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RESUMO 

 

A doença de Chagas transmitida pelo Trypanosoma cruzi (Chagas, 1909) era uma enzootia 

restrita ao ambiente silvestre (mamíferos e triatomíneos em perfeito equilíbrio). No Brasil, há 

evidências de que a doença humana surgiu após seu descobrimento, embora tenha sido 

encontrada uma múmia datada de ± 1200 anos. O relato mais antigo de triatomíneos (também 

chamados de “vinchuca”) no Brasil foi feito pelos jesuítas (1590). Sua introdução ocorreu 

possivelmente através da Argentina ou Uruguai. O “engasgo” (megaesôfago) e a “hidropsia” 

(constipação) (Saint-Hilaire, 1819; Longgaard, 1865) já existiam endemicamente no interior 

de Goiás e Minas Gerais. Embora a doença de Chagas tenha sido descoberta em 1909, 

somente a partir de 1960 seu controle foi pensado de forma profissional. Entretanto, 

efetivamente, apenas a partir de 1970 foram dados os primeiros passos com essa finalidade. 

Portanto, as medidas de controle devem dirigir-se à eliminação desses insetos do ambiente 

humano. Das mais de 120 espécies conhecidas, 48 foram identificadas no Brasil, das quais 30 

já foram capturadas no ambiente domiciliar. Em Goiás, com a finalidade de realizar um 

estudo clínico-epidemiológico da doença de Chagas, em áreas onde a espécie vetora era o 

Triatoma infestans, foi montado o Projeto Mambaí. Iniciado em 1974, com o estudo eco-

epidemiológico da região. Posteriormente, em 1979, após o levantamento triatomínico e 

devido ao requerimento do Projeto, foi solicitada a colaboração da SUCAM/ Ministério da 

Saúde, que forneceu apoio e infra-estrutura para a implementação de um sistema de controle e 

vigilância da doença de Chagas (ZAPATA, 1990). Hoje, com a estratégia de monitoramento 

entomológico, ações de combate utilizando inseticidas específicos, assim como as melhorias 

habitacionais realizadas nas áreas endêmicas, a doença encontra-se sob controle de acordo 

com o certificado da OMS, mas o risco de transmissão continua. No contexto epidemiológico 

da doença, Goiás ocupava a terceira colocação pelo inquérito nacional realizado em 1980. 

Com a implantação do Programa de Eliminação do Triatoma infestans em 1992, que é um 

projeto que faz parte do Programa de Controle da Doença de Chagas no Estado de Goiás, o 

índice de 7,4% de prevalência da doença, caiu consideravelmente e hoje o principal vetor não 

é detectado ou é encontrado em índices muito baixos em alguns municípios do Estado. No 

contexto epidemiológico da doença de Chagas, conforme o inquérito sorológico realizado em 

1980, em São Luís dos Montes Belos (SLMB) a soroprevalência estava em torno de 0,82% e 

em Novo Brasil (NB) em torno de 2,35% dos pesquisados. O levantamento sorológico em 

escolares nascidos após a fase de controle nas regiões mostrou nenhuma delas estava com 

sorologia positiva para a moléstia. Nas 236 Unidades Domiciliares pesquisadas (150 em São 
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Luís dos Montes Belos e 86 em Novo Brasil), todas infestadas por triatomíneos e nenhum 

triatomíneo capturado positivo para Trypanosoma cruzi. O objetivo deste estudo foi avaliar o 

risco de transmissão da doença de Chagas em dois municípios endêmicos de risco após a 

implantação do Sistema Único de Saúde (SUS). Para tal, foi realizado in locus uma avaliação 

sorológica, entomológica e epidemiológica do Programa de Erradicação do Triatoma 

infestans (PETI) nos municípios pesquisados. Os objetivos deste trabalho foram determinar o 

nível de conhecimentos, atitudes, práticas da população sobre o controle da doença de Chagas 

e seus vetores em uma população de crianças em fase escolar de uma zona endêmica dos 

municípios de risco em Goiás, Brasil. Através deste pretende-se implantar medidas 

alternativas de controle e vigilância e justificar a implantação das Unidades de Vigilância 

Longitudinal, para um combate mais abrangente da doença de Chagas no Estado. Apesar do 

controle do Triatoma infestans existe o considerável aumento dos vetores secundários como o 

Triatoma sordida, merecendo constante estado de Vigilância epidemiológica dentro do 

contexto do atual Sistema Único de Saúde (SUS) e da sua potencial inserção na rotina do 

Programa de Saúde da Família. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Doença de Chagas; Sorologia; Triatomíneos; Participação 

Comunitária; Programa de Saúde da Família. 
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ABSTRACT 

 

This study aims at assessing the risk of Chagas disease transmission in two risk endemic 

Municipalities after the local implementation of Triatoma infestans Eradication Program 

(PETI). To that end, a epidemiological, entomological and serological assessment of PETI 

was carried out in loco in the Municipalities researched. In the epidemiological context of 

Chagas disease, according to serological investigation conducted in 1980, seroprevalence 

amongst the population researched was around 0,82% in São Luís dos Montes Belos (SLMB) 

and 2,35% in Novo Brasil (NB). At present, a serological survey is underway in the region. In 

the first stage of serological investigation, about to be concluded, samples from 103 children 

residing in Novo Brasil rural area and from 303 children residing in São Luís dos Montes 

Belos rural area were collected on filter paper, and the results were negative; later, 60 test-

tube samples were collected in both Municipalities for performing more specific techniques. 

The domiciliary infestation index in SLMB (rural area) raised from 8,80% to 10,6% (2004-

2005), and from 0,84% (2004) to 0,39% (January-July 2005) in NB (rural area). The 

population under contagion risk is around 4109 inhabitants in SLMB and 1153 inhabitants in 

NB, due to the presence of vectors. Endemic zones are concentrated in rural area, where 

potential vectors such as Triatoma sordida are found (around 90% of the species captured in 

SLMB and 50% in NB in 2005). Health education is jointly conducted in São Luís dos 

Montes Belos and Novo Brasil by the National Health Foundation (FUNASA), the Family 

Health Program (PSF) and both Municipal Secretariats of Education, by means of expositions, 

consultations and the Minimum Surveillance Unit (UMV), which is also applied in the indoor 

detection of traces of Triatominae. In conclusion, the control of Chagas disease transmission 

lies on the joint effects of seroepidemiological surveillance, continuous sprinkling of residual 

insecticides and the implementation of housing improvement program in endemic areas, as 

well as the continuance and strengthening of Health Education efforts through Family Health 

Program (PSF). 

 

KEYWORDS – Chagas disease; Endemic Disease; Triatominae; PSF; Control; Surveillance. 

 

 

 

 



 10 

INTRODUÇÃO 

  

A doença de Chagas é uma infecção parasitária de natureza endêmica, causada 

pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi, o qual é transmitido ao homem por insetos 

vetores conhecidos por triatomíneos (Hemiptera: , Reduviidae, Triatominae). 

O agente etiológico, Trypanosoma cruzi, foi descoberto ao acaso por Carlos 

Chagas, em 1909, enquanto pesquisava sobre a Malária em Lassance, Minas Gerais. 

Descobriu no intestino de hemípteros numerosos flagelados com características morfológicas 

de um tripanossomídeo. No início, formulou-se a hipótese de ser o protozoário um estágio 

evolutivo de algum hemoflagelado do próprio inseto ou de algum vertebrado. Ao submeter 

macacos a picadas de insetos infectados, em um deles foi observada a presença de T. cruzi no 

sangue periférico, o qual passou a denominar por de T. cruzi. Posteriormente, outros 

pesquisadores prosseguiram no estudo da doença de Chagas. 

Como o reservatório da doença de Chagas tem sido além do homem, mamíferos 

domésticos e silvestres infectados pelo T. cruzi (Chagas, 1909). Os de maior importância são 

aqueles que coabitam, ou estão muito próximos ao homem (FUNASA, 2002). 

No contexto epidemiológico da doença de Chagas, Goiás ocupava a terceira 

colocação pelo inquérito nacional realizado em 1980. Com a implantação do Programa de 

Eliminação do Triatoma infestans em 1992, projeto que faz parte do Programa de Controle da 

Doença de Chagas no Estado de Goiás, o índice de 7,4% de prevalência da doença caiu 

consideravelmente e hoje o principal vetor não é detectado, ou é encontrado em índices muito 

baixos em alguns municípios do Estado (GARCIA-ZAPATA, 1999). Em São Luís dos 

Montes Belos (SLMB) a soroprevalência estava em torno de 0,82% e em Novo Brasil (NB) 

em torno de 2,35% dos pesquisados tendo sido realizado um levantamento sorológico na 

região. 

Esta dissertação faz parte de um projeto integrado de pesquisa para o estudo da 

doença de Chagas no Estado de Goiás, e constará da análise crítica de três artigos científicos. 

Esta dissertação possui três artigos com os seguintes títulos: 

Artigo 1: Aspectos históricos do controle da doença de Chagas em Goiás, Brasil; 

Artigo 2: Avaliação soroepidemiológica da doença de Chagas em crianças 

menores de 10 anos em dois municípios endêmicos de risco, Goiás, Brasil; 

Artigo 3: Participação Comunitária e Educação em Saúde junto ao Programa de 

Saúde da Família (PSF) no contexto da doença de Chagas em municípios endêmicos sob risco 

em Goiás, Brasil. 
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Este trabalho tem o objetivo de avaliar o risco de transmissão da doença de Chagas 

em dois municípios endêmicos de risco após a implantação do Programa de Erradicação do 

Triatoma infestans(PETI).  

Para tal, foi feita uma avaliação epidemiológica, entomológica e sorológica do 

PETI nos municípios pesquisados in locu.  

Nestes, abordamos os componentes históricos, epidemiológicos, sorológicos, 

entomológicos, o Programa de Saúde da Família (PSF), a participação comunitária e a 

educação em saúde, na doença de Chagas. Enfatizamos o papel da participação comunitária e 

a educação em saúde como componente essencial na Vigilância e controle dessa moléstia. 
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ARTIGO I 

ASPECTOS HISTÓRICOS DO CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS EM GOIÁS, 

BRASIL. 

David Antônio Costa Barros* & Marco Tulio Antonio Garcia-Zapata** 

*Mestrando em Parasitologia – Instituto de Patologia tropical e Saúde Pública / UFG 

**Professor Titular do Instituto de Patologia tropical e Saúde Pública / UFG 

 

RESUMO 

 

A doença de Chagas transmitida pelo Trypanosoma cruzi era uma enzootia restrita ao 

ambiente silvestre (mamíferos e triatomíneos em perfeito equilíbrio). No Brasil, há evidências 

de que a doença humana surgiu após seu descobrimento, embora tenha sido encontrada uma 

múmia datada de aproximadamente 1200 anos. O relato mais antigo de triatomíneos (também 

chamados de “vinchuca”) no Brasil foi feito pelos jesuítas (1590). Sua introdução ocorreu 

possivelmente através da Argentina ou Uruguai. O “engasgo” e a “hidropsia” (Saint-Hilaire, 

1819; Longgaard, 1865) já existiam endemicamente no interior de Goiás e Minas Gerais. 

Embora a doença de Chagas tenha sido descoberta em 1909, somente a partir de 1960 seu 

controle foi pensado de forma profissional. Entretanto, efetivamente, apenas a partir de 1970 

foram dados os primeiros passos com essa finalidade. Portanto, as medidas de controle devem 

dirigir-se à eliminação desses insetos do ambiente humano. Das mais de 120 espécies 

conhecidas, 48 foram identificadas no Brasil, das quais 30 já foram capturadas no ambiente 

domiciliar. Em Goiás, Dr. Jofre Marcondes Rezende publicou uma enorme casuística de 

megaesôfago chagásica. Com a finalidade de realizar um estudo clínico-epidemiológico da 

doença de Chagas, em áreas onde a espécie vetora era o Triatoma infestans, foi montado o 

Projeto Mambaí. Iniciado em 1974, com o estudo eco-epidemiológico da região. 

Posteriormente, em 1979, após o levantamento triatomínico e devido ao requerimento do 

Projeto, foi solicitada a colaboração da SUCAM/ Ministério da Saúde, que forneceu apoio e 

infra-estrutura para a implementação de um sistema de controle e vigilância da doença de 

Chagas. Hoje, com a estratégia de monitoramento entomológico, ações de combate utilizando 

inseticidas específicos, assim como as melhorias habitacionais realizadas nas áreas 

endêmicas, a doença encontra-se sob controle de acordo com o certificado da OMS, mas o 

risco de transmissão continua. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Doença de Chagas; Endêmico; Triatomíneos; PSF; Aspectos 

históricos. 
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SUMMARY 

HISTORICAL ASPECTS OF CHAGAS DISEASE CONTROL IN GOIÁS STATE, 

BRASIL. 

 

In the past, Chagas disease represented an enzooty limited to wild environments 

(mammals and triatominae in perfect balance), transmitted by Trypanosoma cruzi (Chagas, 

1909). In Brazil, evidences point that the incidence of the disease in humans has started after 

the discovery of the country, although it has been found in a 1200-dated mummy. The 

presence of triatominae (also known as “vinchuca”) in Brazil was first reported by Jesuits in 

1590. It has been possibly introduced through Argentina or Uruguay frontiers. “Choking” 

(mega-esophagus) and “hydropsy” (mega-colon) (Saint-Hilaire, 1819; Longgaard, 1865) were 

ever since endemic diseases in the countryside of Goiás and Minas Gerais. Notwithstanding 

Chagas disease has been found out in 1909, its control just happened to be professionally 

considered in the 60’s, although the first practical measures were actually taken in the 70’s. 

Therefore, control measures should focus the elimination of the insects from human 

environment. 48 out of more than 120 species catalogued were identified in Brazil, 30 of 

which were captured in home environment. The establishment of Project Mambaí in Goiás 

State was aimed at carrying out a clinical-epidemiological study of Chagas disease in areas 

where Triatoma infestans represented the vector species. The project started in 1974 through 

an eco-epidemiological study of the region. Later in 1979, after the species of triatominae 

were identified, the requested collaboration of SUCAM/Ministry of Health within the project 

was rendered through financial support and infrastructure for the implementation of a system 

aimed at the control and surveillance of Chagas disease. At present, the disease is under 

control – as certified by WHO – due to the strategy of entomological monitoring, the adoption 

of combat measures through the use of specific insecticides, as well as housing improvement 

introduced in endemic areas, although transmission risk still exists. 

 

KEYWORDS: Chagas Disease; Endemic Disease; Triatominae; PSF; Goiás State; Historical 

Aspects. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A doença de Chagas é uma infecção parasitária de natureza endêmica, causada 

pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi, o qual é transmitido ao homem por insetos 

vetores, triatomíneos
2
. 

O homem foi envolvido no ciclo da doença de forma “acidental” (moradias em 

focos naturais): desequilíbrio ecológico ocasionou uma zoonose
12

.  

