7% disseram que sim, 63,5% disseram que não e 

26,8% não souberam responder.  

Resultado semelhante foi encontrado por Gurgel-Gonçalves, Maeda 

(2012), em que 15% dos entrevistados em Águas Claras-DF disseram ter cura para 

a Doença de Chagas, 64% disseram não ter cura e 21% não souberam responder. 

Para os participantes de Planaltina-DF, 35% dos entrevistados disseram ter cura 

para a Doença de Chagas, 51% disseram não ter cura e 14% não souberam 

responder. Sendo assim, a maioria dos entrevistados respondeu que não existe cura 

par a Doença de Chagas. 

Neste estudo, 58,5% dos entrevistados disseram não saber como 

prevenir a Doença de Chagas. Os que relataram algo a se fazer (41,5%) 

relacionaram a cuidados com as habitações, higienização, combate ao vetor, 

melhoria nas condições de saneamento básico e habitacional, evitar transfusão 

sanguínea e ter cuidado com os alimentos. 

Resultado semelhante ao desta pesquisa foi relatado no estudo de 

Gurgel-Gonçalves, Maeda (2012), em que 25% dos entrevistados de Águas Claras-

DF disseram não saber o que deve ser feito para evitar a doença de chagas, 53% 

citaram a limpeza do ambiente, 9% a borrifação das casas com inseticidas, 9% a 

melhoria das casas e 4% a vigilância dos insetos nas casas como medidas 

preventivas para a doença. Para os moradores de Planaltina-DF, 16% disseram não 

saber o que deve ser feito para evitar a doença de chagas, 51% citaram a limpeza 

do ambiente, 28% a borrifação das casas com inseticidas, 3% a melhoria das casas 

e 2% a vigilância dos insetos nas casas como medidas preventivas para a doença. 

Para Coura, Junqueira (2015), o usa da educação para a promoção da 

saúde devem ser seguidas, evitando assim os riscos de Doença de Chagas entre a 

população residente e melhorar a saúde através de ações como: evitar a plantação 

de palmeiras ao lado das casas, evitando assim reservatórios e vetores silvestres; 

lavar frutas antes de comê-las, principalmente açaí; evitar comer carne crua de 

animais selvagens; evitar o desmatamento desnecessário, exceto perto da casa; 

sempre que capturar triatomíneos em casa, levar para os agentes de saúde locais, 

para que estes insetos possam ser encaminhados para exames; buscar sempre 

informações e orientar os familiares a se informarem sobre os riscos de contagio da 

doença e como evitá-la.  
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Os Agentes Comunitários de Saúde desta pesquisa, responderam 

quanto à satisfação com o serviço de saúde pública de Patos de Minas para atender 

a pessoas com Doença de Chagas, sendo que 51,3% relataram estar bom, 9,7% 

ruim, 2,5% disse não funcionar, 5% disseram que não usam o serviço público de 

saúde, 22% disseram não saber, pois nunca havia pensado nisso, 2,5% disse não 

ter médico para atender o portador de Doença de Chagas e 7% optaram pela opção 

outro, relatando o que acham do serviço. 

Para Vaitsman, Andrade (2005), a satisfação dos profissionais e 

usuário passou a denominar um conjunto amplo e heterogêneo de pesquisas, com o 

objetivo de saber a opinião dos usuários de serviços de um modo geral, públicos ou 

privados, envolvendo o cuidado à saúde, desde a relação médico-paciente até a 

qualidade das instalações do serviço.  

Entre os 41 ACS do presente estudo, 51% disseram que os médicos, 

enfermeiros e agentes comunitários de saúde da Equipe Saúde da Família-ESF em 

que trabalham não estão preparados para atender o paciente portador da Doença de 

Chagas, relatando a falta de capacitação, de divulgação da doença.   

No estudo de Dias (2000) o(s) agente(s) local(is) de Vigilância 

Epidemiológica devem capacitar-se para atuação em outros temas e atividades além 

do controle dos triatomíneos, trabalhar com a comunidade e desenvolver ações 

educativas, etc.  

Os programas de controle de endemias de Minas Gerais foram 

municipalizados a partir do ano 2000, e começaram a ser conduzidos em 2001 pelas 

prefeituras sob a coordenação das Gerências Regionais de Saúde (GRS). Estas 

gerências pertencem à Secretaria Estadual de Saúde (SES), e estão sediadas em 

municípios de maior importância política ou econômica, existindo hoje 28 GRS em 

Minas Gerais. Em particular, quanto ao PCDCh, cabe a GRS a preparação de 

recursos humanos a partir da realização de cursos de capacitação dos agentes 

municipais, além da supervisão e avaliação das ações de controle da endemia 

(Villela et al., 2007). 

Para Hollanda et al. (2012), entre os usuários do SUS, os grupos com 

maior escolaridade tendem a ser mais exigentes com a qualidade do atendimento e, 

portanto, mostram-se menos satisfeitos.  

Para os participantes do presente estudo, 56% disseram que os 

médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde da Equipe Saúde da 
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Família-ESF não estão preparados para atender o paciente portador da Doença de 

Chagas, relatando a falta de explicação, diálogo e humanização no atendimento, 

capacitação e educação permanente, médicos especialistas e demora no 

atendimento.  

Para os autores de Carvalho Fortes, PA., Spinetti, (2004), em seu 

estudo sobre a informação nas relações entre os Agentes Comunitários de Saúde e 

os usuários do Programa Saúde da Família, o ACS deve estar capacitado a informar 

e esclarecer medidas ou procedimentos dentro do rol de suas atribuições, utilizando 

o denominado padrão de informação “orientado ao paciente” ou “padrão subjetivo”, 

válido para todos que atuam na área de saúde.  

Os Agente Comunitário de Saúde (ACS) do presente estudo, foram 

questionados se já haviam fornecido aos seus pacientes, informações referentes à 

transmissão, sintomas, tratamento e medidas preventivas para a Doença de 

Chagas, sendo que 88% relataram nunca terem oferecido esse tipo de informação. 

Ao final do questionário pré-capacitação, os participantes foram 

interrogados se gostariam de receber informações sobre a Doença de Chagas, 

sendo que todos (100%) responderam que gostariam de receber tais informações.  

Então, para que os ACS possam atuar como disseminadores da 

informação sobre Doença de Chagas, após sete dias da aplicação do questionário 

pré-capacitação, foi realizado uma capacitação para os Agentes Comunitários de 

Saúde dos quatro PACS do município, por meio de aula expositiva e vídeo, para que 

os ACS pudessem acompanhar a atividade realizada de forma interativa. A 

capacitação abordou temas como o que é a Doença de Chagas, qual o inseto 

transmissor e suas características, onde ele se esconde, do que ele se alimenta, as 

formas de transmissão e prevenção da doença, métodos diagnósticos e 

manifestações clínicas da doença. 

Foi constatada diferença estatisticamente significante ao comparar os 

resultados pré e pós-capacitação nos temas: conhecimento e descrição do inseto 

transmissor, conhecimento sobre as formas de alimentação e esconderijo do inseto 

e conhecimento sobre as manifestações clínicas e prevenção da Doença de 

Chagas. 

Assim, frente aos resultados obtidos pelos Testes Qui Quadrado e 

McNemar, utilizados para medidas repetidas em dados categóricos, é possível inferir 

que o material proposto na capacitação para os Agentes Comunitários de Saúde foi 
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adequada para o objetivo proposto e propiciou a formação do ACS em diversos 

aspectos da Doença de Chagas, importantes para que o mesmo passe a atuar como 

agente promotor da saúde, orientando as famílias fornecendo informações 

específicas, sempre em linguagem simples, para que todos possam compreender, 

pois o nível educacional desses pacientes é muito baixo, sendo a maioria composta 

de semi-analfabetos. 

A informação é a base das decisões autônomas do paciente, 

necessária para que ele possa consentir ou recusar as medidas ou procedimentos 

de saúde que lhe foram propostos. O conhecimento específico sobre saúde é 

privilégio de uma parte restrita da população brasileira, sendo que, a priori, todo 

serviço de saúde deveria se organizar também para informar devidamente seus 

pacientes em relação à suas problemáticas (Mota, Gomes, Araújo, 2008). A inserção 

dos ACS na APS no Brasil vem alcançando um destaque cada vez maior pelo 

importante papel que eles vêm desempenhando na ESF, revelando, em grande 

parte dos estudos, um impacto positivo nos resultados obtidos (Kluthcovsky, 

Takayanagui, 2010). 

 o manual “  trabalho do agente comunitário de sa de”, que faz parte 

do conjunto de materiais de apoio ao processo de capacitação do ACS, o conceito 

de saúde trabalhado é amplo, incluindo questões relacionadas com alimentação, 

moradia, trabalho, educação, lazer, cultura, meio ambiente, terra, participação 

popular, solidariedade e outros fatores (Brasil, 2000). 

