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Resumo 
 
 
 
 
DUTRA, Alessandra da Silva. Detecção de anticorpos IgG anti-
Trypanosoma cruzi em pacientes cardiopatas do extremo sul do Brasil. 
2017. F73 Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em 
Parasitologia, Universidade Federal de Pelotas, RS, Brasil. 
 
 
 
 
A doença de Chagas (DC), causada pelo Trypanosoma cruzi, faz parte da lista 
das doenças tropicais negligenciadas considerada como uma doença 
característica de populações pobres. Encontra-se em 21 países da América 
Latina, deixando de ser um problema local dos países latinos para ser um 
problema de saúde pública global. Este estudo teve como objetivo identificar a 
prevalência de anticorpos anti-Trypanosoma cruzi em pacientes com histórico de 
cardiopatia em área endêmica do extremo sul do Brasil. Participaram do estudo, 
75 pacientes com idades de 34 a 85 anos, de ambos os sexos, portadores de 
doença cardíaca, nos quais foi aplicado um questionário semiestruturado, 
acompanhado por coleta de amostras de sangue para realização de dois testes 
sorológicos, Imunoensaio de Quimioluminescência (ARCHITECT Chagas®, 
Abbott) e Ensaio de Imunofluorescência Indireta (WAMA® Diagnostic), para 
detecção de anticorpos IgG anti-Trypanosoma cruzi. Os resultados foram 
quantificados e comparados através do Teste X2 com intervalo de confiança de 
95% para análise de possíveis fatores de risco epidemiológicos. Os dados foram 
coletados de novembro de 2016 a abril de 2017. Os resultados encontrados de 
75 amostras sanguíneas, 21 hemolisaram, resultando em 54 sorologias, 1,9% 
(01/54) mostrou-se positiva para T. cruzi. A via de transmissão vetorial foi a mais 
relatada entre os mais velhos, enquanto que o grupo mais jovem relatou a via de 
transmissão oral. Dos pacientes nascidos em municípios considerados 
endêmicos para triatomíneos, 81,8% reconheceram o inseto, valor de P 0.0042 
(OR 5,9), quando perguntados se alguém da família tem ou tinha DC, 83,3% 
responderam que sim, P 0.043 (OR 5,2). Apesar da região ser endêmica para 
DC, foi encontrado um resultado positivo para anticorpos anti-T.cruzi, os 
pacientes mais velhos mencionaram a via vetorial como a principal via de 
transmissão e tiveram maior reconhecimento do inseto, comprovando o fato de 
que tiveram maior contato com o triatomíneo. Enquanto os mais jovens relataram 
a via oral como principal via de transmissão, associado a lembrança devido as 
divulgações da DC por rede de TV aberta, e apresentaram maior dificuldade de 
reconhecimento do triatomíneo. Do mesmo modo, os pacientes que melhor 
reconheceram o inseto e mencionaram ter alguém na família com DC, eram 
nativos de municípios considerados endêmicos para o triatomíneo. Apesar de, 
esperar-se maior prevalência para o grupo avaliado, baseado em resultados 
obtidos de estudos anteriores executados na região sul do RS, o tema deste 



 

 

estudo merece continuidade de pesquisas, uma vez que, ainda encontra-se 
relatos de pessoas que tiveram contato com o barbeiro, resultados positivos para 
T.cruzi e região endêmica para DC. 
 
 
 
Palavras chaves: doença de chagas; prevalência; saúde pública; cardiopatia. 
  



 

 

 
 
 

Abstract 
 
 
 
 

DUTRA, Alessandra da Silva. Detection of IgG antibody anti-Trypanosoma 
cruzi in cardiac patients of Southern Brazil. 2017. F73 Dissertation (Master 
of Science) – Post Graduation Program in Parasitology, Universidade Federal 
de Pelotas, RS, Brazil. 

 
 

Chagas' disease (CD), caused by Trypanosoma cruzi, is one of the list of 
neglected tropical diseases considered a disease characteristic of poor 
populations. It is located in 21 countries in Latin America, and is no longer a local 
problem in Latin America to be a global public health problem. This study aimed 
to identify the prevalence of anti-Trypanosoma cruzi antibodies in patients with a 
history of cardiopathy in an endemic area of the extreme south of Brazil. Seventy-
five patients, aged 34-85 years old, of both sexes, with heart disease, were 
submitted to a semistructured questionnaire, followed by collection of blood 
samples for two serological tests, Chemiluminescence Immunoassay 
(ARCHITECT Chagas®, Abbott) and Indirect Immunofluorescence Assay 
(WAMA® Diagnostic), for detection of IgG anti-Trypanosoma cruzi antibodies. 
The results were quantified and compared through the X2 Test with a 95% 
confidence interval for analysis of possible epidemiological risk factors. The data 
were collected from November 2016 to April 2017. The results of 75 blood 
samples, 21 hemolyses, resulting in 54 serologies, 1.9% (01/54) were positive for 
T. cruzi. The vector transmission route was the most reported among the older, 
while the younger group reported the oral route of transmission. Of the patients 
born in municipalities considered endemic to triatomines, 81.8% recognized the 
insect, P 0.0042 (OR 5.9), when asked if anyone in the family had or had CD, 
83.3% said yes, P 0.043 (OR 5.2). Although the region was endemic for CD, a 
positive result was found for anti-T.cruzi antibodies, the older patients mentioned 
the vector path as the main route of transmission and had greater recognition of 
the insect, proving the fact that they had more contact With the triatomine. While 
the youngest reported the oral route as the main route of transmission, associated 
with remembrance due to the disclosures of CD by open TV network, and 
presented greater difficulty in recognizing the triatomine. Similarly, patients who 
better recognized the insect and mentioned having someone in the CD family 
were native to counties considered endemic to the triatomine. Although we expect 
a higher prevalence for the group evaluated, based on results obtained from 
previous studies performed in the southern region of RS, the theme of this study 
deserves continuity of research, since there are still reports of people who had 
contact With the barber, positive results for T.cruzi and endemic region for CD. 
 
 
Keywords: chagas disease; prevalence; public health; heart disease. 
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1 Introdução 

 

 

A doença de Chagas (DC), causada pelo Trypanosoma cruzi, faz parte da 

lista das doenças tropicais negligenciadas, é considerada como uma moléstia 

característica de populações pobres, envolvidas em um contexto de precarização 

socioeconômica, demográfica e com baixo desenvolvimento de políticas públicas. 

De acordo com Nóbrega et al. (2014), existem de 2 a 3 milhões de pessoas 

infectadas com Trypanosoma cruzi no Brasil, destas, 20 a 40% podem desenvolver 

manifestações cardíacas, e estimativas apontam que 5,4 milhões de pessoas irão 

progredir para doença cardíaca crônica em toda América Latina.  

No Brasil, a partir de 1991, as campanhas organizadas e coordenadas 

através da Iniciativa de Controle da DC pelos países do Cone Sul, foram mais 

intensas, a fim de ter o controle do vetor triatomíneo e da transmissão por via 

transfusional do protozoário T. cruzi, vigiando os bancos de sangue com maior 

rigidez, o que resultou em redução de novos casos da moléstia nos últimos anos 

(BACAL et al. 2011).  

 Embora a mortalidade por DC venha tendo um decréscimo, a manutenção 

das ações de controle contra o principal vetor (Triatoma infestans), vem 

apresentando resultados importantes, como a diminuição do número de casas 

infestadas pelos insetos, mas isso não permite que ocorra uma despreocupação 

com as medidas de controle, uma vez que outras espécies de vetores podem fazer 

a transmissão de T. cruzi, somado ao fato de que existem outras formas de 

aquisição da DC (como a transfusional, congênita e oral) e que milhões de pessoas 

no Brasil possuem a enfermidade (MARTINS-MELO et al. 2012). O estado do Rio 

Grande do Sul (RS) é considerado endêmico para DC, com ênfase para a região 

sul do estado (Baruffa; Alcântara-Filho, 1985), incluindo a presença de insetos 

vetores em vivendas rurais, mesmo na última década (PRIOTTO et al. 2014).  

 Além disso, estudos recentes com diferentes populações do extremo sul do 

RS, têm apontado prevalências para anticorpos anti-T.cruzi para população 

variando de 2,7%, para moradores da zona rural (Araújo et al. 2006), até 5%, tanto 

em pacientes coinfectados com T. cruzi/HIV+ (Stauffert et al. (2016), como em 

indivíduos que realizam quimioterapia para tratamento de câncer (Rosenthal et al. 

2016). Dada a elevada frequência que a moléstia alcança na população, associada 
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a gravidade que a DC pode resultar nos seus portadores, outras avaliações na 

população humana se fazem necessárias.  
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2 Objetivos 

 

 

2.1 Geral 

 

 

Conhecer a prevalência de anticorpos anti-Trypanosoma cruzi em pacientes 

com histórico de cardiopatia, atendidos no ambulatório de cardiologia da Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, Rio Grande do Sul, 

Brasil. 

 

 

2.1.2 Específicos 

 

 

 Identificar possíveis fatores de risco, associados com a presença de 

anticorpos anti-T.cruzi.  

Aferir os conhecimentos que os indivíduos participantes da pesquisa 

apresentam sobre a DC e seus vetores. 

Investigar a influência socioeconômica e demográfica nos saberes dos 

entrevistados quanto a DC. 
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3 Revisão de Literatura  

 

 

3.1 Da causa ao vetor  

 

 

 A doença de Chagas (DC), também conhecida como tripanossomíase 

americana, é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, sendo uma relevante 

zoonose nas Américas. O protozoário foi descoberto e descrito pelo cientista 

brasileiro Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas, responsável pelo descoberta do 

protozoário T. cruzi em insetos hematófagos, conhecidos popularmente como 

“chupão”, “barbeiro”, “fincão”, “bicho de parede” ou “vinchucas”, vindo estes a 

serem identificados como os vetores do protozoário causador da enfermidade 

(LANA; TAFURI, 2011). 

 Os vetores da doença são insetos grandes com hábitos hematófagos, 

pertencentes à ordem Hemiptera, família Reduviidae, subfamília Triatominae. São 

responsáveis pela zoonose, ocupando tanto espaços domiciliares e peridomicílio, 

bem como, ninhos e abrigos de animais, quanto em tocas ou sobre pedras (REY, 

2001). 