O reservatório da doença de Chagas tem sido, além do homem, mamíferos 

domésticos e silvestres infectados pelo Trypanosoma cruzi. Os de maior importância são 

aqueles que coabitam, ou estão muito próximos ao homem
16

. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde - OMS
4
, a participação 

comunitária é definida como “um processo dinâmico em que a população é conscientemente 

engajada no planejamento, implementação e avaliação de atividades que afetam suas vidas; 

devendo compreender o envolvimento em todas as três etapas num sentido pleno de condução 

do processo”. 

A ação comunitária tem pelo menos dois requisitos, um mínimo de democracia e 

um mínimo de ética
23

. Assim como, também, identificar-se os múltiplos fatores que se 

relacionam com a comunidade, tais como condições sócio-econômica, experiência cívica e 

política, tradição e nível cultural entre outros
1
. 

 

2. LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO  

 

Para a realização deste trabalho foram feitas pesquisas em sítios (sites) de busca, 

como os da Organização Mundial da Saúde (OMS-WHO), Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS) e Memórias Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, que nos permitiram o alcance a dados 

sobre publicações em diversas bibliotecas virtuais como BIREME e LILACS. 

As publicações sobre o controle e evolução da doença de Chagas no Estado de Goiás 

foram encontradas em diversas revistas. Dentre elas: Revista do Instituto de Patologia 

Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás, Consenso Brasileiro de Doença 

de Chagas da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Cadernos de Saúde Pública do Rio 

de Janeiro, Bulletin of Tropical Diseases, Bulletin biological, Bulletin entomologycal, (Index 

Medical e Teses de Mestrado e Doutorado sobre a doença da Universidade Federal de Goiás e 

Universidade de Brasília – UNB e de Minas Gerais - UFMG).  

Foram coletados dados de pesquisa das agências oficiais do Governo, informações 
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pessoais de profissionais da saúde, também foram realizadas entrevistas orais e escritas com a 

população estudada, coletadas também através de palestras e um programa de rádio local.  

 

3. PRIMORDIOS DA DOENÇA DE CHAGAS NA AMÉRICA-LATINA 

 

O homem foi envolvido no ciclo da doença de forma “acidental” (moradias me 

focos naturais): desequilíbrio ecológico ocasionou uma zoonose. O centro de endemismo dos 

vetores era Cochabamba - Bolívia: refúgio paleoecológico há mais de 10000 anos. Há relatos 

da domiciliação dos triatomíneos pelos incas quando estes criavam cobaias (Cavia sp, 

também conhecidas no Brasil como preás) nos dormitórios, atraindo os triatomíneos do peri-

domicílio
12

.  

A antiguidade da infecção humana através de estudos DNA em múmias pré-incas 

revelou amastigotas de Trypanosoma cruzi
2
 a aproximadamente 9000 anos. No Brasil, há 

evidências de que a doença humana surgiu após seu descobrimento, embora tenha sido 

encontrada uma múmia datada de aproximadamente 1200 anos. O relato mais antigo de 

triatomíneos (também chamados de “vinchuca” ou “barbeiros”) no Brasil foi feito pelos 

jesuítas em 1590. Sua introdução no Brasil ocorreu possivelmente através da Argentina ou 

Uruguai. O “engasgo” (megaesôfago) e a “hidropsia” (constipação causada provavelmente 

pelo megacólon chagásico) (Saint-Hilaire, 1819; Longgaard, 1865) já existiam 

endemicamente no interior de Goiás e Minas Gerais
12

. 

O agente etiológico, T.cruzi, foi descoberto “ao acaso” por Carlos Chagas, em 

1909, enquanto pesquisava sobre a Malária em Lassance, Minas Gerais. Descobriu no 

intestino de hemípteros numerosos flagelados com características morfológicas de um 

tripanossomídeo. No início, formulou-se a hipótese de ser o protozoário um estágio evolutivo 

de algum hemoflagelado do próprio inseto ou de algum vertebrado. Ao submeter macacos a 

picadas de insetos infectados, em um deles foi observada a presença de tripanossoma no 

sangue periférico, e passou a denominar este parasita de Trypanosoma cruzi. Além disso, 

descobriu o seu vetor principal, reservatórios, a doença, formulou hipóteses sóbrias sobre o 

controle dos vetores. Como se esperava, a ciência no Brasil é suportada e não valorizada pelos 

políticos, levando-o à perda do merecido Prêmio Nobel. Posteriormente, outros pesquisadores 

prosseguiram no estudo da doença de Chagas. Os Pesquisadores Salvador Mazza e Cecílio 

Romaña (argentinos) validaram a doença em 1935 com o devido nome09. 

O reservatório da doença de Chagas tem sido, além do homem, mamíferos 

domésticos e silvestres infectados pelo Trypanosoma cruzi. Os de maior importância são 
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aqueles que coabitam, ou estão muito próximos ao homem
16

. 

 

4. EVOLUÇÃO CRONOLÓGICA DA DOENÇA DE CHAGAS NO BRASIL NO 

SÉCULO XX 

Embora a doença de Chagas tenha sido descoberta em 1909, somente a partir de 

1960 seu controle foi pensado de forma profissional4, mudando a política sanitária dos países 

subdesenvolvidos9. Entretanto, efetivamente, apenas a partir de 1970 foram dados os 

primeiros passos com essa finalidade, inicialmente no Estado de São Paulo e posteriormente 

por meio de iniciativas dos inquéritos nacionais de prevalência sorológica de 1975 a 1980 e 

triatomínico de 1975 a 1983, estimulados pelo Programa Integrado de Pesquisas em Doenças 

Endêmicas (PIDE) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq). As Bases do controle com inseticidas foram dadas por Emanuel Dias em Bambuí - 

MG (1943). O estabelecimento medidas controle aconteceu (1960-1970)11. 

Ocorreram Estudos-piloto realizados pelo Ministério da Saúde, como o Projeto 

Mambaí-GO (1980), de onde surgiram as bases para implantação programas de participação 

comunitária (Agentes sanitários, “Unidades de Vigilância”) 12. 

Somente nos anos 80, com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) e do Banco Mundial, o Brasil iniciou de forma sustentada o 

controle vetorial da doença de Chagas, o qual foi reforçado pela iniciativa dos países do Cone 

Sul, em 1991, para erradicação do triatoma infestans
5
. 

Houve uma consolidação dos resultados da luta anti-vetorial em Bambuí-MG, São 

Paulo-SP e Mambaí-GO mostrando a exeqüibilidade da eliminação do triatoma infestans e da 

transmissão vetorial da infecção em crianças de baixa idade, nas áreas trabalhadas. Início do 

modelo de vigilância epidemiológica com Participação Comunitária em Bambuí-MG e 

Mambaí-GO
9
. 

Houve o início da Reunião de pesquisa básica em doença de Chagas 

(CNPq/Caxambú). Reunião técnica do CNPq em Belo Horizonte (1974), Congresso 

Internacional da OPS em Belo Horizonte(1975) e realização do Congresso Internacional de 

doença de Chagas (RJ, 1979). Criação do Programa PIDE (CNPq), altamente estimulante para 

as pesquisas científicas, mais tarde seguido pelo TDR/OMS. Edição dos livros de Brener & 

Andrade (Doença de Chagas) e de Lent & Wygodzinsky (triatomíneos)
 25

.  

Esta doença encontra-se distribuída em todo continente americano, desde o Sul dos 

Estados Unidos até o Sul da Argentina. Apresentava uma elevada incidência no Brasil, 

estimada, no final da década de 70, em cerca de 100 mil casos novos por ano. Hoje, com a 
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estratégia de monitoramento entomológico para identificar a presença do vetor e desencadear 

as ações de combate utilizando inseticidas específicos, assim como as melhorias habitacionais 

realizadas nas áreas endêmicas, a doença encontra-se sob controle. Esse fato pode ser 

constatado a partir do consolidado dos inquéritos sorológicos para a doença de Chagas 

realizados sistematicamente entre escolares (7-14 anos de idade) de todos os estados 

endêmicos, no período de 1989 a 1999. Nesse consolidado, de 244.770 amostras colhidas, 

apenas 329 foram positivas, resultando em uma prevalência média geral de 0,13%
16

.  

Com esses resultados e a redução da área onde é encontrado o Triatoma infestans, a 

Comissão Internacional de Especialistas constituída pela Organização Pan-Americana de 

Saúde (OPAS) e pelos países do Cone Sul, com a finalidade de avaliar a situação 

epidemiológica de cada país, conferiu o certificado de interrupção da transmissão vetorial 

pelo T. infestans a oito estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Pernambuco16. 

Em Goiás, com a finalidade de realizar um estudo clínico-epidemiológico da doença 

de Chagas, em áreas onde a espécie vetora era o Triatoma infestans, foi montado o Projeto 

Mambaí. Iniciado em 1974, com o estudo eco-epidemiológico da região. Posteriormente, em 

1979, após o levantamento triatomínico e devido ao requerimento do Projeto, foi solicitada a 

colaboração da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública do Ministério da Saúde - 

SUCAM/MS, que forneceu apoio e infra-estrutura para a implementação de um sistema de 

controle e vigilância da doença de Chagas11. 

Na Reunião de Ministros da Saúde do Cone Sul (1991), surgiu o Programa de 

erradicação do Triatoma infestans (PETI), participando o Chile, Uruguai, Brasil, Paraguai e 

Bolívia. O Perú por razões políticas ficou fora do PETI5. 

Historicamente, a doença humana se inicia com a domiciliação dos triatomíneos. 

Embora haja outros modos de se adquirir a infecção, a maioria ocorre por meio de 

transmissão pelo triatomíneo. Portanto, as medidas de controle devem dirigir-se à eliminação 

desses insetos do ambiente humano
9
. 

A doença se caracteriza por uma fase aguda ou assintomática e posterior fase 

crônica que se manifesta no coração, esôfago ou cólon
18

. 

A doença de Chagas foi uma enzootia, ou seja, uma infecção ou doença de 

animais, transmitida entre estes por triatomíneos silvestres. A invasão dos ecótopos silvestres 

pelo homem foi gradativamente transformando a infecção em uma antropozoonose. A 

infecção torna-se uma zoonose intercambiada entre animais e homem, por meio de 

triatomíneos domiciliados, evoluindo para uma antroponose, ou seja, doença de transmissão 
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inter-humana e finalmente em caminho inverso para uma zooantroponose, com a 

possibilidade de transmissão da infecção do próprio homem para os animais domésticos 

susceptíveis
2
. 

A transmissão natural ou primária da doença de Chagas é a vetorial, que se dá 

através das fezes de triatomíneos. Esses, ao picar os vertebrados, em geral defecam após o 

repasto, eliminando formas infectantes de tripomastigotas metacíclicos, presentes em suas 

fezes e que penetram pelo orifício da picada, ou por solução de continuidade deixada no ato 

de coçar. 

A eliminação do Triatoma infestans e a diminuição da densidade triatomínica 

domiciliar, por outras espécies de triatomíneos, reduziu significativamente a transmissão 

vetorial que, na década de 70, se estimava ser responsável por 80% das infecções humanas. 

A transmissão transfusional ganhou grande importância epidemiológica, nas duas 

últimas décadas, em função da migração de indivíduos infectados para os centros urbanos e da 

ineficiência no controle das transfusões nos bancos de sangue. A transmissão congênita 

ocorre, mas muitos dos conceptos têm morte prematura, não se sabendo, com precisão, qual a 

influência dessa forma de transmissão na manutenção da endemia
16

, o T.cruzi também pode 

ser transmitido ao homem por meio de acidentes de laboratório com materiais pérfuro-

cortantes; transfusão sanguínea; transplante de órgãos e por via digestiva.  

Na segunda metade do século XX, houve uma série de avanços no diagnóstico 

clínico-laboratorial (Strout, xenodiagnóstico, ELISA, PCR, et coetera), no tratamento da fase 

aguda (atualmente também da crônica), no controle vetorial e transfusional, transplantes de 

células-tronco e outros. Aliada ao trabalho de notáveis profissionais, estas descobertas 

determinaram uma queda notável na prevalência da doença12. 

Ainda de acordo com o mesmo artigo, o diagnóstico laboratorial dessa doença é 

feito pelo exame sanguíneo a fresco; xenodiagnóstico; hemocultura; inoculação em animais e 

histopatologias, além de exames indiretos e inespecíficos. O diagnóstico clínico pode ser 

confirmado pelos antecedentes epidemiológicos: procedência de áreas endêmicas de 

parasitose; conhecimento do triatomíneo e existência na residência, casas de “pau a pique”, 

“cafuas“ etc. O tratamento é feito com nifortimox e/ou benzonidazol, sendo este tratamento 

apenas paliativo. 

Entre 1970 e 1980 houve a reformulação do programa brasileiro de controle da 

doença, com a SUCAM, buscando-se homogeineidade técnica, continuidade e contigüidade. 

Deflagrados no Brasil dois inquéritos fundamentais: o entomológico e o sorológico, através da 

comunidade científica e do Ministério da Saúde (SUCAM)
 25

. 
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Das mais de 120 espécies conhecidas, 48 foram identificadas no Brasil, das quais 

30 já foram capturadas no ambiente domiciliar. Dessas, cinco têm especial importância na 

transmissão da doença ao homem, por ordem de importância: Triatoma infestans, Triatoma 

brasiliensis, Panstrongylus megistus, Triatoma pseudomaculata e Triatoma sordida. Outros 

como Triatoma rubrovaria, no Rio Grande do Sul e Rhodnius neglectus, em Goiás, com a 

eliminação do Triatoma infestans, vêm colonizando a habitação e tendem a assumir algum 

papel na transmissão domiciliar da doença de Chagas. 

Em 09 de junho de 2006 a OPAS/OMS entregou ao Brasil, o certificado de 

interrupção da transmissão T. infestans 19.  

Hoje, com a estratégia de monitoramento entomológico, ações de combate utilizando 

inseticidas específicos, assim como as melhorias habitacionais realizadas nas áreas 

endêmicas, a doença encontra-se sob controle de acordo com o certificado da OMS, mas o 

risco de transmissão continua. 

Na tabela 1 veremos alguns fatos importante relacionados à Evolução cronológica dos 

principais eventos e avanços relacionados direta ou indiretamente ao controle da Doença de 

Chagas humana no Brasil no século XX. 

 

Tabela 1.- Evolução cronológica dos principais eventos e avanços relacionados direta ou indiretamente ao 

controle da Doença de Chagas humana no Brasil no século XX . 

 

ANO EVENTO PESQUISA OU DESCOBERTA 

1909 Chagas descobre a doença partir do vetor, em Lassance, Minas Gerais, Brasil. 

1910-12 Chagas propõe melhoria: da habitacional e assinala os aspectos políticos e sociais 

ligados ao vetor domiciliado, conclamando ação de governo para seu contrate. 

1910 Arthur Neiva amplia definitivamente seus estudos sobre os tniomineos. 

1911 Chagas descreve a transmissão congênita e envolve Gaspar Vianna em testes 

terapêuticos. 

1913 Guerreiro e Machado desenvolvem a RFC (por indicação de par Carlos Chagas). 

Brumpt desenvolve o xenodiagnóstico. 