No entanto, apesar de todas essas atribuições, é possível identificar 

que, em geral, trata-se do grupo de menor escolaridade na Estratégia Saúde da 

Família. As ações e desempenho profissional certamente afetam a qualidade de vida 

do agente comunitário de saúde, o que, sem dúvida, merece estudos mais 

aprofundados, posto serem assuntos também relevantes para viabilização da 

Atenção Primária em Saúde (APS) e, por conseguinte, do próprio SUS. 

Considerando o grande número de ACS atuando no país, pode-se 

salientar que o seu trabalho é de extrema importância para o atual estágio da APS 

no Brasil, pois entram em contato com diferentes demandas diariamente, sendo, por 

esta razão, profissionais que merecem especial atenção. 
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4.3.6. CONCLUSÃO 

 

Os resultados desta pesquisa evidenciam a eficácia de uma 

capacitação em Doença de Chagas para os ACS, que incorporando os conteúdos 

teóricos recebidos, estão aptos a desenvolverem as suas tarefas e ações de forma 

eficiente e com qualidade requerida para a humanização dos serviços de saúde, 

corroborando com a literatura, quando avaliamos o impacto e importância da 

atuação dos ACS. 

Além disso, estes achados poderão auxiliar na reorientação das 

práticas de saúde, fornecendo subsídios para a formulação de estratégias e ações 

de promoção de saúde que venham a contribuir para a melhoria da assistência 

prestada pelos profissionais da ESF, em especial, os agentes comunitários de 

saúde. 

 

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A busca ativa dos participantes da pesquisa foi realizada através de 

reuniões nos Programas de Agentes Comunitários de Saúde- PACS, juntamente 

com os agentes de saúde do município de Patos de Minas. Essas reuniões me 

proporcionaram conhecer melhor como é realizado o trabalho dos agentes de saúde 

no município. 

Viver a experiência de sair de casa na busca ativa de portadores da 

Doença de Chagas na comunidade despertou em mim não somente o sentimento de 

acolher o outro, repassar conhecimentos, mas também me intensificou o gosto e o 

interesse pela pesquisa. Pude ver que, por várias vezes, reclamamos da vida e do 

que temos, sem olhar ao redor e ver que existem muitas pessoas em estado pior 

que o nosso. O trabalho de campo é uma experiência única para quem o vive.  

Visitei 51 residências, e em todas fui muito bem recebida. O prazer que 

os participantes tiveram em me responder às perguntas, compartilhar suas 

experiências comigo, contribuir com a minha pesquisa, isso não tem preço.  

Foi realizado a capacitação de 41 ACS dos quatro PACS do município. 

As reuniões de capacitação foram muito produtivas, uma troca de conhecimentos. 
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Ao final, muitas foram as agentes que agradeceram pelos ensinamentos, solicitando 

o meu retorno com novos temas. 

Enfim, sei que o que fiz para os pacientes portadores de Doença de 

Chagas de Patos de Minas é pouco em relação às necessidades dos mesmos, 

porém o trabalho precisa ser em conjunto, onde cada um faz a sua parte. Eu 

comecei a fazer a minha, agora será cobrado dos gestores, profissionais de saúde e 

população a parte delas! 

 

4.5 RECOMENDAÇÕES 

Dadas as características encontradas nos sujeitos, este estudo propõe 

ao Governo Federal, Estadual e Municipal, para um melhor controle de doenças 

endêmicas como a Doença de chagas: 

 

 A implantação de programas para educação em saúde, oferecendo à 

população oportunidades para ampliar seus conhecimentos sobre a doença e 

reduzir o risco de exposição à mesma, despertando a consciência, 

transformando a informação em participação, 

 Ampla participação comunitária, viabilizando ações de higiene peridomiciliar e 

programas focais de desinsetização. 

 Participação dos portadores de Doença de Chagas nas reuniões dos 

Conselhos de Saúde, levando as suas insatisfações e desejos de mudança. 

 A participação comunitária e a educação em saúde sendo estratégias 

essenciais no combate à Doença de Chagas, envolvendo-se ampla 

informação e boa epidemiologia aplicada, espírito de visão do coletivo e 

eficiência das ações de controle. 

 É fundamental a ampliação e aperfeiçoamento do Programa Estratégia Saúde 

da Família, onde todos os atores podem fazer, ouvir, ensinar, aprender na 

busca de soluções de problemas, tais como Chagas. 

 A reorganização das ações para o paciente portador da Doença de Chagas 

na atenção básica, inclusive a capacitação e reciclagem dos profissionais de 

saúde, permitirá mantê-los aptos a informar corretamente a população sobre 

os vários aspectos da doença (transmissão, sintomas, prevenção, controle), 

facilitando o diagnóstico e mudança de comportamento dos indivíduos. 
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 Humanização do atendimento ao paciente portador da Doença de Chagas em 

todos os níveis de atenção à saúde. 

 Criação de Grupos de Portadores de Doença de Chagas para atendimento na 

unidade de saúde (ESF), sendo um momento para o paciente receber 

informações, retirar dúvidas, verificar dados vitais, prática de atividade física, 

etc. 

 Educação continuada para os profissionais de saúde, sendo estes 

capacitados para melhor atender os usuários do SUS. 

 Um olhar ampliado para os Agentes Comunitários de Saúde, verificando 

melhor o processo de seleção dos mesmos, mantendo-os sempre 

capacitados, pois este estão em constante contato com o portador de Doença 

de Chagas. 

 Acompanhar o papel desempenhado por cada profissional da atenção básica, 

com o objetivo de avaliar se os princípios e diretrizes do sistema único de 

saúde estão sendo alcançados.  

 

O melhor nível de conhecimento sobre a Doença de Chagas por essa 

população, adequada distribuição de recursos, correto envolvimento político dos 

gestores e a presença de conselhos de saúde efetivos no município, com ampla 

discussão com a sociedade, podem ser uma importante ferramenta para o sucesso 

das medidas e ações de saúde acima citadas. 

Para a concretização dessas perspectivas acima apresentadas, há que 

melhorar a capacidade gerencial, de forma a garantir que as políticas estão sendo 

efetivas e integradas. 
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Anexo A- Aprovação Comitê de Ética 
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Anexo B- Cartilha Doença de Chagas Centro de Zoonoses de Patos de Minas 
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APÊNDICE A- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Portadores de 
Doença de Chagas 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Conselho Nacional de Saúde, Resolução 466/12) 

 

Nome do participante:____________________________________________________ 
Documento de identidade:________________________Data de nascimento      /      / 
CPF nº: _____________________________________      
Endereço:_______________________________________________No____Apto:____ 
Bairro:____________________CEP:_____________CIDADE:___________________ 
Telefone(s):____________________________________________________________ 
 
Eu, acima qualificado (a), CONCORDO em participar da pesquisa “CONHECIMENTOS, ATITUDES E 

PRÁTICAS SOBRE DOENÇA DE CHAGAS EM UM MUNICÍPIO DE MINAS GERAIS”, coordenada 
pelo pesquisador responsável Natália de Fátima Gonçalves Amâncio do Curso Doutorado em 

Promoção de Saúde. Explicaram-me que esta pesquisa se justifica para verificar o perfil dos pacientes 

com Doença de Chagas cadastrados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) do 
município de Patos de Minas e assim planejar os cuidados com as habitações para diminuir a 
incidência da Doença de Chagas.  
 

1. Ao ser convidado (a) a participar, explicaram-me que os objetivos da pesquisa são levantar 
dados sobre conhecimentos, atitudes, práticas e condições habitacionais dos indivíduos que 
tem a doença de Chagas cadastrados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS) do município de Patos de Minas.  

2. A Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas autorizou a realização do estudo e o 
procedimento de coleta de dados constará de visitas domiciliares a ser realizada pela 

pesquisadora aos pacientes que concordarem participar do estudo para realização das 

entrevistas. Tais procedimentos acima citados não trarão quaisquer danos à minha saúde, 
entretanto um possível risco decorrente da minha participação é o constrangimento em 
responder algumas perguntas. 

 

3. Estou ciente de que os benefícios esperados por participar neste estudo são orientações 
quanto às medidas profiláticas, preventivas da Doença de Chagas. Esclarecimentos quanto às 
medidas de transmissão da doença, formas de tratamento e melhorias das condições 
habitacionais favorecendo a não transmissão da Doença de Chagas. 

 

4. Explicaram-me que o(s) pesquisador(es) garantirão o sigilo absoluto quanto a minha 
identidade, sob sua responsabilidade e as penas sob previstas na Lei brasileira; 

 

5. Sei que minha participação é livre não importando quaisquer prejuízos pessoais, e que não 
implica quaisquer tipos de recebimento de remuneração, auxilio ou subsídio, também sei 
que não tenho o dever de pagar por minha livre participação; 

 

6. Estou ciente de que poderei, a qualquer momento, desistir da participação, sem que isso 
implique responsabilização, ou o cancelamento dos serviços oferecidos por esta instituição;  

 
 

                                                                                                                                                                                                 Rubrica:     ____________________________________________________ 
 
 

 
Rubrica:    ____________________________________________________  

Av. Dr. Armando Salles Oliveira, 201 – CEP 14404-600  –  Franca – SP - Brasil –  Fone:  (16)  3711 - 8904  –  Fax  (16) 3711 - 

8829  – E-mail: cepe@unifran.br 
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7. Terei o direito de me dirigir, a qualquer momento, ao(s) pesquisador(es) e ao Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade de Franca, para os esclarecimentos sobre dúvidas que surgirem 
durante a pesquisa, tendo portanto o direito à informação; 

8. Estou ciente de que ao final da pesquisa encerra-se o vínculo com o pesquisador principal 
deste projeto. 

9. Por fim, receberei uma cópia deste documento com os nomes e telefones de contato do 
pesquisador e do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Franca. 