 O protozoário causador da moléstia possui diferentes estágios de vida, 

necessários a sua sobrevivência e reprodução, estando presente no inseto 

triatomíneo nas formas esferomastigota, epimastigota e tripomastigota metacíclico 

(forma infectante); já no hospedeiro vertebrado o parasito apresenta as formas 

amastigota (esta intracelular), e tripomastigota sanguíneo, sendo esta a forma 

infectante (LANA; TAFURI, 2011; NARDY et al., 2014).  

 Levando-se em consideração esses aspectos, existem distinções na 

linhagem de T. cruzi, sendo este divido em seis DTUs (Discrete Typing Units), que 

vão do TcI ao TcVI, com prevalências correspondentes a área geográfica. Na 

América do Sul, os DTUs prevalentes são TcII, TcV e TcVI. Não obstante, o 

comportamento das pessoas pode criar situações de risco para contaminação, 

como moradias em que permitem animais transitarem ou dormirem no interior das 

residências, tornando-se fontes de alimentos para os triatomíneos domiciliares 

(SOSA-ESTANI; SEGURA, 2015). 
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 No entanto, observa-se na Tabela 1 que o parasito pertence a diferentes 

ecótopos, seguindo uma distribuição geográfica (LUQUETTI et al., 2015).  

Tabela 1 -  Características de linhagens geográficas e tipos de hospedeiros do T.cruzi. 

Linhagem Tc I Tc II Tc III  Tc IV TcV /TcVI 
 
Hospedeiro 

 
Humanos 

 
humanos 

 
Mamíferos 
ciclo silvestre 

 
Mamíferos 
ciclo silvestre 

 
Humanos 

 
Região 

 
Norte do rio 
Amazonas 

 
Centro do 
Brasil 

 
Região 
amazônica 

 
Região 
amazônica 

 
Sul do rio 
Amazonas 
no Chile, 
Bolívia 
Argentina, 
Paraguai, 
Uruguai e Sul 
do Brasil 

Fonte: LUQUETTI et al., 2015. 

  

 

A DC pode ser transmitida de maneira vetorial, transplacentária, sanguínea, 

por via oral, por transplantes de órgãos, ou acidentes de laboratório. A forma de 

transmissão vetorial é tida como uma das mais importantes, pelo fato dos 

triatomíneos estarem presentes nas habitações humanas, sendo que, o inseto é 

atraído pelo brilho intenso causado por lâmpadas acesas à noite, adentrando as 

residências a procura de alimento (DIAS, 2000). 

 Segundo Luquetti (2015), a região central do Brasil possui circulante em 

humanos, a linhagem TcII, e demonstra baixa transmissão congênita enquanto que 

o estado do RS, a linhagem TcV é predominante e a transmissão congênita possui 

alta prevalência. 

           Quando os sujeitos tornam-se infectados, alguns não manifestam sintomas, 

permanecendo assintomáticos após a fase aguda. Entretanto, há aqueles que 

desenvolvem complicações tardias, como cardiopatia chagásica, megaesôfago 

e/ou megacólon, entre outras manifestações da doença (REY, 2001).  

          Durante a fase aguda, a doença apresentar significativa mortalidade. A fase 

aguda pode manifestar aspectos clínicos como febre contínua, aumento dos 

linfonodos periféricos e hepatomegalia (Dias, 2001; Siqueira-Batista et al. 2007) e 

prognóstico de cardiopatia crônica grave em torno de 10 a 40% dos casos. O que 

corresponde a um tratamento difícil, pela escassez de produtos e de fármacos 

específicos modernos contra o protozoário. 
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        3.2 Formas de Transmissão 

 

 

        3.2.1 Transmissão congênita 

 

 

                    Embora venha acontecendo um decréscimo das transmissões vetoriais em 

razão do emprego dos programas de controle vetores e dos bancos de sangue, a 

taxa de transmissão congênita ainda é alta, mostrando um percentual de 5,6% no 

Uruguai a 19% no norte do Chile, sendo mais preocupante no norte da Argentina e 

sul da Bolívia. Aproximadamente 25% das mulheres grávidas podem estar 

infectadas pelo T. cruzi, sendo a parasitemia detectada em um quarto desta 

população (CAROD-ARTAL, 2013).  

                     Ao realizar uma análise nacional, foi identificado na sua maioria, no estado 

do RS com uma prevalência de 5%, casos positivos confirmados tanto em mães 

quanto nas crianças, com idade de 0 a 5 anos, classificados como congênitos, atual 

característica peculiar da transmissão na região (OSTERMAYER, 2011).  

                    Em um estudo realizado por Luquetti (2015), com 1.211 crianças nascidas de 

mães infectadas por T. cruzi, vinte casos de transmissão congênita foram 

descobertos, no qual as mães eram provenientes do estado do RS. O estado do 

RS possui alta prevalência da linhagem TcV do parasito. O autor supracitado, 

aponta também que regiões onde o TcV é prevalente, possuem um grande número 

de mães infectadas. O RS possui uma alta taxa de transmissão congênita, 

diferentemente dos outros estados do Brasil. 

                    Segundo Woodhall (2014), crianças com mães portadoras da DC, devem 

passar por testes sorológicos. A importância de um diagnóstico precoce 

corresponde ao início imediato do tratamento, com o objetivo de anteceder o 

surgimento de cardiomiopatia chagásica. 
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3.2.2 Transmissão transfusional 

 

 

A partir da implementação do PCDCh, reproduziu-se uma redução, embora 

modesta, dos doadores de sangue infectados aos bancos de sangue. Em 1970, 

4,4% dos doadores eram infectados. Em 1980, havia menos de 25% de cobertura 

transfusional para DC no país. Contudo, com o surgimento da AIDS, e apoiado no 

decreto Lei 1988, obteve-se um aumento nas coberturas sorológicas pré-

transfusionais, alcançando em 1990, 60% de cobertura das transfusões. A ação 

resultou em percentuais próximos a 1% de doadores infectados no ano de 1990 

(OPAS, 2002). 

Nesse aspecto, as transmissões eram agravadas pela ausência de controle 

vetorial em determinados locais, como também causada pelas imigrações rural-

urbana, havendo na década de 70, uma incidência calculada para 100 mil casos 

novos, sendo que 20 mil correspondiam à transmissão transfusional (FITARELLI; 

HORN, 2009). 

Em um estudo realizado sobre o perfil sorológico para DC em doadores de 

sangue atendidos pelo Laboratório de Sorologia do Hospital Universitário da 

Universidade Luterana do Brasil (ULBRA-HU), composto por 36.720 doadores, foi 

constatado que 150 amostras (0,41%) foram sorologicamente inaptas para 

transfusão. Foi identificado que a taxa de retenção das bolsas de sangue dos 

pacientes provenientes do município de Canguçu, foi mais que o triplo dos outros 

locais, alcançando índice de 1,4% (FITARELLI; HORN, 2009). Ainda quanto à 

sorologia para DC em centros de hematologia do estado, uma avaliação recente 

objetivou investigar a triagem sorológica dos doadores do Banco de Sangue do 

município de Santiago, tendo por base 10.164 bolsas de sangue, sendo observado 

que 2,7% dos doadores apresentaram sororreatividade para T. cruzi, sendo esta a 

primeira causa de descarte de bolsas dentre as doenças infecciosas 

sorologicamente testadas (PEDROSO et al., 2016). Além disso, Araújo et al. (2006), 

encontraram reação positiva em 0,96% das bolsas de sangue em Pelotas. 
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3.2.3 Transmissão oral 

 

 

           Apesar da principal forma de transmissão da doença ser vetorial, no Norte 

do Brasil, há associações da transmissão oral veiculada pela polpa do açaí 

contaminado (PASSOS, GUARALDO, BARBOSA et al. 2012)  

 Os alimentos, podem serem contaminados pelo triatomíneo infectado e/ou 

pelas fezes do inseto, ingestão de carne crua ou mal cozida de animais silvestres 

e, até mesmo, por secreções de alguns mamíferos positivos para o parasito T. cruzi, 

em especial diferentes espécies de gambás (FERREIRA, BRANQUINHO, LEITE 

2014; CEVS, 2009).  

 O açaí é um fruto regional muito apreciado pela comunidade local e também 

ofertado aos seus visitantes. Porém, muitas vezes a conduta de higienização deste 

alimento, ao processá-lo, pode não acompanhar os critérios exigidos pela vigilância 

em saúde, sendo que triatomíneos ou fezes destes, podem ser processados junto 

com o fruto (PÉREZ-GUTIÉRREZ, AGRELO, FIGUEROA 2006).  

 Um fato preocupante relacionado ao processo da polpa de açaí, é que o 

parasito não sofre nenhum dano ao passar por estresse térmico a 40 C e 

temperatura ambiente, oferecendo possibilidade da manutenção do parasito a 

produtos exportados, contribuindo para o aumento de contaminação local e a áreas 

não endêmicas (FERREIRA, BRANQUINHO, LEITE 2014). Cabe ressaltar que a 

transmissão oral foi responsável por 68,9% dos casos de transmissão de DC 

assinalados no Brasil entre os anos de 2000 a 2013 (BRASIL, 2015). 
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3.3 Ações de controle vetorial  

 

 

3.3.1 Políticas públicas e a doença 

 

 

          A DC é conhecida mundialmente como integrante das doenças 

negligenciadas, e estima-se que oito milhões de pessoas estão infectadas em todo 

o mundo, especialmente na América Latina, local em que a enfermidade é 

endêmica. Adicionalmente, conjectura-se que dez mil pessoas morrem a cada ano 

por complicações clínicas da enfermidade, e que existam mais de vinte e cinco 

milhões em risco de adquirir a doença (WHO, 2015). 

Assim sendo, países da América do Sul como o Uruguai investiram em 

tecnologias e pessoas para o controle vetorial, conforme dados disponíveis da 

divisão epidemiológica do Uruguai (2012) o país já apresentava a transmissão 

vetorial interrompida há mais de quinze anos, e a situação das transmissões 

transfusionais estavam controladas desde o ano de 1985, quanto a transmissão 

oral não existe registros, e em relação a transmissão acidental, houve dois casos 

no ano de 2011. Também, houve um caso documentado de transplante renal em 

1997 e transmissões verticais são existentes até a atualidade.  