1916 Chagas enfatiza a doença crônica, como o fator de maior impacto, especialmente a 

cardiopatia, com sua alta mortalidade. 

1918 Souza Araújo solicita una Lei Estadual para a construção de vivendas rurais no 

Paraná. 

1918-28 Chagas e Vilela ampliam os estudos sobre a cardiopatia crônica. 

1920-22 S. Campos e N, Larrier comprovam experimentalmente a transmissão congênita. 

1920-22 Polêmica na Academia Nacional de Medicina questionando-se os achados de 

Chagas e a importância da doença. 

1928 Villela emprega: RFC em hospitais de Belo Horizonte. 
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1929-34 C. Chagas e Evandro Chagas empregam o eletrocardiograma em chagásicos. 

1934 Morte de Chagas no Rio de Janeiro, aos 55 anos de idade. 

1935 Congresso Internacional da MEPRA em Mendoza, Argentina; Romaña descreve o 

sinal do no tendo sua importância ressaltada por Emanuel Dias e Evandro Chagas, 

do Brasil. 

1937-40 Em Belo Horizonte. Vianna Martins e Aristóteles Brasil estudam a cardiopatia crônica 

e o megaesôfago em chagásicos. 

1939   Vianna Martins descobre o foco de Bambuí 

1943 Emmanuel Dias instala com Henrique Aragão o Centro de Estudos e Profilaxia da 

Moléstia de Chagas em Bambuí. 

1945-46 Início da sistematização da cardiopatia crônica. Fracasso do DDT. 

1947-48 Produção do BHC por Busvine & Bames (UK) e seu ensaio exitoso no Brasil (Dias e 

Pellegrino) e na Argentina (Romaña & Abalos). 

1949 Primeiros inquéritos regionais em Bancos de Sangue (Pellegrino, em M. Gerais); Dão 

redescreve a transmissão congênita na Venezuela. 

1950-52 Definitiva comprovação em S. Paulo da transmissão transfusional, descrevendo-se 

ainda a quimioprofilaxia (Freitas, Nussensweig & Amato Net). 

1953- 55 Primeiros ensaios de larga escala com BHC contra triatomíneos, por E. Dias, região 

de Uberaba, M. Gerais. 

1956 Sistematização definitiva da cardiopatia chagásica (Bambuí). 

1958-59 Confirmação dos resultados do controle triatomínico no Chile   (Neghme & 

Schenone) e em S. Paulo (Pedreira de Freitas). 

1960-70 Início regular dos programas em São Paulo e na Venezuela (esta priorizando a 

questão do melhoramento da moradia rural). Estudos de novas técnicas sorológicas, 

especialmente a imunofluorescência (Brasil, com ME Camargo) e a hemaglutinação 

{Argentina, com J. Yanowsky). 

1970-80 Reformulação do programa brasileiro (SUCAM), buscando-se homogeneidade 

técnica, continuidade e contigüidade. Deflagrados no Brasil dois inquéritos 

fundamentais: o entomológico e o sorológico, através da comunidade científica e do 

Ministério da Saúde (SUCAM). Testados com sucesso os novos piretróides contra os 

triatomíneos em Minas Gerais (FIOCRUZ) e no R. Janeiro (UFRJ). Primeiros ensaios 

com o Benzonidazol. 

1980-90 Padronização do programa brasileiro, que se estende a 2.450 municípios da área 

endêmica. Resultados de S. Paulo mostram a virtual eliminação do T. infestans e da 

transmissão vetorial. Início definitivo do controle de sangue no País, com a emersão 

da AIDS e criação dos Hemocentros regionais. Aprimoramento e expansão da 

etapa/estratégia de vigilância epidemiológica no Brasil, com ações participativas e 

municipalizados. Reinfestação do Brasil por Aedes aegypti, o que provoca 

enfraquecimento do programa anti-Chagas, principalmente por deslocamento da 

força de trabalho. 



 22 

1990 a 2000   Estudos preliminares e deflagração da “Iniciativa do Cone Sul” em Brasília, 1991. 

Progressiva eliminação do T. infestans em vários estados brasileiro. Redução 

substancial dos índices de infestação intradomiciliar por triatomíneos em todo o país. 

Progressiva redução nas taxas de infecção chagásica em candidatos à doação de 

sangue, com aumento da cobertura de triagem sorológica em mais de 94% dos 

serviços de hemoterapia no País. Por outro lado, progressivamente desativa-se a 

Fundação Nacional de Saúde, em processo de descentralização para Estados e 

Municípios, consolidando-se formalmente o processo administrativo através de 

Portaria Ministerial em dezembro de 1999. 

Fonte: Adaptado de uma revisão de SILVEIRA et al, em: “o controle da doença de 

Chagas nos países do cone sul da América”, 2001. 

 

5. EVOLUÇÃO E CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO ESTADO DE GOIÁS 

 

Existem peculiaridades na epidemiologia da doença de Chagas que implicam em 

uma grande diversidade de situações com as quais, na prática do controle, se deve lidar. São 

muitos os vetores ou espécies vetoras potenciais; são diversos os reservatórios animais. A 

transmissão natural pelo vetor depende de fatores condicionantes ambientais diversos. Esta 

seria condição suficiente para a adoção de uma abordagem de risco distinguindo situações 

diversas18. 

No Brasil e outros países do Cone Sul é cada vez menos expressiva a incidência da 

doença de Chagas, em razão do continuado controle de triatomíneos domiciliados e de 

rigorosa seleção de doadores de sangue, fatos aliados ao esvaziamento demográfico e à 

modernização das zonas rurais. Como resultado, cada vez mais rara e excepcional deverá ser a 

detecção da forma aguda da doença entre nós nos próximos anos, esperando-se que a mesma 

se restrinja a eventuais casos de transmissão congênita e a esporádicas situações de 

transmissão vetorial ou oral em áreas sob vigilância e ambientes silvestres, inclusive da 

Amazônia. Consequentemente devem decrescer as taxas de infecção chagásica entre doadores 

de sangue e mulheres em idade fértil, portanto reduzindo-se ainda mais as chances de novos 

casos de transmissão transfusional e congênita07. 

Em Goiás, o Dr. Jofre Marcondes Resende20, médico e pesquisador, publicava nos 

primeiros volumes da Revista Goiana de Medicina, uma casuística impressionante (1956) de 

megaesôfago por doença de Chagas. Em 1965 publicou então um artigo sobre o emprego de 

Violeta de Genciana como medida profilática na transfusão de sangue
23

. 

Tomando como base um estudo retrospectivo realizado a partir de dados 
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adquiridos com a avaliação dos relatórios epidemiológicos tipo inquérito (Relatório da 

Atividade de Borrifação, Relatório de Exame e Identificação de Triatomíneos, Relatório de 

Atividade de Pesquisa e de Colonização de Triatomíneos), tendo em vista que os mesmos são 

do período de janeiro de 1995 a dezembro de 1999
15

, podemos traçar alguns pareceres em 

relação à infestação triatomínica, índices sorológicos, número de localidades e unidades 

domiciliares borrifadas, tipos de inseticidas utilizados e população atendida pelo Programa. 

No contexto epidemiológico da doença, Goiás ocupava a terceira colocação pelo 

inquérito nacional realizado em 1980. Com a implantação do Programa de Eliminação do 

Triatoma infestans em 1992, projeto que faz parte do Programa de Controle da Doença de 

Chagas no Estado de Goiás, o índice de 7,4% de prevalência11 da doença caiu 

consideravelmente e hoje o principal vetor não é detectado, ou é encontrado em índices muito 

baixos em alguns municípios do Estado. 

Depois dessa análise, observou-se que a maioria dos municípios goianos possui 

índice sorológico realmente muito baixo, como Campos Belos (1,18%), São Luís dos Montes 

Belos (0,82%), chegando a zero em Mambaí. O índice de prevalência vetorial demonstrou 

uma grande eficiência do PETI, como no município de Posse, onde só foi detectado o vetor 

em 1998 (0,03%) (Tabela 2). 

Na maioria dos municípios catalogados como de risco, constatou-se que estes 

possuem índices de prevalência baixos, como exemplos temos, Campos Belos (1,18%), São 

Luís (0,82%) e Mambaí (0%), para a sorologia chagásica; ou para nível entomológico, como o 

município de Posse e Simolândia, que já foi citado acima.  
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5,26%
4,45%

0,00%

3,70%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

Iaciara(1995) Posse(1996) Mambaí(1996) Simolândia(1995)

Municípios

 

Tabela 2: Índices sorológicos da infecção chagásica no após o PETI nos últimos inquéritos sorológicos. 

(CR/FUNASA., 2003). 

Municípios / Ano Sorologia (% de positividade) na pop. geral 

MUNICÍPIO ANO SOROLOGIA 

São Luís dos Montes Belos 1998 0,82% 

Posse** 1996 4,45 

Mambaí** 1996 0,00 

São Domingos** 1996 3,60 

Divinópolis* 1995 0,00 

Iaciara* 1995 5,26 

Simolândia* 1995 3,10 

Guarani* 1995 3,19 

Damianópolis* 1995 1,41 

Sitio D’Abadia* 1995 0,00 

Campos Belos* 1995 1,18 

Campos Belos 1995 1,18% 

Novo Brasil 1980 2,35% 

 

Em conjunto, o índice de infestação pelo Triatoma sordida aumentou 

consideravelmente, chegando a 8,13% em Posse (1998) e 13,86% em Divinópolis (1999) 

(Figura1).  

 

 

 

  

 

 

\ 

 

Figura 1: Relação entre o inquérito sorológico realizado em 1980 e o último inquérito sorológico realizado 

nos municípios. 

 

Decorridos mais de meio século desde que Emanuel Dias formulou o esquema 

básico para controle de triatomíneos domiciliados, os programas de controle para doença de 

Chagas em toda área endêmica, hoje, se defrontam com o tema da vigilância epidemiológica, 

como um dos maiores desafios a enfrentar em suas etapas mais avançadas7. Já Carlos Chagas 

assinalava que o controle da doença se encontrava ligado a decisões políticas e a um esquema 

que levasse em conta a população afetada, seus interesses e seus direitos de cidadania2. Dessa 

maneira, um “esquema” que hoje vem sendo utilizado para focalizar e valorizar o indivíduo 

como frisava Carlos Chagas é o Programa de Saúde da Família (PSF), que foi criado pelo 

Ministério da Saúde em 1994, como uma das formas de enfrentamento dos limites do modelo 
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assistencial dominante centrado na doença e no hospital. Portanto, passa a priorizar as ações 

de proteção e promoção à saúde dos indivíduos e da família, tanto adultos, quanto crianças, 

sadias ou doentes, de forma integral e contínua14. 

No continente americano estima-se uma prevalência de cerca de 18 a 24,7 milhões 

de casos de pessoas infectadas com Trypanosoma cruzi13. Em Goiás, a doença de Chagas 

continua sendo uma endemia importante. No momento, são considerados pelo menos 11 

municípios de risco na transmissão da doenças de Chagas, onde a Coordenação Regional da 

Fundação Nacional de Saúde – GO (CR/FNS-GO) tem implantado campanhas de controle de 

Doença de Chagas no Estado. Além disso, existem também, municípios onde foram 

implantadas campanhas de controle e vigilância, sendo que estas encontram-se em fase de 

manutenção. 

A vigilância epidemiológica, inicialmente entendida como uma fase ou etapa do 

programa antivetorial, hoje é assumida como uma estratégia de ação que compreende, além 

do componente entomológico, outros elementos da cadeia epidemiológica da 

tripanossomíase3, 6.  

Historicamente, o esquema proposto por Ezequiel Dias (1957) já contemplava a 

instalação de uma atenção permanente e horizontalizada para as situações de densidade muito 

baixa da infestação triatomínica domiciliar, a ser lograda após a fase de ataque químico ao 

vetor sob cobertura ideal, com a devida continuidade e contigüidade nas ações4. 

Essa situação materializou-se em Bambuí, Minas Gerais, Brasil, quando ao final 

de 1973, foi observada a virtual eliminação do Triatoma infestans do município e a redução 

dos índices de infestação do vetor secundário, o Panstrongylus megistus, a menos que 4% dos 

domicílios existentes.  

Em paralelo, desapareceram os casos agudos da moléstia e a prevalência por 

infecção medida por sorologia, em populações infantis não selecionadas. Foram reduzidas a 

níveis próximos de zero nos grupos etários inferiores, indicando a virtual interrupção da 

transmissão da doença de Chagas no município. Um outro exemplo de bons resultados como 

na utilização da vigilância epidemiológica, foi em Mambaí, Goiás, com a detecção de 65% 

das habitações infectadas. Utilizando-se as Unidades Mínimas de Vigilância (UMV), e nas 

localidades em que se implantou o Programa de Informação Triatomínica (PIT), observou-se 

que a população envolvida no programa teve uma boa aceitação o que caracteriza um 

instrumento para a aplicação do combate contínuo e efetivo da transmissão da doença de 

Chagas11. 

Em Goiás, o perfil epidemiológico da doença de Chagas se modificou após a 
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implantação do Programa de Erradicação do T. Infestans –PETI- (1991), contudo, eram 

considerados em 2003, 20 municípios de potencial risco de transmissão da Doença no Estado, 

de um total original de 221 em 1980. Tradicionalmente a Coordenação Regional da Fundação 

Nacional de Saúde – GO, era responsável da manutenção deste programa, repassado para a 

SES-GO desde 1998, após a descentralização do SUS.  

É importante salientar também que nos outros municípios que foram realizados os 

inquéritos sorológicos a mais alta taxa apareceu em Iaciara com 5,26% de positividade. Já a 

sorologia do distrito de Jataí foi caracterizada por índices indetectáveis tanto na população 

geral como em crianças de 0 a 9 anos nos municípios de Sanclerlândia e Quirinópolis, como 

num índice muito elevado de soropositivos de 0 a 9 anos em São Simão (21%), chegando a 

42,5% em Novo Brasil, sendo todos os inquéritos realizados no ano de 1996 (CR/FNS/GO). 

Apenas em São Luis dos Montes Belos não houve investigação em crianças na faixa etária 

mencionada. A partir dessas informações bases e do apoio das prefeituras e seus respectivos 

órgãos de interesse, como o PSF, a equipe de pesquisadores, apontou dois municípios 

avaliados (Novo Brasil e São Luís dos Montes Belos), para idealizar a implantação do 

Sistema de Vigilância Epidemiológica para doença de Chagas. 

Nestes municípios as Unidades de Saúde da Família (USF) e suas respectivas 

equipes, funcionam normalmente, e suas atividades estão de acordo com as suas atribuições. 

Em cada um delas e na FUNASA foi montado um PIT (Posto de Informação Triatomínica), 

que se constituiu na central coletora e de ataque triatomínico, no principal banco de dados 

(entomológicos, sorológicos, recenseamento e outros) e no fundamental órgão de irradiador 

de Informação, Educação e Comunicação (IEC), para a própria comunidade. Uma Unidade 

Mínima de vigilância (calendário detector ilustrado + dispositivo coletor) está sendo montada 

em cada domicílio (para a coleta de triatomíneos e/ou fezes) dos municípios referidos, 

também nestes municípios, em todas as crianças nascidas após a fase de ataque maciço com 

inseticidas, serão coletadas amostras para estudo através de técnicas sorológicas e/ou bio-

moleculares. 