 
DECLARO, outrossim, que após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o 
que nos foi explicado, consinto VOLUNTARIAMENTE em participar desta pesquisa.  
 

 

 
 

___________________________________________________________________________ 
Assinatura do participante (Participantes da Pesquisa) 

  
 

 
Patos de Minas, ______________de ____________________ de _______________. 
 

 
 
 
 
 
 

Nome do Pesquisador Responsável:  Natália de Fátima Gonçalves Amâncio 
Tel para contato:  ( 34 )3821-0091   (34)9971-9505 
E-mail: natalia.gamancio@gmail.com 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Franca: (16) 3711-8904.  
E-mail: cepe@unifran.br.  
Endereço: Av. Dr. Armando Salles Oliveira, 201 CEP: 14404-600, Pq. Universitário, Franca, São Paulo. 

 
 

 
DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR 

 
DECLARO, para fins de realização de pesquisa, ter elaborado este Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), cumprindo todas as exigências contidas no Capítulo IV da Resolução 
466/12 e que obtive, de forma apropriada e voluntária, o consentimento livre e esclarecido do 
participantes da pesquisa acima qualificado para a realização desta pesquisa. 

 
Patos de Minas____________   de    ______________________ de 20______ 
 

_______________________________________________________________________ 
Natália de Fátima Gonçalves Amâncio 

 

 

 

 

Av. Dr. Armando Salles Oliveira, 201 – CEP 14404-600  –  Franca – SP - Brasil –  Fone:  (16)  3711 - 8904  –  Fax  (16) 3711 - 

8829  – E-mail: cepe@unifran.br 

 

mailto:cepe@unifran.br
mailto:cepe@unifran.br
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APÊNDICE B- ROTEIRO DE ENTREVISTA - VERSÃO FINAL 

Conhecimentos, atitudes e práticas sobre Doença de Chagas em um município de Minas 

Gerais. 

Orientadora: Dra. Mônica de Andrade 

Doutoranda: Natália Amâncio 

1. IDENTIFICAÇÃO  
 

Data: __/___/___                                                        Número de Registro: 

_________________  

 

1.1 Nome: _______________________________________________________  

 

1.2 Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino  

 

1.3 Data de nascimento: ____/____/____ Idade: _____anos       

 

1.4 Cor/raça:  (   ) branca  (   ) preta   (    ) amarela   (    ) parda   (    ) indígena 

 

1.5 Estado civil: ( )solteiro ( )casado ( )viúvo ( ) separado ( )outro 

Qual:_____________________  

 

1.6 Nível de instrução:  

 

1. (  ) não alfabetizado 

2. (  )ensino fundamental incompleto  

3. (  ) ensino fundamental completo  

4. (  ) ensino médio incompleto  

5. (  ) ensino médio completo  

6. (  ) superior incompleto  

7. (  ) superior completo  

8. (  ) Outro 

1.6.1 Anos de estudo: _______________________________________  

1.7 Número de pessoas que moram em sua residência: ______________  

1.8 Renda familiar: ______________________________________  

1.9 Situação do trabalho: ( ) ativo ( ) aposentado ( ) afastado  (  ) pensionista 

Se aposentado ou afastado, há quanto tempo? ___________________  

1.0 Lazer  

Qual (is): ____________________________________________________ 
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2. DADOS DO ENDEREÇO    RESIDÊNCIA (   )    LPI (   )   RESIDÊNCIA E LPI (    ) 

2.1 Endereço: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2.2 Há quanto tempo reside no endereço atual?  

______________________________________________________________________ 

3. DADOS RELACIONADOS À INFRA-ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS DAS 

RESIDÊNCIAS QUANDO ADQUIRIU A DOENÇA DE CHAGAS 

3.1 Cidade em que nasceu (Naturalidade): 

______________________________________________  

3.2 Cidades em que morou (Procedência): 

__________________________________________  

______________________________________________________________________ 

3.4 Localização da Residência quando adquiriu a doença 

1.(    ) zona rural        2.(    ) zona urbana  

3.5 Material utilizado para construção da residência 

1.(  ) alvenaria 2.(  ) pau-a-pique 3.(  ) madeira 4.(  ) bambu 5.(  ) barro 6.(  ) não sabe 7.(  ) 

outro Qual:___________________  

3.6 Paredes: 1.(   ) tijolo com reboco   2.(   )tijolo sem reboco    3.(   ) madeira   4. (   ) 

outro_______ 

3.7 Piso: 1.(   ) cerâmica    2.(   ) cimento    3.(    ) madeira    4. (   ) 

outro__________________ 

3.8 Teto: 1.(    ) Com laje     2.(    ) Sem laje   3. (   ) outro__________________ 

3.9 Frestas na parede: 1.(   ) Sim   2.(   ) Não   3. (   ) outro__________________ 

3.10 Saneamento básico:  1.( ) com saneamento básico 2.( ) sem saneamento  

3.3 Onde/quando acha que adquiriu a Doença de Chagas? 

 

1-onde mora atualmente 

2-no local onde morava na época, que fica na área urbana de Patos de Minas 

3 -no local onde morava na época, que fica na área rural de Patos de Minas 

4- Em outro distrito.  Qual?_____________________________ 

5- Não soube responder 
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3.11 Energia elétrica:  1.(    )Sim     2.(   ) Não 

3.12 Animais presentes próximos às residências: 

1.(   ) suíno   2.(   ) equinos e bovinos   3.(    ) caprinos   4.(    ) canídeos  5.(    ) felinos     

6.(    ) aves  

 

3.13 Destino do lixo:  

1.(    ) coletado  2.(    ) coletado por serviço de limpeza   3.(    ) coletado em caçamba por 

serviço de limpeza     4.(    ) queimado (na propriedade)      5.(     ) enterrado(na propriedade)     

6.(    ) jogado em terreno baldio ou logradouro      7.(    ) jogado em rio, lago ou mar        

8.(    ) céu aberto    9.(    ) outro:______________________________ 

4. DADOS RELATIVOS AO INDIVÍDUO 

4.1 História familiar 

 

 

 

 

 

 

 

S- Sim N- Não NS - Não sabe 

4.2 Há quanto tempo recebeu o diagnóstico da Doença de Chagas:  

______________________________________________________________________  

 

4.3 Você toma remédio para Doença de Chagas? 1.(   ) Sim  2.(   ) Não (se não ir para a 

questão 4.7) 

4.3.1 Caso Sim, qual? ______________________________________________________ 

4.4 Você sabe para qual finalidade você faz uso da medicação para Doença de Chagas? 1.(   ) 

Sim  2.(   ) Não 

4.5 O que você está achando/achou do tratamento? 

______________________________________________________________________  

4.6. Os medicamentos que utiliza para o tratamento da Doença de Chagas são fornecidos pelo 

Sistema Único de Saúde SUS? 

Doença 

de 

Chagas  

Pai  Mãe  Irmãos  Tio 

(s)  

Tia (s)  Avô (s)  Avó (s)  Filho 

(a) 

Sim          

Não         

Não sabe         
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1.(   ) Sim   2.(   ) Não   3.(   ) Não sabe   

 

4.7 Qual a forma clínica da Doença de Chagas que apresenta:  

 

(       ) cardíaca (     ) digestiva (     ) cárdio-digestiva (     ) indeterminada (     ) não sabe 

4.8 História clínica atual associada do paciente: 

S- Sim N- Não NS- Não sabe 

 4.9 Apresenta os seguintes sinais e sintomas clínicos: 

 

 

 

 

 

 

 

S- Sim N- Não NS- Não sabe 

 

 

 

 

Doença 

HAS 

(Hipertensão 

Arterial 

Sistêmica) 

Diabetes 
Insuficiência 

Renal 
Infarto 

AVE 

(derrame) 

ICC 

(Insuficiência 

Cardíaca) 

Arritmia 
Outro 

Qual 

Sim          

Não         

Não sabe         

Sinais/ 

sintomas 

 

Edema 

(inchaço) 

 

Dispnéia 

(falta de ar) 

 

Fadiga 

(cansaço) 

 

 

Tontura 

 

Palpitação 

 

Sim          

Não         

 Não sabe         

Sinais/ 

sintomas 

 

Dor 

Abdominal 

(barriga) 

Constipação 

intestinal 

 

Distensão 

abdominal 

 

 

Disfagia 

(dificuldade 

de engolir) 

Outro Qual 

(is) 

 

 