Na vigilância clínica deste país, a atenção ao controle do vetor foi importante. 

Atualmente, existe apoio ao seguimento clínico e pré-clínico para detectar a DC 

crônica indeterminada. Para o controle da transmissão transplacentária no país, a 

sorologia em gestantes de áreas endêmicas passou a ser obrigatória, conforme 

Decreto Lei no 140/95 (URUGUAI, 2012).   

Na Argentina, o Programa Nacional de Chagas da Argentina (2006), nas 

últimas estimativas havia 7.300.000 pessoas expostas a infecção vetorial, dos quais 

1.600.000 estavam infectadas, e mais de 300.000 eram afetados por cardiopatia 

chagásica. Em gestantes, a soroprevalência foi de 6,8% no ano de 2000, e 4,2% 

no ano de 2009, como também existem 1.300 transmissões congênitas por ano. 

Além disso, 90% dos casos agudos tratados e 70% dos casos crônicos tratados 

obtêm a cura, a prevalência de transmissões de DC em menores de 14 anos no 

ano de 2009 foi de 1,5%. As 24 jurisdições argentinas correm grave risco de 
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transmissões congênitas devido às imigrações internas e externas dos países 

vizinhos endêmicos (ARGENTINA, 2006).  

           No Brasil na década de 50, nos anos de 1950, foi implantado o Programa de 

Controle da Doença de Chagas (PCDh), através do Serviço Nacional de Malária, 

mas apenas em 1975 teve abrangência nacional otimizado pela Superintendência 

de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM) atualmente reconhecida como 

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). O programa foi criado com a finalidade 

de controlar insetos hemípteros hematófagos, uma vez que a via vetorial é a forma 

inicial para adquirir a infecção (VILLELA et. al., 2009). 

          A DC completou o centenário de seu descobrimento no ano de 2009 e, até 

os dias atuais, ainda não foi criada uma droga capaz de interromper o processo 

infeccioso da moléstia. Conforme informações históricas, a partir de 1975, através 

da SUCAM foi efetivada a normatização metodológica, a regularização de 

suprimentos junto com a racionalização de atividades, o que permitiu a 

implementação do Programa de Controle da Doença de Chagas (PCDCh-RS). No 

ano de 1992, foi criada uma comissão intergovernamental pelos países integrantes 

do Mercosul, o Plano de Eliminação de Triatoma infestans (PETi), resultando em 

controle da doença por iniciativas como vigilância entomológica e controle químico 

dos vetores, garantindo o controle da moléstia confirmado em 2005, diante da 

certificação da interrupção da transmissão da DC reconhecida pela 

OPAS/OMS/Iniciativa dos Países do Cone SUL (CEVS, 2009).  

          O PCDCh foi estruturado sobre três pilares norteadores: a) planejamento e 

reconhecimento geográfico; b) fase de ataque ao vetor domiciliado; c) vigilância 

entomológica, para evitar o retorno do vetor. Conforme trabalho realizado por Villela 

et al. (2007) em que foi avaliado o conhecimento e práticas de agentes municipais 

do PCDCh em Minas Gerais, evidenciou-se que a última fase do programa é 

pobremente documentada, assim como a participação da comunidade é de extrema 

importância, contudo, a população sente dificuldade de reconhecer os triatomíneos. 

Foi também reportado que uma das principais causas do sucesso ou fracasso 

relacionado ao PCDCh, são fatores mais políticos e administrativos do que 

econômicos (DIAS, 2002; VILLELA et al., 2007).  

 Embora o número de casos por transmissão vetorial venha tendo um 

decréscimo, como resultado dos programas de controle vetoriais, é válido 

considerar o aparecimento de espécies secundárias de vetores peridomésticos 
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transmissores de T. cruzi, que apresentam resistência a inseticidas, conformando 

uma dificuldade para o controle de áreas rurais endêmicas (CAROD-ARTAL, 2013). 

Além disso, as outras formas de transmissão não devem ser descartadas. 

 

 

3.4 Diagnóstico 

 

 

          O Ministério da Saúde preconiza o uso de métodos sorológicos e 

parasitológicos diretos, como HAI (Hemaglutinação indireta), IFI 

(Imunofluorescência indireta), ELISA (Ensaio de Imunoabsorção Ligado a Enzima), 

lâmina corada de gota espessa, métodos de concentração e pesquisa a fresco de 

tripanossomatídeos, estando disponíveis pela Sistema Único de Saúde (SUS) para 

diagnóstico da tripanossomíase americana, a depender do estágio da doença 

(BRASIL, 2014). 

           Segundo Coura e Borges-Pereira (2012), a IFI é um excelente teste para 

diagnosticar T. cruzi quando seus títulos forem maiores ou iguais a 1/320. No 

entanto, o teste ELISA apresenta sensibilidade similar a IFI, apresentando a 

vantagem da possibilidade de leitura automatizada, isto o torna aplicável para 

grande número de amostras de sangue. 

                     Em 2014, um estudo com 241 pacientes na Argentina, foram coletadas 

amostras de sangue para testes sorológicos ELISA, HAI e teste 

Imunocromatográfico e, quando comparados, o teste imunocromatográfico mostrou 

uma sensibilidade de 87,3% e especificidade de 98,8%, comparado aos sorológicos 

convencionais, a concordância com ELISA foi de 96,3% e 94,1% com HAI. Segundo 

o estudo, o teste imunocromatográfico possui a facilidade de transporte, bem como 

a facilidade de manuseio por trabalhadores da saúde treinados ou não, como a 

possibilidade de levar o teste a lugares de difícil acesso geográfico e tecnológico 

(MENDICINO et al., 2014). 

                     Para Alviarez et al., (2014), o teste de hemaglutinação direta (HAD), é uma 

alternativa eficiente para o diagnóstico da DC, pois mostra-se economicamente 

acessível e não requer equipamentos nem materiais especializados. Quando 
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comparou valores de custo benefício entre as provas de ELISA, IFI, HAI e HAD, os 

autores constataram que este é um dos métodos mais econômicos, sendo menor 

a necessidade de equipamentos, pessoal e infraestrutura.  

 

 

3.5 Perfil da doença cardíaca chagásica 

 

 

Entre as formas de apresentação da doença de Chagas, a cardiomiopatia 

chagásica é a mais importante delas, devido a sua alta morbidade e mortalidade, 

repercutindo em importante impacto médico e social (BOTONI et al, 2013). 

É de conhecimento que a DC apresenta-se em duas fases clínicas, sendo a 

primeira a fase aguda, com reação inflamatória com ou sem sintomas (maioria dos 

casos), o que dificulta o diagnóstico precoce da doença, mas que apresenta alta 

parasitemia e anticorpos da classe IgM. A segunda fase, denominada crônica, é 

caracterizada pelo aumento de anticorpos da classe IgG, podendo o sujeito ser 

assintomático ou apresentar complicações cardiovasculares ou do trato 

gastrointestinal (COURA; BORGES-PEREIRA 2012). 

                     A moléstia quando na fase aguda, possui múltiplas manifestações clínicas, 

entre elas febre, mal estar e linfadenopatia, entretanto, a fase crônica pode ser 

assintomática ou ainda progredir para DC cardíaca. A fase crônica da doença é 

caracterizada por cardiomiopatia dilatada com insuficiência cardíaca. Há o 

envolvimento das câmaras cardíacas causando sérios danos no sistema de 

excitação e condução da inervação autônoma intrínseca (SOUSA et al., 2015; 

MALIK et al., 2015).  

                     Também se observa na fase crônica, hegemonia do aumento das câmaras 

cardíacas, sendo que nem sempre a identificação do protozoário é possível. A 

reação inflamatória também é menos intensa, dando espaço para fibrose do tecido. 

A lesão na ponta do ventrículo esquerdo (VE) é frequente, apresentando um 

afinamento da parede pela atrofia muscular, em alguns casos, surgindo o 

aneurisma apical e, embora essa lesão não seja patognomônica da DC, é bem 

característica (DINARDI et al., 2012).  

                     É importante salientar que o processo de envelhecimento também é 

responsável pela mudança do tamanho do átrio esquerdo (AE) como também 
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algumas de suas funções. Em alguns pacientes portadores de miocardiopatia 

chagásica com preservação da função sistólica do VE, acarreta maior risco de 

fibrilação atrial quando o diâmetro atrial está aumentado (FRAGATA et al., 2015). 

                     A disfunção diastólica no ventrículo direito (VD), pode ser clinicamente 

proveitosa, uma vez que pode ser utilizada como um marcador prévio simplesmente 

quantificável de disfunção subclínica do VD, ou seja, a disfunção diastólica faz-se 

presente antes da disfunção sistólica aparente, como também, antes da hipertrofia 

do VD (FURTADO et al., 2015).  

                     O prejuízo cardíaco origina-se de alterações inflamatórias, necrose e fibrose, 

ocasionadas direta ou indiretamente sobre o tecido especializado de condução no 

miocárdio contrátil e no sistema nervoso intramural. Ocorre comprometimento do 

nó sinusal, nó atrioventricular e feixe de Hiss, por modificações inflamatórias, 

degenerativas e fibróticas, podendo dar início a disfunção sinusal e bloqueios 

variados nos locais atrioventriculares e intraventriculares (MARIN NETO et al., 

2011).   

Aqueles que são portadores da moléstia cardíaca chagásica apresentam 

sintomas similares a qualquer etiologia de doença cardíaca. Podem apresentar 

anormalidades do sistema de condução, bradi e taquiarritmias, cardiomiopatia 

biventricular dilatada, aneurisma apical, formação de trombos em aneurismas ou 

remodelamento ventricular. Entre as principais manifestações clínicas estão as 

arritmias, insuficiência cardíaca, morte súbita e embolismo (BOCCHI, 2013). 

No entanto, a cardiopatia chagásica possui características bem peculiares 

como fibrose e inflamação mais extensiva, quando comparada a cardiopatia 

dilatada idiopática. O declínio da qualidade de vida é comum, especialmente 

naqueles com cardiopatia dilatada que comumente são levados à insuficiência 

cardíaca (SOUSA et al. 2015).  