Nada mais centralizado do que o sistema vigente até os anos 80. com a criação do 

SUS a partir da constituição de 1988, estabeleceu-se a figura do comando único por esfera de 

governo, com competências detalhadas na Lei Orgânica da Saúde(8080/90). Entretanto, um 

movimento anterior (decreto de 1987), originado no antigo INAMPS, denominado SUDS 

(Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde), havia conferido grande autonomia 

decisória aos estados, deixando os municípios submetidos à ação programadora e gerencial 
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destes. O exercício do comando único nos primeiros anos de implementação desta política foi 

muito limitado e ainda se ressente de tal momento “estadualizado” de descentralização. 

A questão foi retomada com profundidade apenas após 1993, com a Norma 

Operacional Básica do SUS deste ano. Através deste instrumento, estabeleceram-se critérios e 

prerrogativas para o comando do  sistema nos níveis sub-centrais, de forma gradativa, através 

das chamadas condições de gestão incipiente, parcial e semi-plena. Foram criadas também as 

Comissões Intergestores, envolvendo estados e municípios nas decisões referentes à condução 

política e operacional do sistema. 

A gestão semiplena permite ao estado ou município nela enquadrada (através de 

processo voluntário) um conjunto de prerrogativas de comando unificado sobre todas as 

vertentes da política de saúde em suas esferas de atuação: preventivo-curativo; individual-

coletivo; contratação-controle e avaliação dos prestadores privados; pagamentos diretos de 

tais prestadores; medidas de saúde coletiva, além de outras. 

Na Reunião de Ministros da Saúde do Cone Sul (1991), surgiu o Programa de 

Erradicação do Triatoma infestans (PETI), participando o Chile, Uruguai, Brasil, Paraguai e 

Bolívia. O Perú por razões políticas ficou fora do PETI12.  

Atualmente, o PETI encontra-se em fase de manutenção e vigilância e tem a 

finalidade de eliminar a transmissão da doença de Chagas através do seu principal vetor e 

também manter um estado de vigilância em relação à espécies secundárias, mas também de 

risco de transmissão da doença. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O PETI teve grande êxito na redução do índice sorológico da doença de Chagas e 

na eliminação do principal vetor, T. infestans. Porém, percebeu-se um aumento na infestação 

do vetor secundário, T. sordida, sugerindo a necessidade de um estudo visando a avaliação da 

eficiência do PETI nos municípios considerados de risco. 

Atualmente estas áreas têm predomínio do vetor secundário T. sordida. 

Sugere-se também a supervisão e implantação de um programa otimizado e 

adaptado de Vigilância Longitudinal (“Unidades Mínimas de Vigilância”) com programas de 

participação comunitária e educação em saúde, junto à detecção de possíveis formas 

inaparentes da doença de Chagas numa população de crianças nascidas após a implantação 

das medidas de controle no Estado. 

O PSF é uma ferramenta muito eficaz, pois está sob responsabilidade de cada 

município diagnosticar os problemas de saúde de sua região e principalmente preveni-las. A 

gestão semiplena do SUS (e neste contexto insere-se o PSF) é também um risco para a 

vigilância e controle de doenças, pois tal responsabilidade não se torna única do estado ou 

município, resultando em possível descaso com as doenças endêmicas de risco como a doença 

de Chagas. Ao mesmo tempo, o programa é estratégico para a saúde, pois não tem a visão 

arcaica de um simples “posto de saúde” (curativos, medicamentos curativos, etc.), mas de um 

ponto de referência local para a multiplicação da saúde através da abordagem primária à 

saúde que é a prevenção de doenças. 

Com o conhecimento da epidemiologia, da sorologia da população de risco e da 

entomologia, as medidas de controle da doença de Chagas se tornaram mais eficazes. 

O Programa de Controle da doença de Chagas em Goiás obteve êxito em dois 

pontos o primeiro foi na redução do índice sorológico da doença no Estado e o segundo foi na 

eliminação do T. infestans. 

Porém, ocorreu um aumento considerável na prevalência do vetor secundário T. 

sordida, o que faz necessário a implantação de um sistema de Vigilância Longitudinal para 

que se tenha um controle mais eficaz e viável a partir da Participação Comunitária. 

Necessário se faz uma maior exploração das escolas enquanto instituições na 

prevenção de doenças e que futuramente possam estar interligados os setores educação e 

saúde, pois somente através da educação em saúde, poderemos gozar de um mundo livre de 

endemias. Esta é a razão que incentivou o desenvolvimento de pesquisa em área de campo. 
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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar o risco de transmissão da doença de Chagas 

(DCh) em dois municípios endêmicos de risco após a implantação do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Para tal, foi realizado uma avaliação in locus sorológica, entomológica e 

epidemiológica do Programa de Erradicação do Triatoma infestans (PETI) nos municípios 

pesquisados. No contexto epidemiológico da doença de Chagas, conforme o inquérito 

sorológico realizado em 1980, em São Luís dos Montes Belos (SLMB) a soroprevalência 

estava em torno de 0,82% e em Novo Brasil (NB) em torno de 2,35% dos pesquisados. O 

levantamento sorológico em 303 escolares nascidos após a fase de controle nas regiões 

mostrou nenhuma delas estava com sorologia positiva para a moléstia. Nas 236 Unidades 

Domiciliares pesquisadas (150 em São Luís dos Montes Belos e 86 em Novo Brasil), todas 

infestadas por triatomíneos, nenhum triatomíneo capturado estava positivo para Trypanosoma 

cruzi. Apesar do controle do Triatoma infestans existe o considerável aumento dos vetores 

secundários como o Triatoma sordida, merecendo constante estado de Vigilância 

epidemiológica dentro do contexto do atual Sistema Único de Saúde (SUS) e da sua potencial 

inserção na rotina do Programa de Saúde da Família.  

 

PALAVRAS-CHAVE - Doença de Chagas; Sorologia; Epidemiologia; Triatomíneos; 

Vigilância.  
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SEROEPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF CHAGAS DISEASE IN TWO RISK 

ENDEMIC MUNICIPALITIES LOCATED IN Triatoma sordida ZONES IN GOIÁS 

STATE, BRAZIL 

 

ABSTRACT 

 

This study aims at assessing the risk of Chagas disease transmission in two high-risk 

endemic Municipalities after the local implementation of National Unified Health System 

(SUS). To that end, a serological, entomological and epidemiological assessment of Triatoma 

infestans Eradication Program (PETI) was carried out in loco in the Municipalities researched. 

In the epidemiological context of DCh, according to serological investigation conducted in 

1980, seroprevalence amongst the population researched was around 0,82% in São Luís dos 

Montes Belos (SLMB) and 2,35% in Novo Brasil (NB). According to serological survey 

conducted locally, no serologically positive results for Chagas disease were observed in samples 

from school-age children born in the region after control phase has been concluded. 

Notwithstanding Triatoma infestans transmission has been controlled, a considerable 

dissemination of secondary vectors such as Triatoma sordida deserves a constant state of 

epidemiological surveillance within the context of National Unified Health System (SUS), as 

well as its potential insertion in the daily practice of the Family Health Program (PSF). 

 

KEYWORDS: Chagas disease; Serology; Epidemiology; Triatominae; Surveillance.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

No período de 1975 a 1983, como parte do Programa de Controle da Doença de 

Chagas (DCh), o Ministério da Saúde (MS) realizou em quase todo o Brasil, um inquérito 

sorológico
3
 e um inquérito triatomínico

15
, com o objetivo de atualizar as informações sobre a 

prevalência da infecção e sobre a distribuição dos vetores. Dessa forma, foram conhecidas as 

áreas endêmicas da doença e também definidas e priorizadas as ações de controle. 

A doença de Chagas é uma infecção generalizada, de natureza endêmica e 

evolução essencialmente crônica, causada por um protozoário (Trypanosoma cruzi), é 

transmitida ao homem e a outros animais através de triatomíneos. Esta enfermidade encontra-

se distribuída em todo continente americano, desde o Sul dos Estados Unidos até o Sul da 

Argentina
8
. 

Em 1909, Carlos Chagas, realizando estudos sobre a malária em Lassance Minas 

Gerais, descobriu no intestino de hemípteros numerosos flagelados com características 

morfológicas de um tripanossomídeo. No início formulou-se a hipótese de ser o protozoário 

um estágio evolutivo de algum hemoflagelado do próprio inseto ou de algum vertebrado. Ao 

submeter macacos a picadas de insetos infectados, um deles observou-se a presença de 

tripanossoma no sangue periférico, e passou a denominar este parasita de Trypanosoma 

cruzi
8,18

. 

A distribuição de triatomíneos não se limita ao continente americano, ainda que, 

em ambiente domiciliar, apenas haja transmissão natural da enfermidade ao homem na região 

compreendida desde o sul dos Estados Unidos – onde foram reportados apenas poucos casos – 

até a província de Chubut, na Argentina
8,18

. Disso decorre a designação de Tripanossomíase 

Americana para a entidade mórbida descrita por Carlos Chagas. Mesmo nas Américas, a área 

de dispersão de vetores no ambiente silvestre é bem mais extensa do que aquela com 

transmissão vetorial. São encontrados triatomíneos entre os 40º de latitude norte
19

 e 45o de 

latitude sul
7, 2

. 

Evidentemente, a veiculação da doença no ambiente domiciliar resulta de outras 

variáveis. É indispensável que o vetor esteja presente, infectado e colonizando a habitação 

humana. Tal situação, por sua vez, está condicionada primariamente à existência de 

circunstâncias favoráveis à domiciliação dos vetores, que são condições relacionadas ao 

ambiente, à ação do homem sobre o ambiente e a atributos do próprio vetor. 

A tripanossomíase americana é a protozoose de maior prevalência no Estado de 

Goiás, sendo que a sua transmissão natural sempre esteve associada ao estreito contato do 
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homem, principalmente aquele da zona rural, com triatomíneos
13

.
 

De acordo com Oliveira, 2004, foram examinados em Goiás, entre 2000 e 2003, 

32.437 exemplares de triatomíneos e 276 (0,85%) positivos para Tripanosoma cruzi. Desses 

276 triatomíneos, 234 (84,78%) eram da espécie T. sordida (50 no intradomicílio e 184 no 

peri-domicílio) e 21 (7,61%) positivos da espécie Rhodnius neglectus (18 no intradomicílio e 

03 no peri-domicílio)
 13

. 

No contexto epidemiológico da doença, Goiás ocupava a terceira colocação pelo 

inquérito nacional realizado em 1980. Com a implantação do Programa de Eliminação do 

Triatoma infestans em 1992, projeto que faz parte do Programa de Controle da Doença de 

Chagas no Estado de Goiás, o índice de 7,4% de prevalência da doença caiu 

consideravelmente e hoje o principal vetor não é detectado ou é encontrado em índices muito 

baixos em alguns municípios do Estado.  

Em São Luís dos Montes Belos (SLMB) a soroprevalência estava em torno de 

0,82% e em Novo Brasil (NB) em torno de 2,35% dos pesquisados e foi realizado um 

levantamento sorológico na região. Nesta época, as espécies mais prevalentes eram o T. 

sordida, Rhodnius neglectus, Panstrongylus diasi, P. megistus e T. pseudomaculata. 

Em Novo Brasil foi realizado um inquérito sorológico em crianças de até 10 anos 

em 1980, mas em São Luís dos Montes Belos não foi realizado. 

Baseado nestes fatores soro-entomológicos, registrados pela Coordenação 

Regional da Fundação Nacional de Saúde, este trabalho visou identificar e avaliar o padrão 

soro-entomo-epidemiológico dos municípios de risco em áreas chagásicas sob controle, com a 

finalidade de implantar e implementar medidas de controle e vigilância entomo-

epidemiológicas eficientes e viáveis. 

Assim sendo este trabalho visa avaliar o padrão soro-entomo-epidemiológico dos municípios de 

risco em áreas chagásicas sob controle, com a finalidade de implantar e implementar medidas de controle e 

vigilância entomo-epidemiológicas eficientes, viáveis e de baixo custo. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia empregada obedeceu às normas técnicas para avaliação do 

programa de controle da doença de Chagas do Ministério da Saúde
8
 e a rotina de trabalho de 

campo da Fundação Nacional de Saúde. Todas as escolas rurais municipais foram incluídas 

no trabalho. O consentimento para as crianças participarem do inquérito foi obtido dos pais 

nas reuniões realizadas nas escolas. 

 

2.1. CRITÉRIO DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DOS MUNICÍPIOS E DA AMOSTRA DE 

ESTUDO: 

A seleção desses dois municípios obedeceu a vários critérios, através de parâmetros soro-

epidemiológicos e entomológicos, realizados pela agência oficial do governo, no período de 

1995-1999. 

Nesse contexto, de forma consensual e por razões logísticas (pela proximidade, apoio das 

prefeituras, presença do PSF - Programa de Saúde da Família- em atividade) dois municípios 

(de 20 municípios), foram escolhidos para implantação do presente estudo: São Luís dos 

Montes Belos e Novo Brasil  

 

2.2. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O Município de São Luís de Montes Belos (SLMB) “lat=-16.57868, lon=-

50.31041” 320 pés de altitude ao nível do mar) está situado a Leste da Capital, Goiânia “lat=-

16.7267, lon=-49.25481” (2780 pés de altitude ao nível do mar), onde sua população reside 

em uma área endêmica de risco. As atividades econômicas mais importantes são a 

agropecuária e o comércio, de acordo com dados da Prefeitura. 

O município de SLMB está localizado a 150 KM da capital goiana , possuía 

26.383 habitantes em 2005, distribuídos em 114 localidades e 2.513 unidades domiciliares. 

Nos anos de estudo não houve a detecção do T. infestans e foi constatada uma prevalência de 

0,82% da infecção chagásica em relação ao último inquérito sorológico realizado em 1980. Já 

nos menores de 10 anos a avaliação sorológica não foi investigada
9
. 

O município tinha em 2001 um total de 3.778 alunos matriculados em toda rede de 

ensino (em 2003 já são 4.090 alunos segundo dados fornecidos pela prefeitura da cidade), 

sendo que desses, 2.950 estão no ensino fundamental cursando da 1ª a 8ª série, 111 em 
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creches e 152 no pré-alfabetização
5
. A escolha desse município como objeto de avaliação, 

procedeu-se devido a não investigação sorológica de crianças menores de 10 anos; o 

aparecimento em todos os anos de estudo do Triatoma sordida, chegando a 17,89% em 1998, 

além da presença de 25 Agentes Comunitários de Saúde, para auxiliar a execução do trabalho 

de pesquisa. 

No Município de São Luís dos Montes Belos 15,9% (4.109 habitantes ou 1.182 

famílias) da população vive na área rural. 