Sim       

Não      

Não sabe      
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 4.10 Apresenta fatores de risco cardiovascular 

  

 

 

 

 

 

 

 

S- Sim N- Não NS- Não sabe 

4.11 Recebeu prescrição de tratamento medicamentoso para outra (s) doença (s): 1.(   ) Sim   

2.(   ) Não    

Se a resposta for sim, qual medicamento e para qual doença?  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

4.12 Foi hospitalizado nos últimos 5 anos? : 1.(   ) Sim   2.(   ) Não   3.(   ) Não sabe   

Se a resposta for sim, sabe informar qual o motivo da última internação? 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

4.13 Já realizou alguma cirurgia: 1.(   ) Sim   2.(   ) Não    

Se a resposta for sim, sabe informar qual? ____________________________________ 

______________________________________________________________________  

4.14 Já recebeu transfusão de sangue: 1.(   ) Sim   2.(   ) Não   3.(   ) Não sabe   

Se a resposta for sim, sabe informar há quanto tempo? __________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. DADOS SOBRE CONHECIMENTOS, ATITUDES E PRÁTICAS DO INDIVÍDUO 

5.1 O que você sabe sobre Doença de Chagas?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Fatores de 

risco 

 

Tabagista 

(fumante) 

 

Etilista 

(alcóolatra) 

 

Circunferência 

abdominal 

 

 

Dislipidemia 

(alteração de 

colesterol) 

Sedentário 

 

Sim       

Não      

Não sabe      
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___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5.2 Você conhece outro nome para essa doença?  

1- Sim       2- Não      Se sim, qual?__________________________________________ 

5.3 Você sabe como é transmitida a Doença de Chagas? 

1- Sim       2- Não      Se sim, como?_________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5.3.1 Você conhece o inseto que a transmite? 1-sim 2-não  

 

5.4 Você sabe qual o nome do inseto que transmite a Doença de Chagas?  

______________________________________________________________________ 
 

5.4.1 Você saberia reconhecê-lo? 1-sim 2-não        Se sim, poderia descrevê-lo para mim? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5.5 Você sabe dizer como o inseto se alimenta?  1.(   ) Sim   2.(   ) Não   Se sim, 

qual?__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5.6 Você sabe dizer onde ele se esconde? 1.(   ) Sim   2.(   ) Não    Se sim, onde? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5.7 Você sabe em qual época do ano ele é mais frequente? 1.(   ) Sim   2.(   ) Não   Se sim, 

qual?______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5.8 Você sabe por que algumas pessoas pegam Doença de Chagas e outras não?  

1-sim          2-não          Se sim, por quê? _____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5.9 A sua vida teve alguma mudança pessoal, profissional, social depois de ter contraído a 

doença?  

1- Sim   2-Não 

 

5.10 Sente-se limitado por ter Doença de Chagas: (   ) Sim (    ) Não  

Se a resposta for sim, por quê?: _____________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

5.11 O que você acha do serviço de saúde pública de Patos de Minas, pra atender a pessoa 

com Doença de Chagas?  
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1.(   ) excelente                2.(   ) bom              3.(   ) ruim            4.(   ) não funciona       5.(   ) 

não tem medico pra atender a gente             6.(   ) não, sei, eu não uso       7.(   ) não sei, nunca 

pensei nisso  8.(   ) outro:______________________________________   

 

5.12 Você acha que os profissionais de saúde do Equipe Saúde da Família-ESF em que você 

pertence como médico, enfermeiro e ACS estão capacitados para atender o paciente 

chagásico? 

1.(   ) Sim   2.(   ) Não   Se não, por quê?_____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5.13 O (a) sua Agente Comunitário de Saúde fornece (eu) à você e sua família informações 

referentes à transmissão, sintomas,  tratamento e medidas preventivas para a doença de 

Chagas?  

1.(   ) Sim   2.(   ) Não   Se sim, de qual doença?________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5.14 Você sabe o que precisa ser feito para evitar a Doença de Chagas? 

1.(   ) Sim   2.(   ) Não   Se sim, o quê?_______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5.15 Você sabe quais órgãos do corpo são afetados pela doença? 

 

1.(   ) Sim   2.(   ) Não   3.(   ) Não sabe    Se sim, quais?__________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5.16 A doença tem cura?       1.(   ) Sim   2.(   ) Não   3.(   ) Não sabe   

 

5.17 Já recebeu alguma informação sobre Doença de Chagas:(   ) Sim (   ) Não. Se sim, qual e 

de que pessoa?_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5.18. Deseja receber informações sobre a Doença de Chagas? 1.(   ) Sim   2.(   ) Não    

3. (   ) outro:_________________________________________________________________   
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APÊNDICE C- CONVITE PARA VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTO  

 

Prezado (a) ___________________________________ 

Você está sendo convidado a dar sua contribuição para validação do instrumento de 

coleta de dados que será utilizado num projeto de pesquisa de Doutoramento em Promoção 

da Saúde pela Universidade de Franca sob orientação da Profa Dra Monica de Andrade. 

Trata-se de um estudo intitulado “Conhecimentos, atitudes e práticas sobre Doença de 

Chagas em um município de Minas Gerais”.  

A doença de Chagas ou tripanossomíase americana é uma zoonose que afeta cerca de 

10 milhões de pessoas no mundo, sendo no Brasil, 2 a 3 milhões de infectados.  É 

considerada como a quarta causa de maior dano entre as doenças transmissíveis na América. 

O estudo será realizado no município de Patos de Minas-MG, que atualmente  tem 

123 indivíduos  portadores de Doença de Chagas cadastrados no Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS). O Objetivo é identificar o perfil clínico, epidemiológico, os 

conhecimentos, atitudes e práticas dos portadores de Doença de Chagas no referido 

município, descrever as condições habitacionais, de vida e saúde, os fatores de risco e as 

condições socioeconômicas desses indivíduos, de maneira a propor intervenções para 

reorientação dos serviços de saúde. 

Caso você aceite contribuir para validação do instrumento, encontrará nas próximas 

páginas as especificações e significado dos critérios estabelecidos para avaliação do 

instrumento “Conhecimentos, atitudes e práticas sobre Doença de Chagas e os quadros a 

serem preenchidos. 

Se possível, peço que retorne suas considerações até o dia 07/12/2014 para o e-mail:  

natalia.gmancio@gmail.com 

Att. 

Natália de Fátima Gonçalves Amâncio 

Doutoranda em Promoção de Saúde 

Universidade de Franca 

mailto:natalia.gmancio@gmail.com
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Especificações e significado dos critérios estabelecidos para avaliação
1
 

 

1. Objetividade: o respondente deve poder mostrar que conhece e sabe responder sobre o 

assunto e o instrumento. 

2. Simplicidade: expressa a ideia do estudo. 

3. Clareza: é inteligível, tem expressão simples e inequívoca. 

4. Relevância: é pertinente e correspondente ao assunto abordado. Saturação: faz correlação 

sem repetição. 

5. Precisão: o item tem posição definidas e atributos distintos dos demais itens do 

instrumento. 

6. Linguagem: variedade (é repetitiva, monótona ou cansativa; as escalas de preferencia ou 

os espaços para respostas abertas estão adequados);  modalidade (utiliza expressão modal, ou 

seja, não são expressões extremadas, ou que limitam as respostas, ou que proporcionam 

respostas viciadas) e tipicidade (São usadas expressões próprias e típicas do universo 

estudado, são de fácil entendimento o publico a que se pretende estudar) 

7. Credibilidade: a formulação dos itens e a apresentação do instrumento oferecem 

credibilidade e confiança. 

8. Amplitude: o instrumento expressa a magnitude sem se tornar desnecessário ou impreciso. 

9. Equilíbrio: o instrumento esta distribuído de forma equilibrada, considerando o grau de 

dificuldade em responder as questões. O instrumento é suficiente. 

NOTA: 

*Os critérios de 1 a 6 se aplicam a cada pergunta do instrumento. 