Além disso, outro fato importante é que doenças cerebrovasculares podem 

ser secundárias a cardiopatia chagásica, vindo a manifestar-se como o primeiro 

sinal da DC em assintomáticos com disfunção sistólica leve, sendo necessários 

exames sorológicos para detecção de T. cruzi, principalmente naqueles 

provenientes de regiões endêmicas (SAUMELL et al., 2015). Em um estudo 

conduzido na região central do Brasil, foi constatado que aproximadamente 20% 

dos 478 pacientes que experienciaram um derrame cerebral, eram infectados por 
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T. cruzi. Foi observado um risco duas vezes maior em pacientes com cardiopatia 

chagásica de terem um derrame cerebral (CAROD-ARTAL, 2013). 

A cardiopatia chagásica crônica (CCC) apresenta-se como uma 

miocardiopatia dilatada, na maior parte dos casos consiste em uma inflamação 

crônica de baixa intensidade, constante, que provoca dano tissular progressivo e 

fibrose externa no coração. A maioria dos pacientes com CCC manifestam 

sintomas anginóides e demonstram alterações eletrocardiográficas sugestivas de 

isquemia, que acompanham vários problemas perfusionais miocárdicos. As artérias 

coronárias epicárdicas, em geral, possuem aparência normal, mas podem ter 

resposta anormal a estímulos vasoconstritor e vasodilatador (MARIN NETO et al. 

2011). 

A morte súbita estabelece um evento expressivo na DC. Os episódios 

comumente encontrados são taquicardia ventricular sustentada (TVS), vindo a 

tornar-se fibrilação ventricular (FV). No entanto, os cardioversores desfibriladores 

implantáveis, são reconhecidos internacionalmente como uma eficiente alternativa 

terapêutica (SILVA et al., 2015). Contudo, algumas intercorrências podem surgir 

desde o momento da implantação dos dispositivos até meses ou anos após, com 

complicações mecânicas, elétricas ou transtorno do estresse pós-traumático 

caracterizado pelo comprometimento emocional (SILVA et al., 2015).  

Em um estudo conduzido por Costa et al. (2015) em que foi avaliado o 

desempenho de pacientes chagásicos e outro grupo controle, em testes de 

exercícios físicos, foi constatada a presença de arritmias ventriculares e 

envolvimento cardíaco não aparente. Foi identificado um alto número de contração 

ventricular prematura, arritmias ventriculares frequentes, baixa função autonômica 

nos pacientes chagásicos quando comparado com o grupo controle, sugerindo que 

a arritmia ventricular induzida por exercícios, como a disfunção vagal, podem 

indicar a presença subclínica de cardiopatia em pacientes assintomáticos. 

 De acordo com Silva-Junior et al. (2008) pacientes chagásicos possuem 

altos índices de bloqueio atrioventricular de segundo grau (BAV), ou podem 

apresentar bloqueio atrioventricular total (BAT) sendo forte candidato a implante de 

marcapasso.  
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 Segundo o sistema de dados do DATASUS (2007) (Departamento de 

informática do Sistema Único de Saúde do Brasil), conforme Tabela 2, a região 

sudeste foi responsável por 52% (1.133) das cirurgias cardíacas para implante de 

marcapasso, enquanto que a região sul registrou 17,45% (380) dos procedimentos 

cirúrgicos. 

Tabela 2 -  Internações por cirurgia cardíaca segundo Região/Unidade federação. Cirurgia 
cardíaca= marcapasso. Período:Dez.2007 

Regiões Estados Total 

 Paraná 151 

Região Sul Santa Catarina 61 

 Rio Grande do Sul 168 

  380 

 Minas Gerais 300 

Região Sudeste Espírito Santo 43 

 Rio de Janeiro 120 

 São Paulo 670 

  1.133 

   

Outras regiões  664 

   

Brasil  2.177 

Fonte:DATASUS,2007. 
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 Conforme os dados disponíveis pelo Registro Brasileiro de Marcapasso 

(RBM), a etiologia das doenças indicativas para implante de dispositivos de 

marcapasso, são confirmadas conforme a tabela 3, sendo a DC a terceira causa 

para realização de implantes de marcapasso, dentre as causas conhecidas 

(PACHÓN-MATEOS, PEREIRA, BATISTA-JUNIOR et al. 2013). 

Tabela 3: Etiologia para indicação de implante de dispositivos de marcapasso, segundo a base de 
dados do Registro Brasileiro de Marcapasso, Brasil, 2013. 

Etiologia  

  

Fibrose do Sistema de condução 34.649 – 32,28% 

Desconhecido 31.649 – 29,82% 

Doença de Chagas 19.070 – 17,97% 

Congênita 1.142 – 1,08% 

  

  

Fonte: RBM, 2013. 

 

 

Os transplantes cardíacos em determinadas situações são uma saída efetiva 

para insuficiência cardíaca devido à DC, mas, ainda assim, resultados tem 

demonstrado a possibilidade de reativação da infecção pelo protozoário T. cruzi. 

Tais achados evidenciam o potencial persistente da parasitose causando a DC 

cardíaca, demonstrando, em certos casos, resultados desanimadores apesar de 

seus benefícios primários (BOCCHI, 2013). 

A atual situação da cardiomiopatia chagásica é que a mesma permanece 

entre as doenças negligenciadas, e apesar de sua relevância médica e social, ainda 

são necessários mais estudos sobre a sua prevalência. 

 

 

3.6 Tratamento 

 

 

           O tratamento tripanocida pode se fazer imprescindível e fundamental para a 

modificação da evolução da moléstia. Sendo assim, o diagnóstico e tratamento 

precoce implica maior benefício, principalmente quando se tratam de casos 
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congênitos e de crianças, evitando a progressão da doença crônica (ESTANI et al. 

2015).   

          Os medicamentos de primeira linha, para o tratamento antiparasitário contra 

T. cruzi disponíveis no mercado são o Benzonidazol, atualmente produzido pelo 

laboratório LAFEPE (Laboratório Farmacêutico de Pernambuco) e o Nifurtimox 

produzido pela Bayer. O Benzonidazol é o tratamento de primeira linha em muitos 

países, endêmicos e não endêmicos, para tratar a DC crônica, com um aumento 

incrível da demanda. O tratamento prescrito por via oral duas vezes ao dia, 

podendo se estender até 8 semanas de tratamento, dependendo da resposta 

clínica (LESCURE et al., 2008; DIAS et al. 2014;). 

          Conforme dados relatados por Dias (2015a) em um acompanhamento de 

longo prazo, desde 1957, a uma doente de Chagas, a paciente recebeu tratamento 

com Benzonidazol 100mg de 8/8 h por dois meses; antes do tratamento cinco testes 

sorológicos foram positivos, após o tratamento, quatro xenodiagnósticos, cinco 

hemoculturas e um teste PCR foram negativos. A paciente teve dois filhos que 

mostraram resultados negativos para anticorpos anti-T. cruzi . 

           Para Dinardi (2012) a única maneira, de modificar o cenário de pacientes 

com cardiomiopatia chagásica em fase terminal e restituir suas condições 

hemodinâmicas, é através do transplante cardíaco, mesmo quando ele apresente 

a possibilidade de reativação da doença e do desenvolvimento de neoplasias; no 

entanto, na cardiomiopatia chagásica, o único critério de exclusão para programa 

de transplante é circunstancialmente a hiper-reatividade pulmonar. 

          Conforme um relato de caso realizado em El Salvador, um paciente com 

CCC, de 43 anos de idade, foi submetido a transplante cardíaco e foram 

examinadas semanalmente amostras de sangue para detecção precoce da 

reativação da doença, que demonstrou resultados positivos seis semanas após o 

transplante. O paciente foi medicado com Nifurtimox 120 mg 4 vezes ao dia, por 

quatro semanas, sendo necessário interromper o tratamento por desenvolver 

neuropatia periférica e anorexia. O tratamento foi mudado para Benzonidazol 150 

mg duas vezes ao dia por trinta dias, exibindo boa tolerância com desaparecimento 

das reações adversas. O paciente foi acompanhado por um ano após a terapia, e 

não demonstrou nenhuma evidência de reativação (COSTALES et al., 2015). 
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3.7 Implicações sociais 

 

 

           A doença é responsável pela angústia individual e coletiva como o 

sentimento da iminência da morte, levando a discriminação e estigmas afetando o 

bem-estar dos portadores chagásicos (MAGNANI et al. 2009). 

            A DC tende a assumir uma representatividade sob o ponto de vista do 

doente, de ameaça a vida, embora a morte súbita seja considerada cientificamente 

um fenômeno incomum, a simbologia da doença e seu estigma é identificada em 

seu pior desfecho (MAGNANI et al. 2007). 

            Discriminações e preconceitos relacionados às condições sociais, mesmo 

sem sintomas, implicam em exclusão do mercado de trabalho, levando os sujeitos 

a temerem e optarem pela não procura precoce ao tratamento, evitando testes de 

admissão solicitados pelos empregadores, sendo levados ao setor informal de 

trabalho (VENTURA-GARCIA et al. 2013).  

           A cardiomiopatia chagásica atribui ao estado grandes encargos econômicos, 

por ser uma doença que causa redução da capacidade física, pelas aposentadorias 

precoces, causando grande perda econômica. Ela frequentemente atinge a 

população na idade mais produtiva, adultos jovens, trazendo complicações que 

requerem procedimentos cirúrgicos como implantação de marcapasso, 

desfibrilador cardíaco implantável e transplante cardíaco (NUNES, 2013).  

           O implante de marcapasso interpreta uma intromissão que assume 

significados físicos e psicológicos relevante ao indivíduo, no qual a percepção inicial 

é de ter um coração fraco dependente do aparelho (MAGNANI et al. 2007).  

           Em razão disto, a população masculina manifesta alguma preocupação com 

sua saúde, somente quando sua condição física fica comprometida na execução 

das tarefas diárias, recusando cuidados médicos até que os sintomas tornam-se 

insuportáveis (VENTURA-GARCIA et al. 2013).   

          Gurgel (2014) relata que pacientes atendidos em um ambulatório de DC, dos 

103 entrevistados, 67 pacientes foram afastados ou aposentados, 25 estavam 

nessa condição devido à doença, sendo que 17 dos entrevistados, pertencentes ao 

grupo dos 67 pacientes, eram mais jovens (idade mínima de 40 anos), e 
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apresentavam a forma indeterminada da doença. Portanto, esses trabalhadores 

reduziram a sua eficiência nas suas funções e capacidades, e situações 

discriminatórias, a DC desempenha um importante papel nas estatísticas em 

relação à exclusão ao mercado de trabalho formal.  