Novo Brasil (320 pés de altitude ao nível do mar) está situado a Leste da Capital, 

Goiânia “lat=-16.7267, lon=-49.25481” (2780 pés de altitude ao nível do mar), onde sua 

população reside em uma área endêmica de risco. As atividades econômicas mais importantes 

são a agropecuária e o comércio, de acordo com dados da Prefeitura.  

O município de Novo Brasil está localizado a 199 quilômetros da capital goiana, 

possuindo em 2005, 4.086 habitantes, distribuídos em 82 localidades e 1.515 unidades 

domiciliares, não houve a detecção do T. infestans nos anos de estudos, porém apresentou um 

grande índice do vetor secundário chegando a 33,33% no ano de 1998. 

Em Novo Brasil tem-se 30,8% (1.153 habitantes ou 395 famílias) da população 

residindo na zona rural
6
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Localização dos municípios estudados em relação à Goiânia. 
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2.3. LOCAL DE ESTUDO 

Foram escolhidas as áreas rurais dos municípios devido ao maior índice de infestação 

domiciliar pelas espécies secundárias nestas áreas. As escolas municipais foram locais 

estratégicos no projeto por servirem de elo entre comunidade, crianças, pais, educadores, 

profissionais da área da saúde (FUNASA e PSF) e lideranças locais. 

 O Programa de Saúde da Família é importante por enfatizar os níveis primários de 

atenção e promoção á saúde, chegando, diretamente aos pacientes e diagnosticando suas 

necessidades prioritárias de saúde. 

A FUNASA e a SECRETARIA DE EDUCAÇAO foram indispensáveis meios de 

obtenção de dados nos anos anteriores e foram também importantes relatores e parceiros o 

trabalho na percepção da realidade destas áreas de estudo. 

Dois laboratórios de referência: a) FUNED (Fundação Nacional Ezequiel Dias – SES-

MG, Referência Nacional em Doença de Chagas, localizado em Belo Horizonte-MG. Para 

triagem em papel filtro de amostras procedentes de escolares menores de 10 anos; b) 

Laboratório de Chagas / HC-IPTSP, localizado no Hospital das Clinicas, hospital de escola 

da Universidade Federal de Goiás, situado em Goiânia - GO. Para amostras em tubo 

(sangue total) como controle de qualidade de amostras selecionadas aleatoriamente dos 

mesmos escolares menores de 10 anos. 

 

2.4. AMOSTRA DE ESTUDO  

 

O estudo foi constituído por 303 crianças com até 10 anos de escolas municipais, 

sendo estas rurais e urbanas. 

Em São Luís dos Montes Belos (SLMB) foram coletadas 175 amostras de sangue 

(140 em papel filtro e 35 em tubo), representando 23% das crianças com idade menor ou igual 

a 10 anos da área rural, que freqüentam a escola regularmente. Estes escolares são residentes 

de 69 Unidades Domiciliares (UD´s) da área rural pesquisada. 

Já em Novo Brasil (NB) foram coletadas 128 amostras de sangue (103 em papel 

filtro e 25 em tubo), representando 32,41% das crianças com idade menor ou igual a 10 anos 

da área rural, que também freqüentam a escola regularmente (Figura 02). Estes escolares são 

residentes de 82 Unidades Domiciliares (UD´s) da área rural pesquisada. 
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FIGURA 2 – Amostra de escolares estudados quanto à sorologia  nos municípios. 

 

2.5. INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA PESQUISA: 

2.5.1. MAPEAMENTO E DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO: 

 

Os Municípios de São Luís de Montes Belos e Novo Brasil estão situados a Leste 

da Capital, Goiânia, onde sua população reside em uma área endêmica de risco. As atividades 

econômicas mais importantes são a agropecuária e o comércio, de acordo com dados das 

respectivas Prefeituras (Figura 01). 

No Município de São Luís dos montes Belos 15,9% (4.109 habitantes ou 1.182 

famílias) da população vive na área rural, enquanto em Novo Brasil tem-se 30,8% 

(1.153habitantes ou 395 famílias) da população residindo na zona rural. 

Previamente foi feito um levantamento, em 2003, na Coordenação Regional da 

Secretaria Estadual de Saúde de todos os 120 municípios endêmicos de Goiás. Destes 20 

municípios participaram do programa de erradicação do Triatoma infestans (PETI), dos quais 

apenas cinco apresentaram em algum ano do período de estudo a incidência do T. infestans, 

sendo eles Posse, Simolândia, São Domingos, Guarani de Goiás e Nova Roma.  

Em Goiás as áreas de risco encontram-se restritas ao norte do Estado e por razões 

logísticas foram avaliados dois municípios em  área de Triatoma sordida.Foram escolhidas as 

crianças em idade escolar das áreas rurais destes municípios. 
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2.5.2. TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS: 

Destes, foram escolhidos de forma logística e consensual dois municípios para 

implantação do estudo: São Luís dos Montes Belos e Novo Brasil pela proximidade, apoio das 

prefeituras, presença do PSF. 

A seleção desses dois municípios obedeceu a vários critérios, através de 

parâmetros soro-epidemiológicos e entomológicos, realizados pela agência oficial do governo, 

no período de 1995-1999. 

Após o responsável legal da família autorizar o estudo, assinando o termo de 

consentimento (Anexo 13). Foi realizado:  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Números relativos e absolutos da população rural e urbana nos municípios São Luís dos 

Montes Belos e Novo Brasil em 2003 (INEP,2001). 

 

2.5.2.1.PREENCHIMENTO DAS FICHAS: 

 

No interior de cada residência foi realizada a Captura Manual por um agente da 

FUNASA previamente treinado é instalada uma Unidade Mínima de Vigilância (UMV) e 

preenchidas as fichas padrão da pesquisa. 

 

2.5.2.2.COLETA DAS AMOSTRAS DE SANGUE E TRIATOMÍNEOS 

 

a- Ferramentas entomológicas: Os espécimes por ventura detectados pelos 
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moradores foram colocados no interior do saco plástico anexado à UMV. Este foi 

encaminhado, devidamente identificado (código do pesquisador, micro-área pertencente, 

família, data, nome e endereço do morador) ao Posto de Informação Triatomínica (PIT). O 

registro foi feito (Ficha de notificação dos triatomíneos) e posteriormente será encaminhado 

ao Núcleo de Entomologia do Estado (LACEN-GO) ou aos Distritos da FUNASA para 

avaliação detalhada do material.  Toda unidade domiciliar infestada com triatomíneos deverá 

ser borrifada pelo pessoal competente da SMS do município. 

Foram instaladas 150 UMV´s em SLMB e 86 em NB, totalizando 236 Unidades 

Domiciliares. 

 

b- Ferramentas imuno-sorológicas: Foram coletadas progressivamente amostras da 

população alvo; na primeira fase em papel filtro (para técnicas de triagem com maior 

sensibilidade, IFI ou HAI), estas foram processadas no Laboratório de Referência Nacional 

para Doença de Chagas (SISLAB/SVS/MS), FUNED-MG, Laboratório de Chagas do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e no Instituto de Patologia Tropical e 

Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás. Posteriormente, juntamente com mais 60 

amostras, os casos duvidosos foram avaliados através de soro em tubo, para técnicas mais 

específicas (ELISA em casos de dúvida).  

 

2.5.2.3.PESQUISA ENTOMOLÓGICA:  

* SENSORES ENTOMOLÓGICOS E BORRIFAÇÃO-RESPOSTA. 

No interior de cada uma das Unidades Domiciliares (UD) foi colocada pelo 

Agente Comunitário de Saúde (ACS) ou agente da FUNASA, quando este realizava a captura 

manual de triatomíneos, uma Unidade Mínima de Vigilância - UMV (calendário detector 

ilustrado + dispositivo coletor), no cômodo principal do domicílio, a 1,5 m da superfície do 

solo. Os espécimes por ventura detectados pelos moradores serão colocados no interior do 

saco plástico anexado à UMV (Figura 04).  

Quanto às características das casas, sempre que encontrada uma moradia não 

apropriada e infestada com triatomíneo nos municípios, os moradores são beneficiados com o 

programa de melhoramento de moradia da FUNASA. 

A Unidade Mínima de Vigilância - UMV é sensor à presença de triatomíneos que 

quando presentes podem defecar atrás desta e deixar uma marca característica de fezes 

triatomínicas, sendo identificado na visita domiciliar pelo agente da FUNASA com a ajuda de 

uma chave para detecção e diferenciação de fezes de diferentes insetos
18

.  
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Esta UMV é um sensor desenvolvido pelo Núcleo de Medicina Tropical e 

Nutrição da Universidade de Brasília, Brasil, junto ao Departamento de Entomologia da 

Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, Inglaterra
5,9,10,15

.  

Os triatomíneos, quando presentes no intradomicílio tendem a procurar refúgio, 

abrigo; procuram se esconder em calendários, frestas ou imbricações quando não estão 

procurando fontes alimentares. Estes, quando presentes, escondem-se atrás da UMV e quando 

defecam na mesma deixa suas fezes características
14

(Anexo 17).  

Os espécimes por ventura detectados pelos moradores serão colocados no interior 

do saco plástico anexado à UMV Este foi encaminhado, devidamente identificado (código do 

pesquisador, micro-área pertencente, família, data, nome e endereço do morador) ao PIT. O 

registro foi feito (Ficha de notificação dos triatomíneos) e posteriormente será encaminhado 

ao Núcleo de Entomologia do Laboratório Central do Estado de Goiás (LACEN-GO) ou aos 

Distritos da FUNASA para avaliação detalhada do material.  Toda unidade domiciliar 

infestada com triatomíneos deverá ser borrifada pelo pessoal competente da SMS do 

município.  

 

Figura 4 – UMV (Unidade Mínima de Vigilância) e a figura apresentada mostra um triatomíneo 

capturado através da instrução dada pela UMV (Unidade Mínima de Vigilância), Goiás, 2003-2006. 
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2.5.2.4.PESQUISA SORO-EPIDEMIOLÓGICA:  

 

Foram Preenchidas as fichas padrão com os respectivos termos de consentimento 

assinados pelos moradores (pais ou responsáveis) pesquisados.  

Foram coletadas progressivamente amostras da população alvo (crianças menores 

de 10 anos de idade – nascidas após a fase de ataque maciço com inseticidas e indivíduos que 

por ventura apresentarem quadro compatível com a Doença de Chagas). Na primeira fase em 

papel filtro (Watman n°1) (para técnicas de triagem com maior sensibilidade, IFI ou HAI), 

foram coletadas 103 amostras em Novo Brasil e 140 em SLMB e posteriormente foram 

colhidas 25 e 35 amostras em tubo respectivamente para execução de técnicas mais 

específicas (ELISA em casos de dúvida).Todos os resultados obtidos dos papéis filtro e em 

tubo foram submetidos à imunofluorescência indireta (IFI), na diluição discriminante de 1:20 

e ELISA com ponto de corte sendo < 0,9 (Figura 06 ). 

 

Figura 5 – Coleta das amostras sorológicas em papel filtro realizada pela pela enfermeira do PSF. 

 



 45 

 

Figura 6 – Coleta e processamento das amostras em Papel Filtro Watmann No 1 . 

 

2.5.2.5.PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA:  

 

A participação comunitária foi baseada num Programa de Educação sanitária. A 

comunidade foi sensibilizada em relação à pesquisa e envolvida no processo através de um 

programa implantado, tendo como base as escolas e seus professores rurais, foi executado 

através de palestras, folderes e cartazes nas escolas. As Unidades de Saúde da Família (07 

Unidades de Saúde – USF- em SLMB e 02 USF em NB) foram transformadas em 

multiplicadores em saúde juntamente com a FUNASA. Participaram do estudo 12 líderes 

comunitários de Novo Brasil e 54 em SLMB. Estas foram inicialmente os componentes de 

cada USF, junto aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), posteriormente os professores 

das escolas municipais, os próprios escolares e finalmente a população em geral. 

Os Agentes Comunitários de Saúde foram orientados e treinados para o 

preenchimento das fichas, montagem e anexação das Unidades de Vigilância Mínima, coleta 

de sangue em papel filtro para a avaliação imuno-sorológica, além da educação da população 

no encaminhamento dos vetores. A coleta do soro ficou a cargo dos profissionais de nível 

médio e superior, de cada USF e da equipe pesquisadora. 

Ao realizarmos um inquérito soro-epidemiológico na população alvo, 

cadastramento dos doadores e aplicação de sensores, assim como avaliação dos programas de 

participação comunitária / educação em saúde, não só fortalecemos os programas 

governamentais (como o PSF), como também avaliamos a necessidade de uma constante 

monitorização das técnicas de Vigilância Epidemiológica. Assim objetivamos impedir que 
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doenças endêmicas transmitidas através de vetores como a doença de Chagas continuem a ser 

um problema de saúde pública de importância. 

 

2.5.2.6. ENCAMINHAMENTO DOS PACIENTES PORVENTURA INFECTADOS 

 

Os pacientes por ventura infectados seriam encaminhados para as unidade de 

saúde da rede SUS municipal, se necessário seriam encaminhados para um centro de 

referência estadual no tratamento da doença, preferencialmente o laboratório de Chagas do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC/UFG), para avaliação clínica e 

acompanhamento. As autoridades de saúde responsáveis pela vigilância sanitária municipal 

seriam alertadas. 

 

a. PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO E CULTURAL DOS MUNICÍPIOS DO 

PROJETO DCH 

 

NOVO BRASIL: 

 

Em Novo Brasil a área total do município é de 640 km
2
; a população do município é 

de 3750 habitantes; a população urbana é de 2593 habitantes; a população rural é de 1157 

habitantes. 

Existem 8 grupos religiosos e 3 associações comunitárias, 01 laboratório público, não 

existem servidores voluntários cadastrados; sobre o PSF, existem 02 unidades de saúde da 

família (USF), 02 equipes, para 12 micro-áreas, num total de 1351 famílias cadastradas, ou 

3750 pessoas cadastradas e atendidas pelo PSF, abrangendo uma área de 640 km, possuindo o 

município 849 crianças de até 10 anos.  

O município possui 5 escolas públicas, com 1096 alunos matriculados, sendo uma 

escola particular com 41 alunos e 04 escolas rurais com aproximadamente 50 alunos cada. 

Existem 04 professores responsáveis pela área rural; o município possui 01 hospital público. 

 Quanto ao aspecto das habitações, poucas são as residências que não são de alvenaria; 

foram instaladas 82 Unidades Mínimas de Vigilância e perdidas08 delas; houve a 

investigação de captura manual de triatomíneos em 86 Unidades domiciliares e conforme as 

instruções foram coletadas pela população 113 insetos sendo 82 deles triatomíneos.  

Os alunos ficaram muito animados em participar e entender a doença e seus vetores, 

conforme vivências pessoais e relatos escritos em atividades dadas pelos professores. 
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A comunidade se envolveu ativamente na pesquisa, colaborando e atuando junto às 

escolas, ao PSF e FUNASA. Muitos se sentiram protegidos contra a doença por estarem 

participando da pesquisa e instalando as UMV´s em casa. 