** Os critérios de 7 a 9 se aplicam a todo o instrumento. 

1 Roteiro adaptado de PASQUALI, Luiz. Princípios de elaboração de escalas psicológicas. 

Rev Psiq Clín. 1998; 25(5):206-13.  
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INTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Conhecimentos, atitudes e práticas sobre Doença de Chagas 

 

 

Orientadora: Dra. Mônica de Andrade 

Doutoranda: Natália Amâncio 

1. IDENTIFICAÇÃO  
 

Data: __/___/___                                                        Número de Registro: 

_________________  

 

1.1 Nome: _______________________________________________________  

 

1.2 Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino  

 

1.3 Data de nascimento: ____/____/____ Idade: _____anos       

 

1.4 Cor/raça:  (   ) branca  (   ) preta   (    ) amarela   (    ) parda   (    ) indígena 

 

1.5 Estado civil: ( )solteiro ( )casado ( )viúvo ( ) separado ( )outro 

Qual:_____________________  

 

1.6 Nível de instrução:  

 

1. (  ) não alfabetizado 

2. (  )ensino fundamental incompleto  

3. (  ) ensino fundamental completo  

4. (  ) ensino médio incompleto  

5. (  ) ensino médio completo  

6. (  ) superior incompleto  

7. (  ) superior completo  

1.6.1 Tempo de estudo: _______________________________________  

1.7 Número de pessoas que moram na residência: ______________  

1.8 Renda familiar: ______________________________________  

1.9 Situação do trabalho: ( ) ativo ( ) aposentado ( ) afastado  

Se aposentado ou afastado, há quanto tempo? ___________________  

1.10 Lazer  

Qual (is): ____________________________________________________ 

 

 

 



205 

 

Avaliação: dados de IDENTIFICAÇÃO 

2. DADOS DO ENDEREÇO          

2.1Endereço: 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2.2 Há quanto tempo reside no endereço atual? ________________________________ 

 

Avaliação: dados relacionados à localização do paciente- ENDEREÇO 

CRITÉRIOS ATENDE NÃO 

ATENDE 

 

ATENDE 

EM 

PARTES 

 

AVALIAÇÃO E SUGESTÃO 

 

1. Objetividade 

 

    

2. Simplicidade 

 

    

3. Clareza 

 

    

4. Relevância 

 

    

5. Precisão 

 

    

6. Linguagem 

 

    

CRITÉRIOS ATENDE NÃO 

ATENDE 

 

ATENDE 

EM 

PARTES 

 

AVALIAÇÃO E SUGESTÃO 

 

1. Objetividade 

 

    

2. Simplicidade 

 

    

3. Clareza 

 

    

4. Relevância 

 

    

5. Precisão 

 

    

6. Linguagem 
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3. DADOS RELACIONADOS À INFRA-ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS DAS 

RESIDÊNCIAS 

3.1 Naturalidade: _______________________________________________  

3.2 Procedência: __________________________________________  

3.4 Localização da Residência quando adquiriu a doença 

1.(    ) zona rural        2.(    ) zona urbana  

3.5 Material utilizado para construção da residência 

1.(  ) alvenaria 2.(  ) pau-a-pique 3.(  ) madeira 4.(  ) bambu 5.(  ) barro 6.(  ) não sabe 7.(  ) 

outro Qual:___________________  

3.6 Paredes: 1.(   ) tijolo com reboco   2.(   )tijolo sem reboco    3.(   ) madeira 

3.7 Piso: 1.(   ) cerâmica    2.(   ) cimento    3.(    ) madeira 

3.8 Teto: 1.(    ) Com laje     2.(    ) Sem laje 

3.9 Frestas na parede: 1.(   ) Sim   2.(   ) Não 

3.10 Saneamento básico:  1.( ) com saneamento básico 2.( ) sem saneamento  

3.11 Energia elétrica:  1.(    )Sim     2.(   ) Não 

3.12 Animais presentes no peridomicílio: 

1.(   ) suíno   2.(   ) equinos e bovinos   3.(    ) caprinos   4.(    ) canídeos  5.(    ) felinos    6.(    

) aves  

 

3.13 Destino do lixo:  

1.(    ) coletado  2.(    ) coletado por serviço de limpeza   3.(    ) coletado em caçamba por 

serviço de limpeza     4.(    ) queimado (na propriedade)      5.(     ) enterrado (na 

propriedade)     

6.(    ) jogado em terreno baldio ou logradouro      7.(    ) jogado em rio, lago ou mar    8.(    ) 

céu aberto    9.(    ) outro:______________________________ 

3.3 Onde/quando acha que pegou Doença de Chagas? 

 

1-onde mora atualmente 

2-no local onde morava na época, que fica na área urbana de Patos de Minas 

3 -no local onde morava na época, que fica na área rural de Patos de Minas 

4- Em outro distrito   Qual?_____________________________ 

5- Não soube responder 
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Avaliação: dados relacionados à INFRA-ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS DAS 

RESIDÊNCIAS 

4. DADOS RELATIVOS AO INDIVÍDUO 

4.1 História familiar 

 

Doença 

de 

Chagas  

Pai  Mãe  Irmãos  Tio (s)  Tia (s)  Avô (s)  Avó (s)  

Sim         

Não        

Não sabe        

S- Sim N- Não NS - Não sabe 

4.2 Há quanto tempo recebeu o diagnóstico da Doença de Chagas:  

______________________________________________________________________ 

4.3 Sabe informar qual o nome da medicação que tomou quando recebeu o diagnóstico da 

Doença de Chagas?  

______________________________________________________________________  

4.4 Qual a forma clínica da Doença de Chagas que apresenta:  
 

(       ) cardíaca (     ) digestiva (     ) cárdio-digestiva (     ) indeterminada (     ) não sabe 

 

CRITÉRIOS ATENDE NÃO 

ATENDE 

 

ATENDE 

EM 

PARTES 

 

AVALIAÇÃO E SUGESTÃO 

 

1. Objetividade 

 

    

2. Simplicidade 

 

    

3. Clareza 

 

    

4. Relevância 

 

    

5. Precisão 

 

    

6. Linguagem 
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4.5 História clínica atual associada do paciente: 

Doença  

HAS 

(Hipertensão 

Arterial 

Sistêmica)  

Diabetes  
Insuficiência 

Renal  
Infarto  

AVE 

(derrame)  

ICC 

(Insuficiência 

Cardíaca)  

Arritmia  
Outro 

Qual(is)  

Sim          

Não         

Não 

sabe 
        

S- Sim N- Não NS- Não sabe 

4.6 Apresenta os seguintes sinais e sintomas clínicos: 

 

S- Sim N- Não NS- Não sabe 

 

 

 

Sinais/ 

sintomas  

 

Edema 

(inchaço)  

 

Dispnéia  

(falta de ar)  

 

Fadiga 

(cansaço)  

 

  

Tontura  

 

Palpitação  

 

Sim          

Não         

Não sabe         

Sinais/ 

sintomas  

 

Dor 

Abdominal 

(barriga)  

Constipação 

intestinal  

 

Distensão 

abdominal  

  

 

 Disfagia  

(dificuldade 

de engolir)  

Outro Qual (is)  

  

 

Sim       

Não      

Não sabe      
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4.7 Apresenta fatores de risco cardiovascular 

 

S- Sim N- Não NS- Não sabe 

4.8 Segue o tratamento medicamentoso para Doença de Chagas: 1.(   ) Sim  2.(   ) Não 

Se a resposta for não, por quê?_____________________________________________  

______________________________________________________________________  

4.9. Os medicamentos que utiliza para o tratamento da Doença de Chagas são fornecidos pelo 

Sistema Único de Saúde SUS? 

1.(   ) Sim   2.(   ) Não   3.(   ) Não sabe   

4.10 O que você está achando/achou do tratamento? 

______________________________________________________________________  

4.11 Segue o tratamento medicamentoso para outra (s) doença (s): 1.(   ) Sim   2.(   ) Não    

Se a resposta for sim, qual medicamento e para qual doença?  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Se a resposta for não, por quê?______________________________________________  

______________________________________________________________________  

4.12 Já foi hospitalizado: 1.(   ) Sim   2.(   ) Não   3.(   ) Não sabe   

Se a resposta for sim, sabe informar qual o motivo da última internação? 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

4.13 Já realizou alguma cirurgia: 1.(   ) Sim   2.(   ) Não    

Se a resposta for sim, sabe informar 

qual?_______________________________________________________________________

_______________________________________  

 

4.14 Já recebeu transfusão de sangue: 1.(   ) Sim   2.(   ) Não   3.(   ) Não sabe  Se a resposta 

for sim, sabe informar a quanto tempo?_______________________________ 

Fatores de 

risco  

 

Tabagista 

(fumante)  

 

Etilista 

(alcóolatra)  

 

Circunferência 

abdominal  

 

  

Dislipidemia 

(alteração de 

colesterol)  

 

Sedentário  

 

Sim       

Não      

Não sabe      
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 Avaliação: dados relacionados ao INDIVÍDUO 

 

5. DADOS SOBRE CONHECIMENTOS, ATITUDES E PRÁTICAS DO INDIVÍDUO 

5.1 O que você sabe sobre Doença de Chagas?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5.2 Você conhece outro nome para essa doença?  

1- Sim       2- Não      Se sim, qual?__________________________________________ 

5.3 Você sabe como é transmitida a Doença de Chagas? 

1- Sim       2- Não      Se sim, como?_________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5.3.1 Você conhece o inseto que a transmite? 1-sim 2-não  

 

5.4 Você sabe qual o nome do inseto que transmite a Doença de Chagas?  

______________________________________________________________________ 

5.4.1 Você saberia reconhecê-lo? 1-sim 2-não        Se sim, poderia descrevê-lo para mim? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5.5 Você sabe dizer como o inseto se alimenta?  1.(   ) Sim   2.(   ) Não   Se sim, 

como?_________________________________________________________________ 

5.6 Você sabe dizer de onde ele vem? 1.(   ) Sim   2.(   ) Não    Se sim, como?________ 

______________________________________________________________________ 

CRITÉRIOS ATENDE NÃO 

ATENDE 

 

ATENDE 

EM 

PARTES 

 

AVALIAÇÃO E SUGESTÃO 

 

1. Objetividade 

 

    

2. Simplicidade 

 

    

3. Clareza 

 

    

4. Relevância 

 

    

5. Precisão 

 

    

6. Linguagem 
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5.7 Você sabe em qual época do ano ele é mais frequente? 1.(   ) Sim   2.(   ) Não    

Se sim, como?__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5.8 Você sabe por que algumas pessoas pegam Doença de Chagas e outras não?  