          Segundo Sousa (2015) é necessário perceber que o entendimento da 

população sobre a doença é diferente do entendimento tido pela comunidade 

científica, e isso envolve situações de discriminações que afetam as relações 

sociais do indivíduo como um todo, comprometendo a qualidade de vida destes 

(SOUSA et al., 2015). 

Diante do exposto, a educação continuada nos órgãos de saúde pública, 

com programas de controle, vigilância epidemiológica, cuidados primários e 

secundários de saúde, e laboratórios, é essencial para o reconhecimento da 

doença, assim como do protozoário, no caso de laboratórios. O reconhecimento da 

moléstia e/ou ao agente causador, irá garantir o tratamento dos casos agudos com 

possibilidade de cura ao iniciar o tratamento precoce. O não reconhecimento da 

doença garante sua transmissão, pior prognóstico aos pacientes e gastos públicos 

com saúde e previdência social (BARBOSA et al., 2015). 

Portanto, a construção das diretrizes precisam ser elaboradas em 

concordância universal, acompanhando inquéritos e investigação científica dos 

órgãos científicos. Faz-se necessário na atual situação epidemiológica da DC, ter 

plasticidade e aplicabilidade de acordo com o local, endêmico ou não endêmico, a 

ser implementada (OLIVERA et al., 2015). 
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Abstract 

 

 

Chagas' disease (CD), a disease caused by the protozoan Trypanosoma cruzi, affects poor 

populations in Latin America. Given the relevance of CD in heart disease in Rio Grande do 

Sul, the objective was to identify the prevalence of anti-T Cruzi antibodies in cardiac patients 

in the southern region of the state. Seventy-five patients with cardiac disease, eighteen years 

of age or older, both sexes, were selected, where a semi-open questionnaire was applied and 

serological tests (CMIA) and (IFAT) were performed for the detection of anti-IgG antibodies 

-T.cruzi. Data were collected from November 2016 to April 2017. The results were 

quantified and compared through the χ2 tests, for analysis of possible epidemiological risk 

factors. Of the 75 samples, 21 hemolysate and 54 were suitable for serological analysis. A 

positive result 1.9%(1/54) was obtained for T. cruzi from a 55 year-old man. The vector 

transmission route was the most reported among the older, while the younger group reported 

the oral route of transmission. Of those born in municipalities considered endemic to 

triatomines, 81.8% recognized the insect, P 0.0042 (OR 5.9), when asked if anyone in the 

family had or had CD, 83.3% said yes, P 0.043 ( OR 5.2). Although the region was endemic 

for CD, a positive result was found for anti-T.cruzi antibodies, the older group mentioned 

the vector path as the main route of transmission and better recognition of the insect, proving 

that they had more contact with the triatomine. The youngest reported the oral route as the 

main route of transmission, associating CD to the disclosures made in open TV, and difficult 

recognition of the triatomine. Those who recognized the insect and mentioned someone in 

the CD family were from endemic counties to the triatomine. Based on previous studies done 

in the region, higher prevalence was expected for the evaluated group. The subject deserves 

continuity, because there are still reports of contact with the barber, positive results for 

T.cruzi and region endemic to CD 

mailto:alessandrah_moraeh@hotmail.com
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Resumo 

A doença de Chagas (DC), enfermidade causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, afeta 

populações pobres da América Latina. Dada a relevância da DC nas cardiopatias no Rio 

Grande do Sul, objetivou-se identificar a prevalência de anticorpos anti-T. cruzi em pacientes 

cardiopatas, na região sul do estado. Selecionou-se 75 pacientes, portadores de doença 

cardíaca, maior ou igual a dezoito anos, ambos os sexos, onde aplicou-se um questionário 

semiaberto e realizou-se testes sorológicos, (CMIA) e (RIFI), para detecção de anticorpos 

IgG anti-T.cruzi. Os dados foram coletados de novembro de 2016 a abril de 2017. Os 

resultados foram quantificados e comparados através dos testes χ2, para análise de possíveis 

fatores de risco epidemiológico. Das 75 amostras, 21 hemolisaram e 54 aptas para análise 

sorológica. Obteve-se 1,9% (1/54) resultado positivo para T. cruzi, de um indivíduo de 55 

anos. A via de transmissão vetorial foi a mais relatada entre os mais velhos, enquanto que o 

grupo mais jovem relatou a via de transmissão oral. Daqueles nascidos em municípios 

considerados endêmicos para triatomíneos, 81,8% reconheceram o inseto, valor de P 0.0042 

(OR 5,9), quando perguntados se alguém da família tem ou tinha DC, 83,3% responderam 

que sim, P 0.043 (OR 5,2). Apesar da região ser endêmica para DC, foi encontrado um 

resultado positivo para anticorpos anti-T.cruzi, o grupo mais velho mencionou a via vetorial 

como principal via de transmissão e melhor reconhecimento do inseto, comprovando que 

tiveram maior contato com o triatomíneo. Os mais jovens relataram a via oral como principal 

via de transmissão, associando a DC às divulgações feitas em TV aberta, e difícil 

reconhecimento do triatomíneo. Aqueles que reconheceram o inseto e mencionaram alguém 

na família com DC, eram de municípios endêmicos para o triatomíneo. Baseado em estudos 

anteriores feitos na região, esperava-se maior prevalência para o grupo avaliado. O tema 

merece continuidade, por ainda encontrar-se relatos de contato com o barbeiro, resultados 

positivos para T.cruzi e região endêmica para DC. 

 

Palavras Chaves: Doença de Chagas – Prevalência - Saúde pública - Cardiopatia. 
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Introdução 

               A doença de Chagas (DC), também conhecida como tripanossomíase 

americana, é considerada uma doença característica de populações pobres. Estima-se que 

oito milhões de pessoas estejam infectadas em todo o mundo, especialmente na América 

Latina - local em que a enfermidade é endêmica(1). Nesse continente, estimativas apontam 

que 5,4 milhões de pessoas portadoras de T. cruzi irão desenvolver doença na sua forma 

cardíaca crônica(2). No Brasil, há entre 2 a 3 milhões de pessoas infectadas com 

Trypanosoma cruzi. dentre os quais, 20 a 40% desenvolverão a moléstia na sua forma 

cardíaca(2).  

  A moléstia possui várias formas de aquisição, sendo a mais importante a 

forma vetorial(3). Embora a infecção pela via vetorial venha apresentando decréscimo, em 

razão das campanhas de controle da doença de Chagas pelos países do Cone Sul desde a 

década de 1990(4), isso não permite que ocorra despreocupação com medidas de controle, 

uma vez que outras espécies de triatomíneos podem servir como vetores de transmissão de 

T. cruzi(5). Ademais, aspectos da transmissão têm sofrido mudança nas últimas décadas e a 

transmissão oral tem sido apontada como a mais frequente em determinadas regiões do 

Brasil, sobretudo em virtude da ingestão do suco de açaí ou do caldo de cana contaminados 

com formas infectantes do protozoário(6). 

  Entre as formas de apresentação da doença de Chagas (DC), a 

cardiomiopatia chagásica é a mais importante delas, devido a sua alta morbidade e 

mortalidade, repercutindo em importante impacto médico e social(16), referida como a 

terceira causa para realização de implantes de dispositivos de marcapasso e transplantes 

cardíacos(17). Ela frequentemente atinge a população em idade produtiva, adultos jovens, 

atribuindo ao Estado grandes encargos socioeconômicos, por ser uma doença que causa 
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redução da capacidade física, fazendo com, que haja aposentadorias precoces com 

consequente grande perda econômica(18). 

  O estado do Rio Grande do Sul (RS) é considerado uma região endêmica 

para DC(9), tendo uma das mais altas taxas de soroprevalência para T. cruzi(10), sendo mais 

frequente a sua forma cardíaca(11). O município de Pelotas, região Sul do estado, é um dos 

locais onde a DC mais figurou no passado, alcançando índices de 0,41% até 4% de 

indivíduos sororreagentes entre os doadores de sangue(9,12). Além disso, estudos recentes 

realizados em diferentes grupos, como pacientes oncológicos(13) e indivíduos coinfectados 

com HIV(14), revelaram prevalência de anticorpos anti-T. cruzi de 5%, valor acima das 

estimativas do Ministério da Saúde(15).  

 

  Em consequência da gravidade da moléstia em sua fase crônica cardíaca e 

da elevada prevalência estimada para anticorpos anti- T. cruzi para a população da região sul 

do RS, este estudo objetivou identificar a prevalência de anticorpos anti-Trypanosoma cruzi 

em pacientes com histórico de cardiopatia, na região sul do RS. 

   

Materiais e Métodos 

         Trata-se de um estudo descritivo de característica transversal, no qual 

fizeram parte usuários do serviço público do ambulatório de cardiologia, da Universidade 

Federal de Pelotas (UFPel), sediada em Pelotas, RS, município sede da 3ª Coordenadoria 

Regional de Saúde (CRS) do estado, que contempla 22 municípios da região. O serviço 

presta atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), portadores de doença 

cardíaca de toda ordem, residentes nos municípios integrantes da 3a CRS. O estudo foi 

conduzido no período de novembro de 2016 a abril de 2017. Todos os pacientes cardiopatas 

que encontravam-se no ambulatório para consulta, foram convidados a participar do 

trabalho. 
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             Os critérios de inclusão foram: ter doença cardíaca, ser maior de 18 anos, 

e ter concordado em participar da pesquisa, assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Empregou-se um questionário semiaberto com perguntas 

semiestruturadas para apuração de aspectos socioeconômicos, como idade, raça, profissão, 

atividade atual, renda familiar, grau de instrução e área/município de origem; 

epidemiológicos, tais como, conhecimento sobre a doença e seus vetores, história familiar 

e possíveis fatores de risco associados à parasitose; e clínicos (hipertensão arterial sistêmica 

e diabetes mellitus). 