 

SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS: 

 

Em SLMB a área total do município é de 8261.91 km
2
;  a população do município é de 

26.383 habitantes; a população urbana é de 22.274 habitantes; a população rural é de 4.109 

habitantes. Existem 01 cooperativa 11 grupos religiosos e 02  associações. Existem  01 

laboratório público, 03 particulares, não existem servidores voluntários cadastrados. Sobre o 

PSF, existem 07 unidades de saúde da família (USF), 07 equipes, para 56 micro-áreas, num 

total de 7430 famílias cadastradas, ou 24193 pessoas cadastradas e atendidas pelo PSF, 

abrangendo uma área de 7575,34 km, possuindo o município 3090 crianças de até 10 anos. O 

município possui 15 escolas públicas, sendo 8 municipais, com 5786 alunos matriculados, 

sendo cinco escolas particulares com 1195 alunos e 06 escolas rurais com aproximadamente 

150 alunos cada. Existem 26 professores responsáveis pela área rural. O município possui 01 

hospital público, 02 particulares e 01 clínica. 

 Quanto ao aspecto das habitações, poucas são as residências que não são de alvenaria; 

foram instaladas 69 Unidades Mínimas de Vigilância e perdidas 05 delas; houve a 

investigação de captura manual de triatomíneos em 97 Unidades domiciliares e conforme as 

instruções foram coletadas pela população 136 insetos sendo 50 deles triatomíneos.  

Os alunos ficaram muito animados em participar e entender a doença e seus vetores, 

conforme vivências pessoais e relatos escritos em atividades dadas pelos professores. A 

comunidade se envolveu ativamente na pesquisa, colaborando e atuando junto às escolas, ao 

PSF e FUNASA. Muitos se sentiram protegidos contra a doença por estarem participando da 

pesquisa e instalando as UMV´s em casa. 

 

Graças ao envolvimento ativo  e integração entre o Programa de Saúde da Família 

(PSF), FUNASA e da comunidade, houve a concretização deste estudo. 

Durante o período de agosto de 2003 a agosto de 2006, foram colhidas 243 

amostras de sangue em papel filtro (Watmann n
o
 1) de crianças de escolas municipais de até 

10 anos de idade, residentes na área rural de dois municípios endêmicos do Estado de Goiás, 

por ser uma técnica mais sensível (HAI e IFI). Após essa triagem, foram coletadas 60 

amostras de sangue por punção venosa dos escolares para execução de técnicas mais 
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específicas (ELISA). 

Na análise e confirmação desses resultados participaram o laboratório de doença 

de Chagas do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e o Instituto Octavio 

Magalhães da Fundação Ezequiel Dias. Foram considerados positivos os soros reagentes em 

pelo menos dois testes diferentes, como preconiza o Ministério da Saúde
11

. 

Os resultados do inquérito foram encaminhados às prefeituras, que se 

responsabilizaram por repassá-los aos órgãos de saúde locais, escolas e comunidades. 

  A participação comunitária foi baseada num Programa de Educação sanitária. A 

comunidade foi sensibilizada em relação à pesquisa e envolvida no processo através de um 

programa implantado e tendo como base as escolas e seus professores rurais, e foi executado 

através de palestras, folderes e cartazes, tanto nas escolas, quanto nas Unidades de Saúde 

(USF), transformando-os em multiplicadores em saúde. Estes foram inicialmente os 

componentes de cada USF, junto aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), posteriormente 

os professores das escolas municipais, os próprios escolares e finalmente a população em 

geral. 

Os (ACS) foram orientados e treinados para o preenchimento das fichas, 

montagem e anexação das Unidades de Vigilância Mínima, coleta de sangue em papel filtro, 

para a avaliação imuno-sorológica, além da educação da população no encaminhamento dos 

vetores. A coleta do soro ficou a cargo dos profissionais de nível médio e superior, de cada 

USF e da equipe pesquisadora. 

Ao realizarmos um inquérito soro-epidemiológico na população alvo, 

cadastramento dos doadores e aplicação de sensores, assim como avaliação dos programas de 

participação comunitária/ educação em saúde estará não só fortalecemos os programas 

governamentais (como o Programa de Saúde da Família – PSF), como também avaliamos a 

necessidade de uma constante monitorização das técnicas de Vigilância Epidemiológica. 

Assim objetivamos impedir que doenças endêmicas transmitidas através de vetores como a 

doença de Chagas, continuem a ser um problema de saúde pública de importância. 

 

3. RESULTADOS 

 

Em SLMB foram coletadas 175 amostras de sangue (140 em papel filtro e 35 em 

tubo), representando 23% das crianças com idade menor ou igual a 10 anos da área rural, que 

freqüentam a escola municipal regularmente.  

Já em Novo Brasil foram coletadas 128 amostras de sangue (103 em papel filtro e 
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Amostra de escolares submetidos à sorologia
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25 em tubo), representando 32,41% das crianças com idade menor ou igual a 10 anos da área 

rural, que freqüentam a escola regularmente (FIGURA 06).  

Em NB no último inquérito sorológico divulgado em 1980, houve nas crianças de 

até dez anos uma detecção de infecção pelo Trypanosoma cruzi de 42% das crianças da 

cidade. Neste último inquérito não houve detecção de crianças com a doença de Chagas.  

No inquérito sorológico foi realizado num primeiro momento, coleta em papel 

filtro amostras das 103 crianças da área rural de NB e 140 crianças da área rural em SLMB, 

onde os resultados foram negativos; Posteriormente foram colhidas 25 amostras em tubo em 

Novo Brasil e 35 amostras em SLMB para execução de técnicas mais específicas, onde os 

resultados foram negativos com a exceção de um exame duvidoso em SLMB, onde se 

suspeitou de leishmaniose, sendo o resultado também negativo. 

A IFI resultou positiva ou duvidosa em uma das 303 amostras colhidas, 

representando 0,33% do total. Essa criança tinha 10 anos de idade, era do sexo feminino e 

residia na localidade Fazenda São Domingos, região negativa em relação ao encontro de 

triatomíneos infectados, município de SLMB. Foi inconclusivo no teste de IFI apresentando-

se maior ou igual a 1:20, na hemaglutinação indireta < 1:40 e negativo no teste de ELISA. O 

exame clínico e os exames complementares não revelaram qualquer alteração orgânica devida 

à doença de Chagas ou a outra doença infecciosa. Nesses municípios não existem relatos de 

ocorrência de leishmaniose visceral e são raros os casos de leishmaniose tegumentar. Todos 

os coabitantes desses escolares tiveram resultados negativos na IFI.  

FIGURA 7 –Amostra de escolares submetidos à sorologia em relação aos que não 

participaram do inquérito nos municípios. 



 50 

Figura 8: A figura apresentada mostra uma ficha coletora de sangue em papel filtro Watmann 1. Goiás, 

2003-2005.  

 

Quando realizamos o inquérito soro-epidemiológico na população alvo, aplicação de 

sensores, assim como avaliação dos programas de participação comunitária/educação em 

saúde fortalecemos os programas governamentais (como o Programa de Saúde da Família – 

PSF) e também avaliamos a necessidade de uma constante monitorização das técnicas de 

Vigilância Epidemiológica, a fim de impedir que doenças endêmicas transmitidas através de 

vetores como a doença de Chagas, continuem a ser um problema de saúde pública de 

importância.  

 

Tabela 01: Mostra os números relativos e absolutos de localidades pesquisadas e infestadas por 

triatomíneos em NB SLMB de 2003 a 2005. 

 2003 2004 2005 

MUNICÍPIO Novo Brasil 

LOCALIDADE PESQUISADA 82 / 86 21/86 11/ 86 

% das localidades pesquisadas 95,35% 24,42% 12,79% 

LOCALIDADES INFESTADAS  21/ 82 11/21 09/12 

% das localidades infestadas 25,61% 52,38% 75,00% 

MUNICÍPIO São Luís dos Montes Belos 

LOCALIDADE PESQUISADA 50/69 50/69 36/69 

% das localidades pesquisadas 72,46% 72,46% 52,17% 

LOCALIDADES INFESTADAS  69/93 69/81 69/97 

% das localidades infestadas 74,19% 85,19% 71,13% 
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FIGURA 9- Proporção de encontro do vetor secundário nos municípios estudados em 2005. 

 

A participação comunitária esteve baseada num Programa de Educação Sanitária. 

A comunidade foi sensibilizada em relação à pesquisa e envolvida no processo, através de um 

programa implantado e teve como base as escolas e seus professores rurais e foi executado 

através de palestras, inclusive em programas de rádio, folderes e cartazes, tanto nas escolas, 

quanto nas Unidades de Saúde (USF), transformando-os em multiplicadores em saúde. Os 

agentes comunitários de saúde (ACS) foram orientados e treinados, para o preenchimento das 

fichas, montagem e anexação das Unidades de Vigilância Mínima, coleta de sangue em papel 

filtro, para a avaliação imuno-sorológica, além da educação da população no encaminhamento 

dos vetores. A coleta do soro ficará a cargo dos profissionais de nível médio e superior, de 

cada USF. 

 

 

Tabela 02: Mostra os números relativos e absolutos de localidades pesquisadas e infestadas por 

triatomíneos em NB SLMB de 2003 a 2006. 

 

 

 NOVO BRASIL 

ano 

INTRADOMICÍLIOS 

INFESTADOS 

PERIDOMICÍLIOS 

INFESTADOS 

UD 

PESQUISAD

A 

UD's 

INFESTADAS 

NÚMERO 

UD's 

INFESTADAS 

(%) 

  T. sordida R. neglectus T. sordida R. neglectus       

2003 2 0 0 0 86 02 02,33% 

2004 6 13 10 5 86 11 12,79% 

2005 1 10 0 3 86 9 10,46% 

ESPÉCIE NB Principais vetores em SLMB

Triatoma sordida 1 626

Rhodnius neglectus 13 9

Demais espécies 1 0

Principais vetores em NB

Triatoma 

sordida

1

7%

Demais 

espécies

1

7%

Rhodnius 

neglectus

13

86%

Principais vetores em SLMB

Triatoma 

sordida

626

99%

Rhodniu

s 

neglectu

s

9

ESPÉCIE NB Principais vetores em SLMB

Triatoma sordida 1 626

Rhodnius neglectus 13 9

Demais espécies 1 0

Principais vetores em NB

Triatoma 

sordida

1

7%

Demais 

espécies

1

7%

Rhodnius 

neglectus

13

86%

Principais vetores em SLMB

Triatoma 

sordida

626

99%

Rhodnius 

neglectus

9

1%
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Tabela 02: Continuação. 

 

O índice de infestação domiciliar no município de SLMB (área rural) subiu de 

8,80% para 21,2% (2004 a 2005); em NB (área rural) decresceu de 0,84% (2004) para 0,78% 

(2005) de acordo com dados fornecidos por técnicos da FUNASA. A população sob risco de 

infecção em SLMB é de aproximadamente 4109 habitantes e em NB em torno de 1153 

habitantes devido à presença do vetor. As áreas endêmicas estão concentradas na área rural 

onde são encontrados vetores em potencial como o Triatoma sordida (99% das espécies 

capturadas em SLMB e 7 % em NB em 2005) (FIGURA 9). 

Em SLMB existe a marcante presença do vetor secundário na região, o T. sordida 

(Stal, 1859), seguido do R. neglectus (Lent, 1954). Durante janeiro de 2003 até abril de 2006, 

no estado de Goiás, o T. sordida foi o triatomíneo mais coletado em SLMB, representando 

98% do total de espécimes, sendo o restante dos 2% de R. neglectus.  

Em Novo Brasil os dois vetores também são os principais, 42% de R. neglectus, 

22% de T. sordida, 36% relativo a outras espécies. 

Eis um sinal de importância do PSF na Educação em Saúde: mesmo que o 

programa de Saúde da Família não tenha um programa de combate à Doença de Chagas. Em 

ambos municípios, além do itinerário anual, foram encontradas infestações graças às 

informações contidas na UMV nas localidades. 

A educação em saúde foi realizada em conjunto em São Luís dos Montes Belos e 

Novo Brasil, entre a FUNASA, PSF e Secretaria Municipal de Educação, utilizando-se de 

palestras, consultas e da Unidade Mínima de Vigilância (UMV), que serve também para a 

detecção de vestígios de triatomíneos no intra-domicílio. Os resultados das respostas das 

crianças sobre os conhecimentos básicos da DCh e seu vetor; 2,33% (7) das crianças sabem 

que os triatomíneos transmitem a doença e sabem desenhá-lo; 14% sabe que o triatomíneo se 

chama “barbeiro” e que podem infestar o peri ou intra-domicílio e também reconhecem seu 

hábito hematófago e sabem que o vetor é controlado com a aplicação de inseticidas; enfim, 

83,67% delas não sabem nada sobre a doença (FIGURA 10). 

SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS 

Ano 

INTRADOMICÍLIOS 

INFESTADOS 

PERIDOMICÍLIOS 

INFESTADOS UD 

PESQUISADA 

  

UD's 

INFESTADAS 

NÚMERO 

  

UD's 

INFESTADAS 

(%) 

    T. sordida R. neglectus T. sordida R. neglectus 

2003  41 0 346 22 91 58 63,74% 

2004  45 1 677 8 91 77 84,62% 

2005  32 6 594 3 91 54 59,34% 
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FIGURA 10 - Números relativos e absolutos sobre o nível de conhecimento das crianças sobre a doença de 

Chagas.  

 

4. DISCUSSÃO 

Em Goiás, o perfil epidemiológico da Doença de Chagas se modificou após a 

implantação do Programa de Erradicação do T. Infestans –PETI- (1991), contudo, eram 

considerados em 2003, 20 municípios de potencial risco de transmissão da Doença no Estado, 

de um total original de 221 em 1980. Tradicionalmente a Coordenação Regional da Fundação 

Nacional de Saúde – GO, era responsável da manutenção deste programa, repassado para a 

SES-GO desde 1998, após a descentralização do SUS.  

De acordo com Diotaiuti
4
, a importância epidemiológica dos triatomíneos é 

definida pelo seu grau de associação com o homem. Dentre as espécies de importância 

secundária, o T. sordida se destaca pelas altas densidades peridomiciliares, sendo a mais 

capturada em todo o país
16

. 

Obtivemos dados da Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde de 

Goiás e tomamos como base o estudo retrospectivo realizado através de dados adquiridos com 

a avaliação dos relatórios epidemiológicos do tipo inquérito (relatório da atividade de 

borrifação, relatório de exame e identificação de triatomíneos, relatório de atividade de 

pesquisa e relatório de colonização de triatomíneos), tendo em vista que os mesmos são do 

período de janeiro de 1995 a dezembro de 1999. 
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Números relativos e absolutos de 

espécimes capturados em Novo Brasil 

de 2005 a 2006.
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FIGURA 11– Proporção de espécimes capturados em SLMB de 2003 a 2005 (Núcleo de Apoio ao Controle 

de Endemias de Jataí). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12 – Proporção de espécimes capturados em NB de 2003 a 2005 (Núcleo de Apoio ao Controle de 

Endemias de Jataí). 