1-sim          2-não          Se sim, por quê? ____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5.9 A sua vida teve alguma mudança depois de ter contraído a doença?  

1- Sim   2-Não 

 

5.10 Sente-se limitado por ter Doença de Chagas: (   ) Sim (    ) Não  

Se a resposta for sim, por quê?: _____________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

5.11 O que você acha do serviço de saúde de Patos de Minas, pra atender a pessoa com 

Doença de Chagas?  

 

1.(   ) excelente                2.(   ) bom              3.(   ) ruim            4.(   ) não funciona       5.(   ) 

não tem medico pra atender a gente             6.(   ) não, sei, eu não uso       7.(   ) não sei, nunca 

pensei nisso   

 8.(   ) outro:________________________________________________________  

 

5.12 Você acha que os profissionais de saúde do Programa Saúde da Família-PSF em que 

você pertence como médico, enfermeiro e ACS estão capacitados para atender o paciente 

chagásico? 

1.(   ) Sim   2.(   ) Não   Se não, por quê?______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5.13 O (a) sua Agente Comunitário de Saúde fornece (eu) à você e sua família informações 

referentes à transmissão, sintomas,  tratamento e medidas preventivas para a doença de 

Chagas?  

1.(   ) Sim   2.(   ) Não   Se sim, de qual doença?________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5.14 Você sabe o que precisa ser feito para evitar a Doença de Chagas? 

1.(   ) Sim   2.(   ) Não   Se sim, o quê?_______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5.15 Você sabe quais órgãos do corpo são afetados pela doença? 

 

1.(   ) Sim   2.(   ) Não   3.(   ) Não sabe    Se sim, quais?__________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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5.16 A doença tem cura?       1.(   ) Sim   2.(   ) Não   3.(   ) Não sabe   

 

5.17 Já recebeu alguma informação sobre Doença de Chagas:(   ) Sim (   ) Não. Se sim, qual e 

de que pessoa?____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

5.18. Deseja receber informações sobre a Doença de Chagas? 1.(   ) Sim   2.(   ) Não    

3. (   ) outro:___________________________________________________________  

 Avaliação: dados SOBRE CONHECIMENTOS, ATITUDES E PRÁTICAS DO 

INDIVÍDUO 

 

 

Para os critérios 7, 8 e 9, considere o questionário como um todo: 

CRITÉRIOS ATENDE NÃO 

ATENDE 

 

ATENDE 

EM 

PARTES 

 

AVALIAÇÃO E 

SUGESTÃO 

 

7. Credibilidade 

 

    

8. Amplitude 

 

    

9. Equilíbrio     

 

 

 

CRITÉRIOS ATENDE NÃO 

ATENDE 

 

ATENDE 

EM 

PARTES 

 

AVALIAÇÃO E SUGESTÃO 

 

1. Objetividade 

 

    

2. Simplicidade 

 

    

3. Clareza 

 

    

4. Relevância 

 

    

5. Precisão 

 

    

6. Linguagem 

 

    



213 

 

APÊNDICE D- ROTEIRO DE ENTREVISTA- TESTE PILOTO 

 

Conhecimentos, atitudes e práticas sobre Doença de Chagas em um município de Minas 

Gerais. 

Orientadora: Dra. Mônica de Andrade 

Doutoranda: Natália Amâncio 

1. Identificação  
 

Data: __/___/___                                                        Número de Registro: 

_________________  

 

1.1 Nome: _______________________________________________________  

 

1.2 Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino  

 

1.3 Data de nascimento: ____/____/____ Idade: _____anos       

 

1.4 Cor/raça:  (   ) branca  (   ) preta   (    ) amarela   (    ) parda   (    ) indígena 

 

1.5 Estado civil: ( )solteiro ( )casado ( )viúvo ( ) separado ( )outro 

Qual:_____________________  

 

1.6 Nível de instrução:  

 

1. (  ) não alfabetizado 

2. (  )ensino fundamental incompleto  

3. (  ) ensino fundamental completo  

4. (  ) ensino médio incompleto  

5. (  ) ensino médio completo  

6. (  ) superior incompleto  

7. (  ) superior completo  

1.6.1 Anos de estudo: _______________________________________  

1.7 Número de pessoas que moram em sua residência: ______________  

1.8 Renda familiar: ______________________________________  

1.9 Situação do trabalho: ( ) ativo ( ) aposentado ( ) afastado  

Se aposentado ou afastado, há quanto tempo? ___________________  

1.0 Lazer  

Qual (is): ____________________________________________________ 
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2. Dados do Endereço          Residência (     )       LPI (     )      Residência e LPI (     ) 

2.1 Endereço: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2.2 Há quanto tempo reside no endereço atual?  

______________________________________________________________________ 

3. Dados relacionados à infra-estrutura e características das residências quando 

adquiriu a Doença de Chagas 

3.1 Cidade em que nasceu (Naturalidade): 

______________________________________________  

3.2 Cidades em que morou (Procedência): 

__________________________________________  

______________________________________________________________________ 

3.4 Localização da Residência quando adquiriu a doença 

1.(    ) zona rural        2.(    ) zona urbana  

3.5 Material utilizado para construção da residência 

1.(  ) alvenaria 2.(  ) pau-a-pique 3.(  ) madeira 4.(  ) bambu 5.(  ) barro 6.(  ) não sabe 7.(  ) 

outro Qual:___________________  

3.6 Paredes: 1.(   ) tijolo com reboco   2.(   )tijolo sem reboco    3.(   ) madeira   4. (   ) 

outro_______ 

3.7 Piso: 1.(   ) cerâmica    2.(   ) cimento    3.(    ) madeira    4. (   ) 

outro__________________ 

3.8 Teto: 1.(    ) Com laje     2.(    ) Sem laje   3. (   ) outro__________________ 

3.9 Frestas na parede: 1.(   ) Sim   2.(   ) Não   3. (   ) outro__________________ 

3.10 Saneamento básico:  1.( ) com saneamento básico 2.( ) sem saneamento  

3.3 Onde/quando acha que adquiriu a Doença de Chagas? 

 

1-onde mora atualmente 

2-no local onde morava na época, que fica na área urbana de Patos de Minas 

3 -no local onde morava na época, que fica na área rural de Patos de Minas 

4- Em outro distrito.  Qual?_____________________________ 

5- Não soube responder 
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3.11 Energia elétrica:  1.(    )Sim     2.(   ) Não 

3.12 Animais presentes próximos às residências: 

1.(   ) suíno   2.(   ) equinos e bovinos   3.(    ) caprinos   4.(    ) canídeos  5.(    ) felinos    6.(    

) aves  

 

3.13 Destino do lixo:  

1.(    ) coletado  2.(    ) coletado por serviço de limpeza   3.(    ) coletado em caçamba por 

serviço de limpeza     4.(    ) queimado (na propriedade)      5.(     ) enterrado (na 

propriedade)     

6.(    ) jogado em terreno baldio ou logradouro      7.(    ) jogado em rio, lago ou mar    

8.(    ) céu aberto    9.(    ) outro:______________________________ 

4. Dados relativos ao indivíduo 

4.1 História familiar 

 

 

 

 

 

 

S- Sim N- Não NS - Não sabe 

4.2 Há quanto tempo recebeu o diagnóstico da Doença de Chagas:  

_____________________________________________________________________ 

4.3 Você toma remédio para Doença de Chagas? 1.(   ) Sim  2.(   ) Não (se não ir para a 

questão 4.7) 

4.3.1 Caso Sim, qual? ______________________________________________________ 

4.4 Você sabe para qual finalidade você faz uso da medicação para Doença de Chagas? 1.(   ) 

Sim  2.(   ) Não 

4.5 O que você está achando/achou do tratamento? 

______________________________________________________________________  

4.6. Os medicamentos que utiliza para o tratamento da Doença de Chagas são fornecidos pelo 

Sistema Único de Saúde SUS? 