 

             Para avaliação do reconhecimento do triatomíneo, durante a entrevista, foi 

exibido um cartão demonstrativo formado por 05 imagens de insetos artrópodes, e 

perguntados se os pacientes reconheciam algum daqueles insetos como barbeiro ou chupão, 

sendo que as imagens dois (Triatoma infestans) e quatro (Triatoma rubrovaria) eram de 

triatomíneos típicos da região. Para tomada do conhecimento dos entrevistados sobre a 

transmissibilidade da DC, foram realizadas perguntas diretas, dando opções quanto às 

formas de transmissão. Perguntou-se também aos participantes sobre os possíveis órgãos 

que doença pode acometer e, por fim, se o participante ou alguém da família possuía a DC. 

 

             Após o término da entrevista, foram coletados 05 ml de sangue venoso dos 

indivíduos que consentiram participar do estudo. As amostras sanguíneas foram mantidas 

em tubos estéreis, de tampa vermelha, identificados e levadas ao laboratório para 

centrifugação a 450 rpm; após centrifugação, os soros sanguíneos foram acomodados em 

microtubos de Eppendorf®, devidamente identificados por numeração e mantidos sob 

refrigeração de – 15o C.  
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            O soro foi testado para detecção de anticorpos anti-T.cruzi, por meio de 

Imunoensaio Quimioluminescente de Micropartículas (CMIA) (ARCHITECT Chagas®, 

Abbott) e confirmação por Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI) (WAMA® 

Diagnóstica), em cumprimento das normas instituídas pelo Ministério da Saúde, que 

preconiza o emprego de duas técnicas específicas para diagnóstico de DC. 

 

Aspectos Éticos 

              O estudo foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal de Pelotas, sob o parecer no 1.555.334. Sendo assim, 

todas as normas atribuídas pela resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde que 

envolve seres humanos, foram seguidas(19,20).  

 

Análise Estatística 

             Os dados, obtidos através dos questionários, foram processados no 

programa Epi-Info Versão 6.04 (CDC). Foi utilizado o teste χ2 com intervalo de confiança 

de 95%, para análise dos possíveis fatores de riscos epidemiológicos, sendo considerados 

significativos valores de p≤0,05, para as variáveis estatisticamente significativas, também 

foi procedida a razão de chances (odds ratio, OR).  

 

Resultados 

 Todos os pacientes com doença cardíaca que se encontravam no 

ambulatório para consulta com cardiologista e que foram convidados a participar do 

trabalho, aceitaram, totalizando 75 indivíduos participantes. Dos 75 pacientes entrevistados, 

apenas dois haviam feito testes de sorologia para T. cruzi. Das 75 amostras colhidas, em 
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virtude do uso de antiagregante plaquetário pelos pacientes, 21 (28%) amostras 

hemolisaram, resultando em 54 (72%) conclusões sorológicas.  

 

  Após a avaliação sorológica dos 54 indivíduos, obteve-se um (1,9%) 

resultado positivo de sororreatividade para T.cruzi (CMIA reagente e RIFI confirmado). O 

paciente positivo era do sexo masculino, 55 anos, hipertenso, de cor negra, natural do 

município de Canguçu (RS), sendo na infância residente da zona rural e morador de uma 

vivenda de pau a pique/adobe/torrão. Possuía ensino fundamental incompleto, aposentado 

com renda mensal de um salário mínimo, fazia uso de álcool sete ou mais vezes na semana, 

e refere já ter encontrado o inseto barbeiro, ter tido fogão a lenha com o costume de guardar 

pilhas de lenha dentro de casa, e ter possuído galinheiro próximo de casa. 
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Quantos aos aspectos socioeconômicos e de conhecimentos sobre a DC e 

seus vetores, questionados aos 75 participantes, verificou-se que a maioria (64%) tinha entre 

60-85 anos, com predomínio de brancos (80%), sendo 41,3% mulheres e 58,7% homens. 

12% eram analfabetos, 70,7% possuíam renda familiar de até um salário mínimo e 65,3% 

moravam ou já haviam residido no meio rural. Contudo, no que tange o conhecimento das 

pessoas quanto aos vetores da DC, nenhuma destas variáveis mostrou significância. 

Tabela 01 – Correlação entre as variáveis socioeconômicas e demográficas, dos pacientes e sua 

capacidade de identificação dos vetores da doença de Chagas, em uma população do sul do Rio Grande 

do Sul, Brasil. 

 

VARIÁVEIS 

Sabe identificar barbeiro/chupão? 

NÃO SIM p (Odds Ratio) 

Faixa Etária (anos)    

34 a 59 13(48.1)  14 (51.9) 0.71 

60 a 85 21(43.8) 27 (56.3)  

Sexo    

Feminino 16(51.7) 15 (48.4) 0.36 

Masculino 18(40.9) 26 (59.1)  

Alfabetização    

Analfabetos 05(55.6) 04 (44.4) 0.51 

Alfabetizados 29(43.9) 37 (56.1)  

Renda Familiar    

Até 1 salário 23(43.4) 30 (56.6) 0.60 

Mais de 1 salário 11(50.0) 11 (50.0)  

Municípios    

A* 04(18.2) 18 (81.8) 0.0042 (5.9) 

B** 30(56.7) 23 (43.4)  

Alguém da família tem/tinha DCH?    

Sim 02(16.7) 10 (83.3) 0.043 (5.2) 

Não 32(50.8) 31 (49.2)  

Já morou em zona rural    

Sim 21(42.9) 28 (57.1) 0.55 

Não 13(50.0) 13 (50.0)  

       A* Canguçu, Herval, Pinheiro Machado, Piratini; B** outros 15 municípios da região. 

 

  Quanto a identificação dos vetores, 54,7% dos pacientes apontaram 

corretamente. Sobre as variáveis significativas, dispostas na Tabela 2, aqueles que souberam 
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identificar o inseto barbeiro, 18 (OR 5.9) pertenciam aos municípios de Canguçu, Herval, 

Pinheiro Machado ou Piratini, considerados endêmicos nos anos de 1980. Outro fator que 

apresentou significância foi o fato de “possuir alguém na família com doença de Chagas”, 

sendo que estas pessoas apresentaram 5,2 vezes mais chances de apontar corretamente os 

vetores (Tabela 2). 

Tabela 2 Variáveis associativas dos entrevistados sobre identificação dos triatomíneos e municípios de 

origem. 

Variáveis   Souberam identificar o barbeiro/chupão  

  Não Sim p (Odds Ratio) 

Municípios A*  04 (18.2) 18 (81.8) 0.0042 (5.9) 

Municípios B**  30 (56.7) 23 (43.4)  

     

Alguém na família com 

doença de Chagas 

    

Sim  02(16.7) 10 (83.3) 0.043 (5.2) 

Não  32(50.8) 31 (49.2)  

       A* Canguçu, Herval, Pinheiro Machado, Piratini; B** outros 15 municípios da região. 

 

 

               Quando perguntados quais os órgãos a DC poderia ocasionar/afetar, a 

maioria das pessoas 42 (56%) não souberam reportar alterações oriundas da parasitose. 

Citaram o coração 19 (25.3%) indivíduos, sendo que 07 (36.8%) destes fizeram menção ao 

fato do coração crescer ou ficar grande. Duas pessoas, embora não tenham falado no órgão, 

relataram que a moléstia ocasiona cansaço ou falta de ar. Chama atenção o fato de que apenas 

uma pessoa relatou que a doença acomete o esôfago (1,3%) e duas falaram dos intestinos 

(2.7%). 

             Para a questão “quais as formas de transmissão da DC”, existiam diversas 

alternativas, lidas uma a uma para cada entrevistado, e os sujeitos reportaram que a doença 

pode ser transmitida pelas vias: vetorial/barbeiro/chupão 53 (70.7%); oral/alimentos 

contaminados 45 (60,0%); transfusão sanguínea 40 (53,3%); congênita/mãe para o feto 38 
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(50,7%); através da picada de mosquitos 38 (50,7%) e por meio da picada de carrapatos 38 

(50,7%) (Tabela 02). Para este questionamento, os pacientes que estavam na faixa etária dos 

34 aos 59 anos, responderam significativamente mais vezes sobre a possibilidade da doença 

ser transmitida por via oral (p=0,05). 

 

    Com relação às cardiopatias, as comorbidades prognósticas frequentes 

foram, hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes mellitus (DM), 66 (88%) e 28 (37.3%) 

respectivamente; entre os agravos relatados, destacou-se o tabagismo 47 (63.0%), e o 

alcoolismo 12 (16.0%). Cumpre informar que foi realizado retorno do resultado ao 

ambulatório e anexado ao prontuário do paciente. O paciente passou a ser acompanhado 

quanto à possibilidade de suas alterações cardíacas/hemodinâmicas serem oriundas da DC.  

 

Discussão 

              As características clínicas e sociodemográficas dos entrevistados, 

demonstraram semelhanças a recente estudo publicado(21). No presente estudo, 35% (26/75) 

dos pacientes apresentaram síndrome metabólica, desta forma estes pacientes correm 

elevado risco para complicações cardiovasculares(22), 88% (66) dos pacientes tinham HAS e 

37,3% (28) possuíam DM, resultados convergentes, quanto a similaridade característica dos 

pacientes, também foram encontrados em estudo de 2006(23). 

                Sobre os conhecimentos dos indivíduos quanto a DC e seus vetores, 

quando apresentado o mostruário, 54,7% dos entrevistados apontaram corretamente as 

imagens 2 e 4, respectivamente Triatoma infestans e Triatoma rubrovaria. Contudo, os 

entrevistados provenientes dos municípios de Canguçu, Herval, Pinheiro Machado e Piratini, 

acertaram significativamente mais vezes quais são os insetos vetores. Os resultados 
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apontaram que, ser dos municípios de Canguçu, Herval, Pinheiro Machado e Piratini 

demonstrou OR de 5,9 chances de reconhecimento do triatomíneo. 

 Também foi constatado que, os entrevistados que eram nascidos nestes 

municípios, referiam mais vezes, ter alguém na família com doença de Chagas, ou seja, ser 

de municípios endêmicos para presença do triatomíneo oferece OR 5,2 de maiores chances 

de alguém na família ter a doença de Chagas. 