O resultado do presente inquérito é de bastante valia, pois é um esboço da 

realidade neste momento nos dois municípios estudados, tanto para o município de Novo 

Brasil, onde a prevalência da infecção nesta faixa etária caiu de 42,5% para 0% de 1996 a 

2006, quanto para SLMB, que não possui inquérito anterior nesta faixa etária mencionada; 

onde o inquérito nessa população também não obteve nenhum caso positivo para a doença. 

Não existem parâmetros para comparar o índice sorológico de crianças de 0 a 10 

anos em SLMB, pois não foi realizado este estudo no último inquérito. Este estudo, apesar de 

um caso recente ter sido dado como duvidoso e ainda em análise, não encontrou nenhuma 

criança positiva para a doença. 

A escolha do município de SLMB como objeto de avaliação, procedeu-se devido a 

não investigação sorológica de crianças menores de 10 anos, o aparecimento em todos os anos 

de estudo do T. sordida, chegando a 17,89% em 1998, além da presença de 25 Agentes 

Comunitários de Saúde, para auxiliar a execução do trabalho de pesquisa. Já em Novo Brasil 

não houve a detecção do Triatoma infestans nos anos de estudos, porém apresentou um 

grande índice do vetor secundário chegando a 33,33% no ano de 1998. 

Aparentemente a situação sorológica dos municípios induz-nos a pensar que a 

doença de Chagas está sob controle. 

Se observarmos a situação entomológica do município de NB podemos notar a 

crescente presença de vetores secundários como o T. sordida e R. neglectus; Em SLMB a 

situação encontra-se em um risco muito maior, pois em 60% das casas infestadas são 

encontradas ninfas do T. sordida. 
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Após as informações sobre esta pesquisa, houve um grande interesse e 

envolvimento por parte de todas as partes envolvidas (população, profissionais da saúde e 

prefeituras) e estas são as bases do controle e prevenção da moléstia. 
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CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que para o controle da transmissão da doença de Chagas são 

necessários os efeitos conjuntos da vigilância soro epidemiológica, borrifação contínua de 

inseticidas residuais nas áreas endêmicas e agora a continuação e reforço da Educação em 

Saúde pelo Programa de Saúde da Família (PSF). 

De modo geral, os dados demonstram como as medidas de controle adotadas até o 

momento vinham apresentando um bom impacto no controle da doença, mas de acordo com a 

Secretaria de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde de dezembro de 2006, houve 

casos agudos confirmados em nosso país. 

No caso das outras espécies, como T. brasiliensis, T. pseudomaculata e T. sordida, 

ainda que as respostas sejam mais lentas, tem sido possível manter níveis de infestação e de 

colonização intradomiciliar incompatíveis com a transmissão, apesar de que nesse caso seja 

necessário um trabalho de vigilância de caráter contínuo, com pronta intervenção, uma vez 

haja evidência de constituição de colônias na habitação
16

. 

Apesar do Estado de Goiás ter recebido o certificado de eliminação do T. infestans, 

principal espécie vetor em anos anteriores, a captura de outras espécies de triatomíneos 

sinantrópicas, com diagnóstico positivo para T. cruzi (Chagas, 1909) é motivo de alerta para 

que se mantenha no estado, um trabalho rotineiro da transmissão natural da doença de 

Chagas. 

Ponto que deve ser novamente reformulado para obter uma melhor ação e 

conseqüentemente aumentar a eficiência do Programa é em relação ao aspecto sorológico, 

pois em alguns municípios não ocorreu a investigação, podendo dessa forma mascarar 

resultados positivos para doença de Chagas, o que faz com que se ataque pontos estratégicos 

equivocados para a erradicação da doença no Estado ou até mesmo se desloque um grande 

número de pessoal para uma região não tanto infestada. É fundamental priorizar uma atenta 

vigilância epidemiológica, com o envolvimento da população e dos serviços locais de saúde, e 

dispor de recursos suficientes para isso. 
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RESUMO 

No contexto epidemiológico da doença, Goiás ocupava a terceira colocação pelo inquérito 

nacional realizado em 1980. Com a implantação do Programa de Eliminação do Triatoma 

infestans em 1992, que é um projeto que faz parte do Programa de Controle da Doença de 

Chagas no Estado de Goiás, o índice de 7,4% de prevalência da doença, caiu 

consideravelmente e hoje o principal vetor não é detectado ou é encontrado em índices muito 

baixos em alguns municípios do Estado. A situação atual encontra-se em avaliação. Foram 

avaliadas 236 unidades domiciliares, ou melhor, 303 escolares de até dez anos de dois 

municípios. Os objetivos deste trabalho foram determinar o nível de conhecimentos, atitudes, 

práticas da população sobre o controle da doença de Chagas e seus vetores em uma população 

de crianças em fase escolar de uma zona endêmica de dois municípios de risco em Goiás, 

Brasil. Através deste pretende-se implantar medidas alternativas de controle e vigilância em 

doença de Chagas e justificar a implantação das Unidades de Vigilância Longitudinal, para 

um combate mais abrangente da Doença de Chagas no Estado.  

 

PALAVRAS-CHAVE - Doença de Chagas; Educação em Saúde; Participação Comunitária; 

Epidemiologia; Vigilância. 
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COMMUNITARIAN PARTICIPATION AND EDUCATION IN TOGETHER 

HEALTH TO THE PROGRAM OF HEALTH OF FAMÍLIA (PSF) IN THE 

CONTEXT OF THE ILLNESS OF CHAGAS IN ENDEMIC CITIES UNDER RISK IN 

GOIÁS, BRAZIL. 

 

SUMARY 

 

In the epidemiological context of Chagas disease, Goiás State ranked third at a 

national investigation carried out in 1980. Through the implementation of Triatoma infestans 

Eradication Program in 1992, within Chagas Disease Control Program in Goiás State, the 

former 7,4% prevalence index has experienced a considerable decrease, and presently the 

main vector is no more detected in most Municipalities, or its detection rate is close to zero. 

Present situation is under assessment. This study aims at stipulating local level of awareness, 

attitudes and practice as to the control of Chagas disease and its vectors amongst a population 

of school-age children residing in risk endemic Municipalities in Goiás, Brazil, as well as 

introducing alternative control and surveillance measures and justifying the implementation of 

the Longitudinal Surveillance Units, in order to effectively fight Chagas disease in Goiás 

State. 

 

KEYWORDS: Chagas Disease; Health Education; Community Participation; Epidemiology; 

Surveillance 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O artigo seguinte refere-se ao plano de pesquisa que faz parte do Projeto Integrado 

de Pesquisa: “Diagnóstico, Epidemiologia e Controle de Doenças Endêmicas de Interesse 

Sanitário no Estado de Goiás”, o referido programa visa à implantação, implementação e 

otimização das técnicas de monitoramento epidemiológico, bem como a avaliação dos 

programas de participação comunitária, educação sanitária e/ou melhoramento de moradia, 

por ventura implantados nos municípios endêmicos selecionados e catalogados como de risco 

para transmissão da doença no Estado. 

Decorridos mais de meio século desde que Emanuel Dias formulou o esquema 

básico para controle de triatomíneos domiciliados, os programas de controle para doença de 

Chagas em toda área endêmica, hoje, se defrontam com o tema da vigilância epidemiológica 

como um dos maiores desafios a enfrentar em suas etapas mais avançadas
6,32,4

. 

Já Carlos Chagas assinalava que o controle de doença se encontrava ligado a 

decisões políticas e a um esquema que levasse em conta a população afetada, seus interesses e 

seus direitos de cidadania
3
. Dessa maneira, um “esquema” que hoje vem sendo utilizado para 

focalizar e valorizar o indivíduo como frisava Carlos Chagas e o Programa de Saúde Familiar 

(PSF), que foi criado pelo Ministério da Saúde em 1994, como uma das formas de 

enfrentamento dos limites do modelo assistencial dominante centrado na doença e no hospital, 

passando a priorizar as ações de proteção e promoção à saúde dos indivíduos e da família, 

tanto adultos, quanto crianças, sadias ou doentes, de forma integral e contínua
17

. 

No continente americano estima-se uma prevalência de cerca de 18 a 24,7 milhões 

de casos de pessoas infectadas com Trypanosoma cruzi
6
. Em Goiás, a Doença de Chagas 

continua sendo uma endemia importante. No momento, são considerados pelo menos 11 

municípios de risco na transmissão de Doenças de Chagas, onde a Coordenação Regional da 

Fundação Nacional de Saúde – GO (CR/FNS-GO) tem implantado campanhas de controle de 

Doença de Chagas no Estado. Além disso, existem também, municípios onde foram 

implantadas campanhas de controle e vigilância e encontram-se em fase de manutenção. 

A vigilância epidemiológica, inicialmente entendida como uma fase ou etapa do 

programa antivetorial, hoje é assumida como uma estratégia de ação que compreende, além 

do componente entomológico, outros elementos da cadeia epidemiológica da 

tripanossomíase
9,10

. Historicamente, o esquema proposto por Ezequiel Dias em 1957 já 

contemplava a instalação de uma atenção permanente e horizontalizada para as situações de 

densidade muito baixa da infestação triatomínica domiciliar, a ser lograda após a fase de 
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ataque químico ao vetor sob cobertura ideal, com a devida continuidade e contigüidade nas 

ações
7
.  

Essa situação materializou-se em Bambuí, Minas Gerais, Brasil. Quando ao final 

de 1973, foi observada a virtual eliminação do Triatoma infestans do município e a redução 

dos índices de infestação do vetor secundário, o Panstrongylus megistus, a menos que 4% dos 

domicílios existentes. Em paralelo, desapareceram os casos agudos da moléstia e a 

prevalência por infecção medida por sorologia, em populações infantis não selecionadas. 

Foram reduzidas a níveis próximos de zero nos grupos etários inferiores, indicando a virtual 

interrupção da transmissão da doença de Chagas no município.  

Em Goiás, não existem programas implantados em nível governamental e estatal. 

Contudo deve-se destacar que o Projeto de Bambuí-MG junto com o de Mambaí-GO, se 

constuíram em modelos que foram inclusos dentro do programa de controle de doença de 

Chagas em nível nacional. Neste último, até o ano 1998 teve implantado e em pleno 

funcionamento um Programa de Controle da doença de Chagas com efetiva participação 

comunitária e educação em saúde que detectaram 65% das habitações infectadas utilizando as 

Unidades Mínimas de Vigilância (UMV). Nas localidades em que se implantaram os Postos 

de Informação Triatomínica (PIT), observou-se que a população envolvida no programa teve 

uma boa aceitação, o que caracteriza um instrumento para a aplicação do combate contínuo e 

efetivo da transmissão da doença de Chagas
13

. 

A implantação / implementação deste estudo torna-se relevante pela necessidade 

em determinar os fatores de risco e outros elementos responsáveis pela manutenção da doença 

de Chagas no Estado. Dessa maneira, pode-se elaborar os parâmetros fundamentais para a 

montagem de um programa racional, atualizado e viável de controle e vigilância junto à 

Secretaria Estadual de Saúde – GO (SES-GO), ao Sistema Único de Saúde – GO (SUS-GO) e 

à Coordenação Regional da FNS-GO. 

Com esse intuito desenvolveu-se esse estudo para validar e otimizar os sistemas de 

vigilância epidemiológica longitudinal existente, junto à participação comunitária e educação 

em saúde, em áreas endêmicas chagásicas sob controle, no contexto do SUS, o Programa de 

Saúde da Família (PSF), criado em 1994, como estratégia de reorganização da atenção básica, 

visando promover uma democratização do processo saúde/doença, sistema/população e 

estimulando a comunidade a perceber a saúde como um direito de cidadania. 
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1.1. A DOENÇA DE CHAGAS 

 

No contexto epidemiológico da doença, na América Latina a doença de Chagas é 

uma das infecções parasitárias de maior importância
34,41

. Goiás ocupava a terceira colocação 

pelo inquérito nacional realizado em 1980
2
. 

Com a implantação do Programa de Eliminação do Triatoma infestans em 1992, 

que é um projeto que faz parte do Programa de Controle da Doença de Chagas no Estado de 

Goiás, o índice de 7,4% de prevalência da doença, caiu consideravelmente e hoje o principal 

vetor não é detectado ou é encontrado em índices muito baixos em alguns municípios do 

Estado. 

A doença de Chagas (DCh) naturalmente ocorre em espaços abertos, naturais ou 

como produto de ação antrópica. A domiciliação do vetor está relacionada com a maior ou 

menor preservação de seus ecótopos naturais, do tipo de habitação na área e então, da 

possibilidade de abrigo para os triatomíneos, do hematofagismo estrito deles e da oferta 

alimentar existente, bem como do diferente grau de antropofilia de cada uma das espécies
11, 35

. 

De acordo com Silveira (2000), o ambiente onde se dá a transmissão da DCh é 

aquele em que as populações sob risco sobrevivem em estado mais precário, em casa mal 

construída, acabada ou conservada, expressão da baixa condição econômica e social desses 

estratos populacionais
35

. 

Historicamente, os recursos empregados nos sistemas de vigilância da DCh no 

Brasil foram diversos, tais como, vigilância entomológica, educação sanitária, participação 

comunitária e melhoramento de moradia. 

Ações sistematizadas de controle químico de populações domiciliadas do vetor 

foram instituídas a partir de 1975, tendo-se alcançado a total cobertura da área endêmica no 

ano de 1983. Essas ações foram mantidas em caráter regular desde então, ainda que seu 

alcance em anos recentes tenha sido progressivamente menor. Isso se justifica, em parte, pelos 

resultados colhidos e, em parte, por acontecimentos alheios ao controle, como a emergência 

de outras enfermidades e o reordenamento político-institucional
25

. 

O fato de a doença apresentar caráter crônico e ser predominantemente rural – 

afetando populações quase sempre à margem do processo produtivo e sem qualquer canal de 

reivindicação quanto ao atendimento de suas necessidades – é determinante para que a 

decisão política pelo controle seja – ou, em certos casos, tenha sido dificilmente lograda
36

. 

Segundo Dariush
5
, a análise do programa brasileiro de controle da doença chegou 

à estimativa de que, entre 1975 e 1995, teriam sido prevenidas 2.339.000 novas infecções e 
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337.000 óbitos ou 11.486.000 Anos de Vida Ajustados para Incapacidade (AVAI). Esses 

números indicam gastos prevenidos de cerca de US$ 17,00 para cada US$ 1,00 aplicado nas 

atividades de controle. Semelhante relação coloca as ações de controle da doença de Chagas 

na categoria das intervenções com alta efetividade. 

Atualmente, em áreas onde a transmissão vetorial domiciliar era, ou segue sendo 

endêmica, ainda que focalmente, a vigilância epidemiológica da doença de Chagas deve estar 

centrada basicamente na vigilância entomológica. O componente entomológico da vigilância 

é absolutamente essencial, em função da história natural da DCh. Uma vigilância pró-ativa, 

anterior à ocorrência do dano, deve detectar a presença e prevenir a formação de colônias 

domiciliares do vetor, condição indispensável para que exista um risco continuado de 

transmissão
25

. Torna-se evidente a necessidade da transmissão desses conhecimentos a 

respeito da DCh à população para que ela participe de forma pró-ativa na prevenção e 

controle dessa patologia. 