1.(   ) Sim   2.(   ) Não   3.(   ) Não sabe   

 

Doença 

de 

Chagas  

Pai  Mãe  Irmãos  Tio 

(s)  

Tia (s)  Avô (s)  Avó (s)  

Sim         

Não        

Não sabe        
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4.7 Qual a forma clínica da Doença de Chagas que apresenta:  
 

(       ) cardíaca (     ) digestiva (     ) cárdio-digestiva (     ) indeterminada (     ) não sabe 

 4.8 História clínica atual associada do paciente: 

S- Sim N- Não NS- Não sabe 

4.9 Apresenta os seguintes sinais e sintomas clínicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S- Sim N- Não NS- Não sabe 

 

 

Doença 

HAS 

(Hipertensão 

Arterial 

Sistêmica) 

Diabetes 
Insuficiência 

Renal 
Infarto 

AVE 

(derrame) 

ICC 

(Insuficiência 

Cardíaca) 

Arritmia 
Outro 

Qual 

Sim          

Não         

Não 

sabe 

        

Sinais/ 

sintomas 

 

Edema 

(inchaço) 

Dispnéia 

(falta de ar) 

 

Fadiga 

(cansaço) 

 

 

Tontura 

 

Palpitação 

 

Sim          

Não         

Não sabe         

Sinais/ 

sintomas 

 

Dor 

Abdominal 

(barriga) 

Constipação 

intestinal 

 

Distensão 

abdominal 

 

 

Disfagia 

(dificuldade de 

engolir) 

Outro 

Qual 

(is) 

 

 

Sim       

Não      

Não sabe      
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 4.10 Apresenta fatores de risco cardiovascular 

 

 

 

 

 

 

 

 

S- Sim N- Não NS- Não sabe 

4.11 Recebeu prescrição de tratamento medicamentoso para outra (s) doença (s): 1.(   ) Sim   

2.(   ) Não    

Se a resposta for sim, qual medicamento e para qual doença?  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

4.12 Foi hospitalizado nos últimos 5 anos? : 1.(   ) Sim   2.(   ) Não   3.(   ) Não sabe   

Se a resposta for sim, sabe informar qual o motivo da última internação? 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

 

4.13 Já realizou alguma cirurgia: 1.(   ) Sim   2.(   ) Não    

Se a resposta for sim, sabe informar qual?____________________________________ 

______________________________________________________________________  

4.14 Já recebeu transfusão de sangue: 1.(   ) Sim   2.(   ) Não   3.(   ) Não sabe   

Se a resposta for sim, sabe informar há quanto tempo? __________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. Dados sobre conhecimentos, atitudes e práticas do indivíduo 

5.1 O que você sabe sobre Doença de Chagas?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Fatores de 

risco 

 

Tabagista 

(fumante) 

 

Etilista 

(alcóolatra) 

 

Circunferência 

abdominal 

 

 

Dislipidemia 

(alteração de 

colesterol) 

Sedentário 

 

Sim       

Não      

Não sabe      
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5.2 Você conhece outro nome para essa doença?  

1- Sim       2- Não      Se sim, qual?__________________________________________ 

5.3 Você sabe como é transmitida a Doença de Chagas? 

1- Sim       2- Não      Se sim, como?_________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5.3.1 Você conhece o inseto que a transmite? 1-sim 2-não  

 

5.4 Você sabe qual o nome do inseto que transmite a Doença de Chagas?  

______________________________________________________________________ 

 

5.4.1 Você saberia reconhecê-lo? 1-sim 2-não        Se sim, poderia descrevê-lo para mim? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5.5 Você sabe dizer como o inseto se alimenta?  1.(   ) Sim   2.(   ) Não   Se sim, 

qual?__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

5.6 Você sabe dizer onde ele se esconde? 1.(   ) Sim   2.(   ) Não    Se sim, onde? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5.7 Você sabe em qual época do ano ele é mais frequente? 1.(   ) Sim   2.(   ) Não   Se sim, 

qual?______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5.8 Você sabe por que algumas pessoas pegam Doença de Chagas e outras não?  

1-sim          2-não          Se sim, por quê? _____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5.9 A sua vida teve alguma mudança pessoal, profissional, social depois de ter contraído a 

doença?  

1- Sim   2-Não 

 

 

5.10 Sente-se limitado por ter Doença de Chagas: (   ) Sim (    ) Não  

Se a resposta for sim, por quê?: _____________________________________________  

______________________________________________________________________  
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5.11 O que você acha do serviço de saúde pública de Patos de Minas, pra atender a pessoa 

com Doença de Chagas?  

 

1.(   ) excelente                2.(   ) bom              3.(   ) ruim            4.(   ) não funciona       5.(   ) 

não tem medico pra atender a gente             6.(   ) não, sei, eu não uso       7.(   ) não sei, nunca 

pensei nisso  8.(   ) outro:______________________________________   

 

5.12 Você acha que os profissionais de saúde do Equipe Saúde da Família-ESF em que você 

pertence como médico, enfermeiro e ACS estão capacitados para atender o paciente 

chagásico? 

1.(   ) Sim   2.(   ) Não   Se não, por quê?_____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5.13 O (a) sua Agente Comunitário de Saúde fornece (eu) à você e sua família informações 

referentes à transmissão, sintomas,  tratamento e medidas preventivas para a doença de 

Chagas?  

1.(   ) Sim   2.(   ) Não   Se sim, de qual doença?________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5.14 Você sabe o que precisa ser feito para evitar a Doença de Chagas? 

1.(   ) Sim   2.(   ) Não   Se sim, o quê?_______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5.15 Você sabe quais órgãos do corpo são afetados pela doença? 

 

1.(   ) Sim   2.(   ) Não   3.(   ) Não sabe    Se sim, quais?__________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5.16 A doença tem cura?       1.(   ) Sim   2.(   ) Não   3.(   ) Não sabe   

 

5.17 Já recebeu alguma informação sobre Doença de Chagas:(   ) Sim (   ) Não. Se sim, qual e 

de que pessoa?_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5.18. Deseja receber informações sobre a Doença de Chagas? 1.(   ) Sim   2.(   ) Não    

3. (   ) outro:_________________________________________________________________   
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APÊNDICE E- Cartilha Doença de Chagas 
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APÊNDICE F- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para ACS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(Conselho Nacional de Saúde, Resolução 466/12) 

 
Nome do participante:____________________________________________________ 
Documento de identidade:________________________Data de nascimento      /      / 
CPF nº: _____________________________________      
Endereço:_______________________________________________No____Apto:____ 
Bairro:____________________CEP:_____________CIDADE:___________________ 
Telefone(s):____________________________________________________________ 
 
Eu, acima qualificado (a), CONCORDO em participar da pesquisa “CONHECIMENTOS, ATITUDES E 

PRÁTICAS SOBRE DOENÇA DE CHAGAS EM UM MUNICÍPIO DE MINAS GERAIS”, coordenada 
pelo pesquisador responsável Natália de Fátima Gonçalves Amâncio do Curso Doutorado em 

Promoção de Saúde. Explicaram-me que esta pesquisa se justifica para verificar o conhecimento, 

atitudes e práticas dos Agentes Comunitários de Saúdes do município de Patos de Minas sobre 
Doença de Chagas e assim planejar uma capacitação sobre o assunto.  
 

1. Ao ser convidado (a) a participar, explicaram-me que os objetivos da pesquisa são levantar 
dados sobre conhecimentos, atitudes, práticas dos Agentes Comunitários de Saúde no 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) do município de Patos de Minas.  

 

2. A Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas autorizou a realização do estudo e o 
procedimento de coleta de dados constará de questionário a ser respondido pelos (as) 
agentes comunitários de saúde que concordarem em participar do estudo. Tais 
procedimentos acima citados não trarão quaisquer danos à minha saúde, entretanto um 
possível risco decorrente da minha participação é o constrangimento em responder algumas 
perguntas. 

 

3. Estou ciente de que os benefícios esperados por participar neste estudo são orientações 
quanto às medidas profiláticas, preventivas da Doença de Chagas. Esclarecimentos quanto às 
medidas de transmissão da doença, formas de tratamento e melhorias das condições 
habitacionais favorecendo a não transmissão da Doença de Chagas. 

 

4. Explicaram-me que o(s) pesquisador(es) garantirão o sigilo absoluto quanto a minha 
identidade, sob sua responsabilidade e as penas sob previstas na Lei brasileira; 

 
5. Sei que minha participação é livre não importando quaisquer prejuízos pessoais, e que não 

implica quaisquer tipos de recebimento de remuneração, auxilio ou subsídio, também sei 
que não tenho o dever de pagar por minha livre participação; 

 

6. Estou ciente de que poderei, a qualquer momento, desistir da participação, sem que isso 
implique responsabilização, ou o cancelamento dos serviços oferecidos por esta instituição;  

 
 

                                                                                                                                                                                                 Rubrica:     ____________________________________________________ 

 

Rubrica:    ____________________________________________________  

Av. Dr. Armando Salles Oliveira, 201 – CEP 14404-600  –  Franca – SP - Brasil –  Fone:  (16)  3711 - 8904  –  Fax  (16) 3711 - 

8829  – E-mail: cepe@unifran.br 
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7. Terei o direito de me dirigir, a qualquer momento, ao(s) pesquisador(es) e ao Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade de Franca, para os esclarecimentos sobre dúvidas que surgirem 
durante a pesquisa, tendo portanto o direito à informação; 

8. Estou ciente de que ao final da pesquisa encerra-se o vínculo com o pesquisador principal 
deste projeto. 

9. Por fim, receberei uma cópia deste documento com os nomes e telefones de contato do 
pesquisador e do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Franca. 