 Deve-se informar que estes pacientes estão localizados em área com alta 

prevalência de triatomíneos desde os anos de 1970(24,9), e embora venha ocorrendo redução 

do número de capturas dos insetos triatomíneos nas vivendas humanas da região(25), estes 

municípios ainda figuram entre os que apresentam maior número de notificação de 

triatomíneos pela população. Quanto ao índice de identificação geral dos “barbeiros”, o 

estudo realizado em Bambuí (MG)(26) teve índices mais altos na identificação de insetos 

triatomíneos (89,1% para os adultos e 66,7% para os escolares), todavia, deve-se considerar 

a tradição deste município mineiro no controle de vetores e campanhas sobre a doença de 

Chagas desde 1940(27).  

  Segundo os entrevistados, o órgão mais acometido pela DC é o coração, 

25.3% (19) indivíduos citaram o órgão, por outro lado, 56% (42/75) pessoas não souberam 

reportar alterações resultantes da parasitose, posto que 36.8% (07) destes fizeram menção 

ao fato do coração crescer ou ficar grande, como também, esôfago e intestinos foram citados 

respectivamente por 1,33% (1) e 2,66% (2) pessoas. 

 Em estudo realizado no Distrito Federal, 62% e 48% dos entrevistados, relacionaram 

o coração como o órgão mais afetado pela parasitose, nos municípios de Águas Claras e 

Planaltina, respectivamente(28). Do mesmo modo, em outro estudo efetuado em Bambuí, o 

órgão mais citado também foi o coração, contudo, foi lembrado significativamente mais 

vezes (média de 76,7% entre adultos e crianças)(26). 
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Quanto aos resultados deste trabalho relacionados ao órgão mais acometido, as 

respostas estão em concordância com os estudos supracitados, com um diferencial apenas 

de número de vezes referido. 

 Quanto à forma de transmissão, a forma vetorial foi a mais lembrada por 

70,7% (53) dos sujeitos, seguida pelas formas oral 60,0% (45) e transfusional 53,3% (40); 

as transmissões congênita, por picada de carrapato e através da picada de mosquito exibiram 

o mesmo percentual, 50,7% (38). No entanto, pode-se ressaltar, a forma de transmissão por 

via oral ser mais citada entre os mais jovens (p=0,05, OR = 2,8), uma vez que no estado do 

RS não existe registros atuais de transmissão oral. Este conhecimento pode decorrer da 

lembrança dos 24 casos agudos de DC ocasionados por ingestão de caldo de cana 

contaminado, em Santa Catarina, estado vizinho ao RS, que ocorreram no ano de 2005, e 

que foram amplamente veiculados pela mídia nacional(29). 

 Por conseguinte, propagandas veiculadas na TV aberta, a respeito de um 

aplicativo para celulares, abordando sobre cuidados com a DC, e lançado recentemente(15), 

contribuem para o conhecimento e lembrança entre os mais jovens. Ainda, a convivência 

destes pacientes com insetos vetores no interior de suas vivendas foi menor quando 

comparado ao público mais idoso, já que muitos nasceram em uma época na qual o Programa 

de Controle da Doença de Chagas estava em plena atividade e a infestação por insetos 

barbeiros no interior das residências era sistematicamente combatida(3), o que pode resultar 

em um menor reconhecimento, ou valorização, da via vetorial. Por outro lado, os 

entrevistados demonstraram confusão ao associarem a transmissão da doença pelo mosquito, 

isso provavelmente ocorreu devido a intensa vigilância entomológica efetuado em virtude 

do surgimento de novos focos de Aedes aegypti no município de Pelotas e região (Pelotas, 

2017), além das campanhas de conscientização realizadas visando o combate as larvas do 

mosquito vetor da dengue. 
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            Os pacientes entrevistados apresentaram semelhança clínica e 

sociodemográfica a outros estudos publicados(21,23,22). Contudo, apenas um paciente (1,9%) 

teve resultado positivo para anticorpos anti-T. cruzi, demonstrando similaridade ao estudo 

publicado em 2017, no Rio de Janeiro(21). Deve-se mencionar que das 75 amostras de sangue 

coletadas, 21 amostras hemolisaram. No entanto, não podemos afirmar que entre as amostras 

sanguíneas hemolisadas não houvessem casos positivos para DC, já que 28% do material 

coletado não pode ser analisado.  

  O paciente positivo para DC, possui clássica característica do paciente 

chagásico(7), isto é, nascido em 1961(55 anos na época da coleta) natural do município de 

Canguçu, região endêmica para triatomíneos(9), vindo só mais tarde (1975)(11) a ser 

implantado na região o programa de controle entomológico, residente de zona rural em 

vivenda de pau a pique/adobe/torrão até o período da adolescência; ensino fundamental 

incompleto, do sexo masculino, de cor negra, aposentado de um salário mínimo, hipertenso, 

etilista, afirma ter encontrado o inseto triatomíneo, possuir fogão a lenha com o costume de 

guardar pilhas de lenha dentro de casa e ter possuído galinheiro próximo de casa. O fato do 

único paciente positivo ser natural de Canguçu, está de acordo com o estudo realizado por 

Rosenthal et al. (2015), através do qual os autores verificaram que pacientes provenientes 

deste município apresentaram 6,57 mais chances de apresentar anticorpos anti- T. cruzi. 

               O índice de pacientes sorologicamente positivos para T. cruzi encontrados 

no presente estudo mostrou-se baixo quando comparados a outras pesquisas realizados na 

região(13,14), contudo, ainda assim aponta a presença de reação positiva no setor do 

ambulatório de cardiologia da Universidade Federal de Pelotas para T. cruzi/DC. Além disso, 

não podemos afirmar que entre as amostras sanguíneas hemolisadas não houvesse casos 

positivos para DC.  
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  Concluindo, foi identificado um paciente positivo, natural de município 

endêmico para triatomíneos, para Doença de Chagas. Os pacientes nativos de municípios 

endêmicos para o triatomíneo, tiveram maior facilidade de identificação do inseto e 

relataram ter algum familiar com a doença de Chagas. Os entrevistados mais velhos 

indicaram a forma vetorial como a principal forma de transmissão, enquanto que os mais 

jovens apontaram a forma oral como a principal forma de transmissão da doença. Dada a 

natureza dos resultados do presente estudo, é necessário ampliar outros estudos nos setores 

de cardiologia da região, para confirmar os resultados observados. 
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5. Conclusões Gerais 

 

 

 O paciente positivo para Chagas é natural de município endêmico para 

triatomíneos. 

 Os pacientes nativos de municípios endêmicos para o triatomíneo, tiveram 

maior facilidade na identificação do inseto.  

Os entrevistados nascidos em municípios endêmicos para triatomíneos 

relataram ter algum familiar com a doença de Chagas, reconhecem melhor os 

insetos vetores. 

Os entrevistados mais velhos indicaram a forma vetorial como a principal 

forma de transmissão. 

Os mais jovens tem maior conhecimento sobre a forma de transmissão oral 

e apontaram a forma oral como a principal forma de transmissão da doença de 

Chagas. 

Os pacientes mais jovens têm maior dificuldade de reconhecimento dos 

insetos triatomíneos. 

Pouco mais da metade dos pacientes reconhece os insetos triatomíneos.  
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Apêndice A - 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa “Detecção de 

anticorpos IgG para Trypanossoma cruzi em pacientes com Insuficiência Cardíaca 

de área endêmica e não endêmica da região Sul do Brasil”, sob a responsabilidade 

da pesquisadora Alessandra da Silva Dutra, a qual pretende “Identificar a 

prevalência da doença de Chagas em pacientes com insuficiência cardíaca (IC), 

em hospitais públicos de municípios do Rio Grande do Sul, Brasil. 

              Sua participação é voluntária e se dará por meio de questionário com 

perguntas fechadas semiestruturadas que darão o perfil do participante, e amostra 

de sangue periférico para ser analisado em laboratório pelos testes ELISA e IFI. Os 

riscos prováveis que poderão surgir vão desde desconforto na área puncionada, 

dor, até possível hematoma, os materiais utilizados serão todos individuais e 

descartáveis, sendo realizada a coleta da amostra sanguínea ambulatorialmente. 

Em caso de resultado positivo, você será notificado e encaminhado para futuro 

tratamento e acompanhamento médico. Se você aceitar participar, estará 

contribuindo para o aprimoramento científico, bem como, para novos dados 

epidemiológicos. Se depois de consentir em sua participação o Sr (a) desistir de 

continuar participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em 

qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente 

do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr (a) não terá nenhuma 

despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da 

pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, 

sendo guardada em sigilo. Para qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá 

entrar em contato com a pesquisadora Alessandra da Silva Dutra no endereço 

Campus Capão do Leão s/n – Capão do Leão, RS, pelo telefone (53) 3275 - 7104, 

(53)9995-7709  

Consentimento Pós–Informação  

Eu,__________________________________________________________, fui 

informado sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha 
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colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, 

sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. Este 

documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo 

pesquisador, ficando uma via com cada um de nós. 

 

______________________                                           Data:         /          /                                                       

Assinatura do participante           

 

 

________________________________ 

 Assinatura do Pesquisador Responsável 

 Responsável pela pesquisa: 

 Alessandra da Silva Dutra   

Fone: (53) 9995-77-09  e-mail: alessandrah_moraeh@hotmail.com 

Instituição: Universidade Federal de Pelotas 

                                                                                                                Polegar direito 

 

 

  

mailto:alessandrah_moraeh@hotmail.com
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Apêndice B 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

Prezado(a) Senhor(a): 

Esta pesquisa, “Detecção de anticorpos IgG para Trypanossoma cruzi 

em pacientes cardiopatas do extremo Sul do Brasil”, será desenvolvida por 

meio da aplicação de questionário semi-estruturado e coleta de amostra de sangue 

periférico aos pacientes internados com quadro de cardiopatia. 

Estas informações estão sendo fornecidas para subsidiar sua participação 

voluntária neste estudo que visa “Identificar a prevalência da doença de Chagas 

em pacientes com doença cardíaca, em um ambulatório público da região sul 

do Rio Grande do Sul, Brasil”. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao investigador para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. Contato: Alessandra da Silva Dutra, 

telefone (53) 9995–7709, endereço eletrônico: 

alessandrah_moraeh@hotmail.com  

É garantida aos sujeitos de pesquisa a liberdade da retirada de 

consentimento e o abandono do estudo a qualquer momento. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros sujeitos 

da pesquisa, não sendo divulgada a identificação de nenhum participante. Fica 

assegurado, também, o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados 

parciais da pesquisa, assim que esses resultados chegarem ao conhecimento 

do pesquisador. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 

estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. 

Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

  Comprometo-me, como pesquisador principal, a utilizar os dados e o 

material coletados somente para esta pesquisa. 
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Apêndice C 

INSTRUMENTO PARA ANÁLISE DE DADOS DA PESQUISA 

Universidade Federal de Pelotas 

                                                Instituto de Biologia 

Departamento de Parasitologia e Microbiologia 

Programa de Pós Graduação em Parasitologia  

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA FECHADA SEMI-ESTRUTURADA 

Identificação dos sujeitos da pesquisa 

 

 

Instruções: Esta pesquisa questiona você sobre sua saúde. Estas informações nos 

manterão informados de suas características pessoais e em qual situação de saúde 

você encontra-se atualmente. Não existem respostas certas ou erradas. O 

importante é você relatar como realmente encontra-se nas situações descritas. 

Caso você esteja inseguro em como responder, por favor escolha a resposta que 

mais se aproxima da sua real situação.  
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No: 001 

 

DADOS PESSOAIS 
1. Nome completo: 
2. Endereço atual completo: 
3. Data de nascimento:                                                Idade:  
4. Sexo:    Masculino 1 (  )     Feminino 2  (  ) 
5. Cor/Raça:  Branco 1 (  )   Negro 2 (  )   Pardo 3 (  ) 
6.Estado civil:   Casado 1 (  )   Solteiro 2 (  )   Divorciado/Desquitado 3 (  )   Viúvo 4 (  )    
União estável 5 (  )  
7. Filhos:   Não 0 (  )   Sim 1 (  ) 
  7.a Se sim, quantos? 
8. Profissão: 
9. Atividade atual: 
10. Renda familiar (por salário): 

ESCOLARIDADE 
11. Você sabe ler e escrever?    Não 0 (  )  Sim 1 (  )   Só assina o nome 2 (  ) 
        11.a Se sim, quantos anos de estudo você tem? 

DADOS CLÍNICOS 
12. Você é hipertenso?    Não 0 (  )   Sim 1 (  )                                                                                                                                                                                                               
13.Você tem diabetes?    Não 0 (  )   Sim 1 (  ) 
        13.a Se sim, de que tipo? 

HÁBITOS 
14. Fumo:    Não 0 (  )   Sim 1 (  )    Ex fumante 2 (  ) 
14.a Se sim quantos cigarrros/dia:                                                                                                                                   
20 cigarros/dia 1 (  )    15 cigarros/dia 2 (  )  10 cigarros/dia 3 (  )  5 cigarros/dia 4 (  )  1 
cigarro/dia 5 (  )  NSA 99 (  ) 
 

15. Uso de álcool:  Não 0 (  )  Sim 1 (  ) 
15.a Se sim, quantas vezes na semana?                                                                                                                     
Uma à duas vezes 1 (  )  Três à quatro vezes 2 (  )  Cinco à seis vezes 3 (  )  7 ou mais 
vezes 4 (  )  NSA 99 ( ) 

CARACTERÍSTICAS HABITACIONAIS ATUAIS E PASSADAS 
16. Naturalidade: 
17. Já morou em área rural? Não 0 ( )  Sim 1 (  ) 
         17.a Se sim, a quanto tempo? 
18. Tipo de moradia: Alvenaria 1(  )  Madeira 2(  )  Mista 3(  )  Pau a pique/ 
Adobe/Torrão 4(  )  Desconhece 5(  )  NSA 99(  ) 
19.Município atual: 
20. Local atual:  Rural 1(  )   Urbano 2 (  ) 

CONHECIMENTO DO ENTREVISTADO 
21. Você já ouviu falar em DC?  Não 0 (  )    Sim 1 ( ) 
22. Sabe o que a DC pode causar?  Não 0 (  )   Sim 1 (  ) 
   22.a Se sim, o que causa 
23. Acha que pode ser transmitida pela picada do Barbeiro?  Não 0(  )  Sim 1(  ) 
24. Acha que pode ser transmitida pelo contato da pele/olhos com as fezes do 
Barbeiro? Não 0(  )    Sim 1(  ) 
25. Acha que pode ser transmitida por transfusão de sangue de pessoas 
contaminadas ?  Não 0(  )   Sim 1(  ) 
26. Pode ser transmitida na gravidez? Não 0(  )    Sim 1 (  ) 
27. Por alimentos contaminados por fezes do inseto? Não 0 ( )    Sim 1 (  ) 
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28. Por picada de mosquito? Não 0 (  )   Sim 1 (  ) 
29. Por picada de carrapato? Não 0 (  )   Sim 1 (  ) 
30. Já viu ou conhece o inseto Barbeiro?  Não 0 (  )    Sim 1 (  ) 
31. Você conhece alguns destes  insetos como Barbeiro ou chupão?  Não 0 (  )    Sim 
1 (  ) 
      31.a Se sim, escreva o(s)  número(s)  apontado(s): 
32. Já encontrou  Barbeiros no domicílio ou peri domicilio? Não 0 ( )      Sim 1 (  ) 
    32.a Se sim, quando e onde? 
33. Você tem alguém na família que teve contato com o barbeiro?  Não 0 (  )    Sim 1 (  
) 
    33.a Se sim, há quanto tempo? 
34. Sua mãe tem/ tinha DC? Não 0 (  )   Sim 1 (  ) 
35. Alguém da sua família tem/tinha DC? Não 0 (  )    Sim 1 (  ) 
     35.a Se sim, quem? 
36. Algum médico já lhe disse que você tem a DC?  Não 0 (  )       Sim 1 (  ) 
37. Você possui/teve fogão a lenha/ e ou lareira?   Não 0 (  )        Sim 1 (  ) 
38.Costuma ter/tem pilalhas de lenha dentro de casa?   Não 0 (  )   Sim 1 (  ) 
39. Possui ou teve galpão/galinheiro próximo de casa?  Não 0 (  )    Sim 1 (  ) 
40. Recebeu transfusão de sangue antes de 1990? Não 0 (  )    Sim 1 (  ) 
41. Já fez exames para diagnóstico de DC?  Não 0 (  )     Sim 1 (  ) 

PERCEPÇÃO  DE SEU ESTADO DE SAÚDE 
42. Evita esforço físico?  Nunca 1(  )   Raramente 2( )   Ás vezes 3 (  )  
Frequentemente 4 (  )  Sempre 5 (  ) 
43. Pego leve o máximo possível?  Nunca 1 (  ) Raramente 2 (  )   Ás vezes 3 (  )  
Frequentemente 4 (  )   Sempre 5 (  ) 
44.Posso sentir meu coração no meu peito: Nunca 1(  ) Raramente 2(  )   Ás vezes 3(  
)   Frequentemente 4(  )  Sempre 5 ( )  

45 que4 45. Mesmo que meus exames estejam normais, eu continuo me preocupando com meu 
coração:  

            Nunca 1 (  )   Raramente 2 (  )   Ás vezes 3 ( )    Frequentemente 4 (  )    Sempre 5 (  
)           

46. Você tem sentido algum desconforto no peito como dor, aperto ou peso? 
Nunca 1 (  )    Raramente 2 (  )   Ás vezes 3 (  )    Frequentemente 4 (  )      Sempre 5 (  
) 
47. Você tem sentido algum desconforto no peito como dor, aperto ou peso quando 
caminha rápido em local plano, sem subida ou descida? 
Nunca 1 (  )   Raramente 2 (  )   Ás vezes 3 (  )    Frquentemente 4 (  )     Sempre 5 (   ) 
48. Você tem sentido algum desconforto no peito como dor, aperto ou peso quando 
caminha rápido em local plano no mesmo ritmo, no mesmo passo que as pessoas da 
sua idade? 
Nunca 1 (  )   Raramente 2 (  )   Ás vezes 3 (  )    Frquentemente 4 (  )     Sempre 5 (   ) 
49. Você tem sentido algum desconforto no peito como dor, aperto ou peso enquanto 
está repousando? 
Nunca 1 (  )   Raramente 2 (  )   Ás vezes 3 (  )    Frquentemente 4 (  )     Sempre 5 (   ) 
50.Você tem sentido falta de ar quando caminha rápido em local plano, sem subida ou 
descida?  
Nunca 1 (  )   Raramente 2 (  )   Ás vezes 3 (  )    Frquentemente 4 (  )     Sempre 5 (   ) 
51. Você tem sentido falta de ar quando caminha rápido em local plano no mesmo ritmo, 
no mesmo passo que as pessoas de sua idade? 
Nunca 1 (  )   Raramente 2 (  )   Ás vezes 3 (  )    Frquentemente 4 (  )     Sempre 5 (   ) 
52. Você tem sentido falta de ar enquanto está repousando? 
Nunca 1 (  )   Raramente 2 (  )   Ás vezes 3 (  )    Frquentemente 4 (  )     Sempre 5 (   ) 
53. Em geral você diria que sua saúde é:  Excelente 1(  )   Muito boa 2( )   Boa 3(  )    
Ruim 4(  )   Muito ruim 5(  ) 
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54.Comparado há um ano, como você se classificaria seu estado em geral, agora? 
 Excelente 1(  )   Muito bom 2( )   Bom 3(  )    Ruim 4(  )   Muito ruim 5(  ) 

ATIVIDADES DIÁRIAS 
55. Levantar ou carregar mantimentos: 
Muito difícil 1(  )    Pouco difícil 2 (   )   Não é difícil 3 (  ) 
56. Tomar banho ou vestir-se: 
Muito difícil 1(  )    Pouco difícil 2 (   )   Não é difícil 3 (  ) 
57. Você diminuiu a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a 
outras atividades? 
Não 0 (  )    Sim 1 (   ) 
58.Realizou menos tarefas do que gostaria? 
Não 0 (  )   Sim 1(  ) 
59.Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou outras atividades? 
Não 0 (  )    Sim 1 (   ) 
60.Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades, necessitou de esforço 
extra? 
Não 0 (  )    Sim 1  (  ) 
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Anexo 
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Parecer  
CEP/FAMED 

 

 