 
DECLARO, outrossim, que após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o 
que nos foi explicado, consinto VOLUNTARIAMENTE em participar desta pesquisa.  
 

 

 
 

___________________________________________________________________________ 
Assinatura do participante (Participantes da Pesquisa) 

  
 

 
Patos de Minas, ______________de ____________________ de _______________. 
 

 
 
 
 
 
 

Nome do Pesquisador Responsável:  Natália de Fátima Gonçalves Amâncio 
Tel para contato:  (34)9971-9505 
E-mail: natalia.gamancio@gmail.com 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Franca: (16) 3711-8904.  
E-mail: cepe@unifran.br.  
Endereço: Av. Dr. Armando Salles Oliveira, 201 CEP: 14404-600, Pq. Universitário, Franca, São Paulo. 

 
 

 
DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR 

 
DECLARO, para fins de realização de pesquisa, ter elaborado este Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), cumprindo todas as exigências contidas no Capítulo IV da Resolução 
466/12 e que obtive, de forma apropriada e voluntária, o consentimento livre e esclarecido do 
participantes da pesquisa acima qualificado para a realização desta pesquisa. 

 
Patos de Minas____________   de    ______________________ de 20______ 
 

_______________________________________________________________________ 
Natália de Fátima Gonçalves Amâncio 

 

 

 

 

 

 

Av. Dr. Armando Salles Oliveira, 201 – CEP 14404-600  –  Franca – SP - Brasil –  Fone:  (16)  3711 - 8904  –  Fax  (16) 3711 - 

8829  – E-mail: cepe@unifran.br 

mailto:cepe@unifran.br
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APÊNDICE G- Questionário Pré-Capacitação ACS 

CONHECIMENTOS, ATITUDES E PRÁTICAS SOBRE DOENÇA DE CHAGAS 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde de Patos de Minas- PACS 

 

Doutoranda: Natália Amâncio 

Orientadora: Dra. Mônica Andrade 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Nome: _______________________________________________________  

 

1.2 Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino  

 

1.3 Data de nascimento: ____/____/____ Idade: _____anos       

 

1.4 Cor/raça:  (   ) branca  (   ) preta   (    ) amarela   (    ) parda   (    ) indígena 

 

1.5 Nível de instrução:  
 

1. (  ) não alfabetizado 

2. (  )ensino fundamental incompleto  

3. (  ) ensino fundamental completo  

4. (  ) ensino médio incompleto  

5. (  ) ensino médio completo  

6. (  ) superior incompleto  

7. (  ) superior completo  

2. DADOS SOBRE CONHECIMENTOS, ATITUDES E PRÁTICAS DO INDIVÍDUO 

2. O que você sabe sobre Doença de Chagas?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Você conhece outro nome para essa doença?  

1.(   ) Sim   2.(   ) Não    Se sim, qual?________________________________________ 

 

4. Você sabe como é transmitida a Doença de Chagas? 

1.(   ) Sim   2.(   ) Não    Se sim, como?_______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4.1 Você conhece o inseto que a transmite? 1.(   ) Sim   2.(   ) Não     

 

5. Você sabe qual o nome do inseto que transmite a Doença de Chagas?  

______________________________________________________________________ 
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5.1 Você saberia reconhecê-lo? 1.(   ) Sim   2.(   ) Não    Se sim, poderia descrevê-lo para 

mim?__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. Você sabe dizer como o inseto se alimenta?  1.(   ) Sim   2.(   ) Não   Se sim, 

qual?__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 

7. Você sabe dizer onde ele se esconde? 1.(   ) Sim   2.(   ) Não    Se sim, onde?________ 

______________________________________________________________________ 
8 Você sabe em qual época do ano ele é mais frequente? 1.(   ) Sim   2.(   ) Não   Se sim, 

qual?______________________________________________________________ 

 

9. Você sabe quais órgãos do corpo são afetados pela doença? 1.(   ) Sim   2.(   ) Não       Se 

sim, quais?__________________________________________________________ 

 

10. Você sabe quais são os sintomas que o paciente pode apresentar com a Doença de 

Chagas?   1.(   ) Sim   2.(   ) Não   3.(   ) Não sabe    Se sim, 

quais?______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

11. A doença tem cura?       1.(   ) Sim   2.(   ) Não   3.(   ) Não sabe   

 

12. Você sabe o que precisa ser feito para evitar a Doença de Chagas? 

1.(   ) Sim   2.(   ) Não   Se sim, o quê?_______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 

13. O que você acha do serviço de saúde pública de Patos de Minas, pra atender a pessoa com 

Doença de Chagas?  

1.(   ) excelente                2.(   ) bom              3.(   ) ruim            4.(   ) não funciona        

5.(   ) não tem medico pra atender              6.(   ) não, sei, eu não uso       7.(   ) não sei, nunca 

pensei nisso  8.(   ) outro:______________________________________   
 
 

14 Você acha que os profissionais de saúde do Equipe Saúde da Família-ESF em que você 

trabalha como médico, enfermeiro e ACS estão capacitados para atender o paciente 

chagásico? 

1.(   ) Sim   2.(   ) Não   Se não, por quê?_____________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

15 Você já forneceu informações aos seus pacientes referentes à transmissão, sintomas,  

tratamento e medidas preventivas para a doença de Chagas?  

1.(   ) Sim   2.(   ) Não    

 

16. Deseja receber informações sobre a Doença de Chagas? 1.(   ) Sim   2.(   ) Não  
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APÊNDICE H- Questionário Pós-Capacitação ACS 

CONHECIMENTOS, ATITUDES E PRÁTICAS SOBRE DOENÇA DE CHAGAS 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde de Patos de Minas- PACS 

 

Doutoranda: Natália Amâncio 

Orientadora: Dra. Mônica Andrade 

1. IDENTIFICAÇÃO  
 

Número de Registro: _________________  

 

1.1 Nome: _______________________________________________________  

 

1.2 Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino  

 

1.3 Data de nascimento: ____/____/____ Idade: _____anos       

 

1.4 Cor/raça:  (   ) branca  (   ) preta   (    ) amarela   (    ) parda   (    ) indígena 

 

1.6 Nível de instrução:  
 

1. (  ) não alfabetizado 

2. (  )ensino fundamental incompleto  

3. (  ) ensino fundamental completo  

4. (  ) ensino médio incompleto  

5. (  ) ensino médio completo  

6. (  ) superior incompleto  

7. (  ) superior completo  

2. DADOS SOBRE CONHECIMENTOS, ATITUDES E PRÁTICAS DO INDIVÍDUO 

2. O que você sabe sobre Doença de Chagas?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Você conhece outro nome para essa doença?  

1.(   ) Sim   2.(   ) Não    Se sim, qual?________________________________________ 

 

4. Você sabe como é transmitida a Doença de Chagas? 

1.(   ) Sim   2.(   ) Não    Se sim, como?_______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4.1 Você conhece o inseto que a transmite? 1.(   ) Sim   2.(   ) Não     

 

5. Você sabe qual o nome do inseto que transmite a Doença de Chagas?  

______________________________________________________________________ 
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5.1 Você saberia reconhecê-lo? 1.(   ) Sim   2.(   ) Não    Se sim, poderia descrevê-lo para 

mim?__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6. Você sabe dizer como o inseto se alimenta?  1.(   ) Sim   2.(   ) Não   Se sim, 

qual?__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 

7. Você sabe dizer onde ele se esconde? 1.(   ) Sim   2.(   ) Não    Se sim, onde?________ 

______________________________________________________________________ 
8. Você sabe em qual época do ano ele é mais frequente? 1.(   ) Sim   2.(   ) Não   Se sim, 

qual?______________________________________________________________ 

 

 

9. Você sabe quais órgãos do corpo são afetados pela doença? 1.(   ) Sim   2.(   ) Não       Se 

sim, quais?__________________________________________________________ 

 

10. Você sabe quais são os sintomas que o paciente pode apresentar com a Doença de 

Chagas?   1.(   ) Sim   2.(   ) Não   3.(   ) Não sabe    Se sim, 

quais?______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

11. A doença tem cura?       1.(   ) Sim   2.(   ) Não   3.(   ) Não sabe   

 

12. Você sabe o que precisa ser feito para evitar a Doença de Chagas? 

1.(   ) Sim   2.(   ) Não   Se sim, o quê?_______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 

13. O que você achou da capacitação sobre Doença de Chagas oferecida pela aluna de 

Doutorado em Promoção da Saúde?  
 

1.(   ) excelente         2.(   ) bom              3.(   ) ruim            4.(   ) difícil compreensão  

 5.( ) não aprendi nada     6.(  ) outro:______________________________________   
 
 

14 O que você achou do vídeo sobre Doença de Chagas criado pela pesquisadora responsável 

desta pesquisa, para os agentes comunitários de saúde de Patos de Minas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE I- CD contendo material produzido pelos pesquisadores, para 

capacitação Dos Agentes Comunitários de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UM OLHAR 

AMPLIADO SOBRE 

OS PORTADORES DA 

DOENÇA DE 

CHAGAS E OS 

AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE 

SAÚDE.  