Os objetivos deste trabalho foram determinar o nível de conhecimentos, atitudes e 

práticas; a situação da doença de Chagas e dos seus vetores em uma população de crianças em 

fase escolar de uma zona endêmica dos municípios de risco em Goiás, Brasil; propor medidas 

alternativas de controle e vigilância e justificar a implantação das Unidades de Vigilância 

Longitudinal, para um combate mais abrangente e eficaz da Doença de Chagas no Estado.  

 

1.2. ALGUNS ASPECTOS DA PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA 

 

1.2.1. ASPECTOS INTRODUTÓRIOS, JUSTIFICATIVAS E HISTÓRICO 

 

Considera-se a participação comunitária, como o processo dinâmico e instrumental, 

que uma determinada população previamente motivada, emprega em benefício próprio e de 

sua coletividade para atingir o objetivo desejado. pode-se afirmar que especificamente, em 

relação às atividades de saúde, seria o mecanismo mais racional e viável para a consecução de 

uma determinada meta. 

Entretanto, chama a atenção, que apesar da importância disso, poucos são os países 

que adotam este tipo de sistema, revelando que a aceitação e o bom funcionamento deste 

depende de múltiplos fatores inter-relacionados, que vão desde a tradição popular, condições 

sócio-econômicas, experiência cívica e política e até em última instância da decisão política 
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governamental, que permita como mínimo a democracia e a ética, como requerimentos 

fundamentais para uma ação participativa adequada
1,40

. 

No nosso continente, a implantação do trabalho comunitário é muito antiga. Talvez 

antes do século XII, pois, os “Incas” já a empregavam, como uma forma de enfrentar às 

necessidades do próprio império dando-lhes bons resultados. Assim, existiram três tipos: 

“ayni” para benefício da própria coletividade, “sinca” para benefício da Inca e do culto, e 

“mito” como uma forma da contribuição do benefício do Estado
30

. 

Em nível mundial, os antecedentes de participação comunitária, procederam das 

múltiplas experiências desenvolvidas prioritariamente de comunidades, países e regiões 

subdesenvolvidas da América Latina, África e Ásia e foram pajeados recentemente na 

segunda metade do século XX, para que no ano 2000 o de nível de saúde lhes permitisse levar 

uma vida social e economicamente produtiva. Essa meta foi posteriormente, assumida por 134 

países na Conferência Internacional de Alma-Alta, na ex-União Soviética, em 1978, e pelos 

governos da região das Américas em 1980
27

. Nestes, foi decidido que a estratégia 

fundamental, para a ação e mudança do sistema de saúde em seu conjunto, deve ser a atenção 

primária da saúde. Dentro desse contexto, a participação comunitária constitui-se no apoio 

mais importante para a consecução dos objetivos da saúde, de tal maneira, que as próprias 

comunidades possam ser agentes de seu próprio desenvolvimento no lugar de serem 

simplesmente beneficiários passivos. 

No Brasil, a história da saúde pública sempre foi marcada por uma quase total 

ausência da participação da comunidade. Felizmente, a partir da década de 1960, reconheceu-

se a falência dos modelos verticais e sentiu-se a necessidade de implantar este tipo de sistema 

na política sanitária, marcando assim o início de uma nova era
8
. 

Entretanto, percebeu-se que devido a relutância dos órgãos federais em modificar seus 

sistemas tradicionais, recém na metade da década de 1980 começou-se a levar em conta este 

tipo de sistema. Sendo esta uma das razões da quase inexistência deste tipo de programas 

sanitários federais, até há pouco tempo atrás
38

. 

Contudo, deve-se frisar que os sistemas de participação da comunidade, não 

conseguiram atingir sua meta se não incluíssem na sua estrutura programas educativos para 

encorajar, orientar e reforçar a forma de colaboração que o habitante rural e da cidade possam 

oferecer ao sistema. No Brasil, por exemplo, o Ministério da Educação, a nível nacional tem 

montado toda uma estrutura teórica e jurídica (Lei 5.692/71), para executar um razoável 

programa de educação sanitária. Entretanto, constata-se que na prática, isto não funciona, pelo 

menos nas áreas rurais, as quais são carentes de cidadania, e consequentemente fácil alvo de 
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doenças endêmicas erradicáveis, revelando a falência ou despreocupação das camadas 

políticas em compatibilizar critérios teóricos com a realidade
14

. 

Finalmente, para que tudo isso que se discute aqui possa ser pragmático, é, também, 

necessário fazer uma reorientação curricular na maioria das universidades, ampliando a 

formação e vivência dos alunos nas áreas da saúde dentro do contexto comunitário extra-

hospitalar. 

Igualmente, acredita-se que só haverá mudanças e consecuções dos objetivos 

relacionados à saúde, a partir do momento que técnicas desta área juntamente e integrados 

interdisciplinarmente com outros profissionais, passem a conhecer e identificar com a 

comunidade os problemas de saúde por ela vividos, dessa forma, com a sua própria 

participação descobrir caminhos que levem à conquista de uma melhor qualidade de vida
14,25

. 

Existe na literatura diversas formas de conceituar a participação comunitária, pois se 

trata de um aspecto que tem atingido grande “popularidade” nos últimos tempos, perdendo, 

porém, em claridade, precisão, e não refletindo fielmente a realidade. Assim para alguns, 

comunidade é qualquer grupo que tenha interesse comum ou que esteja inter-relacionado por 

razões da convivência na localidade de função ou administração. Enquanto, para outros, a 

comunidade é simplesmente um tipo particular de grupo morando numa área determinada, 

incluída sua bagagem cultural
26

. 

Nesse sentido, se tem selecionado alguns conceitos considerados os mais pertinentes, 

como: 

- Participação Comunitária é.... “o processo de virtude do qual os indivíduos e as suas 

famílias assumem responsabilidades enquanto a sua saúde e bem-estar próprio e os da sua 

coletividade, melhorando a capacidade de contribuir ao seu próprio desenvolvimento e ao 

comunitário”
18

. 

- Participação comunitária é... “o processo de autotransformação dos indivíduos em 

função de suas próprias necessidades e as da comunidade, criando neles um sentido de 

responsabilidade enquanto ao seu bem-estar e no de sua comunidade, assim como a 

capacidade de atuar consciente e construtivamente no desenvolvimento”
 27

. 

- Participação comunitária e popular, “.... é concebida como um processo no qual as 

pessoas, como membros de grupos sociais, alcançam desenvolver-se plenamente, assumindo o 

poder de decisão, em tudo o que lhe diz respeito, defendendo seus interesses imediatos por 

intermédio de suas próprias organizações”
 40

. 
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- Se comunidade... “se entende como, todo grupo humano residente numa área 

geográfica determinada, com valores, padrões culturais e problemas sociais comuns, e com 

consciência de pertença, na qual as pessoas interativas mais intensamente entre sim que 

noutro contexto similar. Então, participação, não é mais que a integração dessa comunidade 

no processo administrativo e financeiro de um determinado serviço de saúde, 

preferencialmente da atenção primária”
1
 implicando... “também, participação na planificação, 

organização, funcionamento e controle, e obtendo assim proveito dos recursos locais e 

nacionais como de outros recursos disponíveis”
19

. 

1.2.2. FUNDAMENTOS PARA ORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAS NA 

COMUNIDADE 

 

O estudo e análise dos processos mediante os quais uma determinada coletividade 

pode identificar as suas necessidades, tal como ela as percebe e como pode ajuda-se-lhes a 

obtê-las, é um aspecto prioritário e estratificado na busca de meios eficazes que persistam 

estimular e fazer com que a população descubra e adote novos métodos, assimilando novas 

habilidades. Mas tudo deve ser dado, algumas coisas têm que conseguir-se com o próprio 

esforço. 

Organização e desenvolvimento da comunidade referem-se a conceitos similares do 

progresso mediante ação local e se consideram aqueles processos mediante os quais, os 

esforços de uma população se soma aos do governo na procura de uma melhora das condições 

econômico-sociais e culturais deles mesmos ou das próprias comunidades, integrando-se 

assim a vida do país, permitindo-lhes uma plena contribuição ao progresso geral da nação
39

. 

Assim sendo, o primeiro passo deve visar a criação de um comitê. Para isso, é 

conveniente preliminarmente que as pessoas mais interessadas no assunto façam uma reunião 

informal, para compreender melhor a situação local, e logo após convoques a uma assembléia 

geral de toda a comunidade, a qual designará um comitê central que providenciará os detalhes 

da organização e desenvolvimento dos planos mais adequados. É fundamental que esse 

comitê represente os grupos principais da comunidade, que se limitem os interesses 

almejados, e que a organização seja simples e eficiente. 

Numa segunda fase, a comunidade deverá elaborar o diagnóstico situacional, através 

de uma lista informativa da prioridade, que contenha características, os ideais, atitudes, 

interesses e necessidades dos próprios habitantes as instituições sociais da coletividade; 
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características econômicas da população, problemas da comunidade: recursos físico-humanos, 

número de habitantes nível educacional, população escolar, etc. Esta fase é a base do futuro 

sucesso. Portanto deve ser executada de forma completa e eficaz. 

Já desde as fases iniciais, devem identificar-se os líderes natos da própria comunidade, 

pois a liderança
29

 é essencial para que o programa avance e tenha unidade e coesão em todas 

suas partes. Ele deverá entender as necessidades e os desejos dos indivíduos da coletividade e 

obterá seu devido respeito. 

A boa comunicação entre dirigentes e comunidade, e entre os próprios integrantes da 

comunidade é indispensável. A informação deve ser correta, sem distorções e atingir o 

máximo possível da população, é um direito que toda sociedade tem, mas nem sempre é 

reivindicado
20

. Para isso, deve dispor-se de apropriados meios de comunicação de acordo com 

as características e recursos da comunidade. Em todo momento, deve considerar-se e vai e 

vem das informações e as barreiras existentes ao meio da comunicação escolhida, como por 

exemplo a informação escrita onde o predomínio da população seja analfabeta. Aí a 

necessidade de utilização de meios de comunicação em massa, mais efetivos, como rádio, 

televisão ou outros semelhantes
14

. 

Na análise dos problemas devem determinar-se prioridades e interesse comuns. Pois a 

intenção é unir gente em prol de um interesse coletivo e não dividir. Assim como na medida 

do possível deve evitar-se choques com os costumes ou tradições do povo. 

Por outro lado à cooperação da população está diretamente relacionada com a 

oportunidade de atividades e responsabilidades que se lhes outorga. Devem aproveitar-se os 

conhecimentos espontâneos dos elementos da comunidade mas não devendo explorar-se-lhes. 

O sucesso final depende da cooperação de cada um de seus indivíduos. Deve evitar-se por 

toda iniciativa e responsabilidade nas mãos de apenas um trabalhador profissional ou de um 

só dirigente. 

É fundamental, nas fases preliminares de implantação do programa, determinar com 

que recursos básicos (infra-estrutura) conta a comunidade para desenvolver seu próprio 

programa comunitário, tais como, organização, pessoal, material e equipe, recursos 

financeiros, etc. 

Finalmente, é necessário uma avaliação contínua, para colocar em evidência o 

progresso e sucessos obtidos. E a comunidade deve ser informada disso, através de 

conferência, palestras, reuniões comunais ou outros meios de comunicação de massa, não 

apenas por ser um direito adquirido
20

. 
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1.2.3. TIPOS DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE E SEUS INSTRUMENTOS 

Existem diversas formas de participação da comunidade, que variam de acordo e a 

cada região e estão em dependência de múltiplos fatores aos quais estas organizações estão 

interligadas e que foram referidas inicialmente
1,40

. Neles destaca-se pelo menos cinco tipos de 

participação
18

. Em todos os níveis e setores nas atividades do desenvolvimento, inclusive 

aqueles relacionados com a alimentação, abastecimento d’água e outros que possam influir na 

situação sanitária. Em todos os níveis na mão de obra e demais formas de apoio para a saúde 

(auto-assistência comunitária). Na prestação de serviços de saúde em benefício de outras 

pessoas da própria coletividade. No cuidado da própria saúde individual por intermédio da 

higiene pessoal, dieta e auto-assistência. 

Destes, obviamente, o primeiro tipo pode considerar-se como a forma ideal de 

participação, devido a que representa a verdadeira participação dos cidadãos em todos os 

níveis e em todos os tipos de decisões relacionadas a todos os aspectos do desenvolvimento. 

Embora rara vez realizável constitui-se o padrão que serve para medir a eficácia e a 

autenticidade das outras formas de participação. 

O segundo tipo, semelhante ao interior e mais limitado às atividades à saúde, é a 

estratégia sugerida pela OMS
19

. A “auto-assistência comunitária” embora valiosa, nunca 

substituirá completamente a provisão de recursos procedentes de nível nacional ou de outros 

níveis, ainda mais considerando que a atenção primária de saúde é necessária tanto para zonas 

urbanas como rurais, e que para atingir a seta “saúde para todos no ano 2000”, os recursos 

para a saúde de todo o país devem obter-se e distribuir-se eqüitativamente.  

A provisão de serviços de saúde, mais limitada ainda que outras formas da 

participação se torna importante porque cria um vínculo de confiança e respeito mútuo, 

favorecendo a pertinência dos serviços, quando as pessoas designadas para o treinamento de 

uma determinada confiança e respeito mútuo, favorecendo a pertinência dos serviços, quando 

as pessoas designadas para o treinamento de um determinado serviço de saúde, a “auto-

assistência individual”, embora a mais restringida de todos os tipos de participação, é 

importante na medida que guarda relação com os estilos de vida e o comportamento humano, 

e não apenas com as medidas terapêuticas. Nesse contexto, a “auto-assistência dirigida”, 

apoiada com um programa de educação sanitária orientada em prol da solução dos problemas, 

resulta promissória e sugere que em longo prazo reduza as cargas social e ausente à 

responsabilidade social por parte dos profissionais da saúde. 
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Agora bem, numa comunidade determinada, a participação dinâmica e integração de 

seus elementos precisa de pelo menos alguns dos seguintes instrumentos
1, 26

: 1 – Promotores, 

agentes de saúde ou líderes voluntários e não remunerados, principalmente se foram extraídos 

da comunidade e foram parte desta; 2 – Comitês, ligas ou brigadas de saúde ou outros 

organismos semelhantes, dedicados a atividades especificamente no campo da saúde; 3 – 

Outras organizações comunitárias do tipo de juntas ou conselhos de desenvolvimento 

comunitário, associações de vizinhança, cooperativas, clubes de mães, grupos escolares, 

agrupações religiosas, etc., sempre e quando organizarem, com o apoio de um programa de 

educação sanitária contínua. 

Infelizmente, muitas das experiências da participação comunitária nunca tem saído do 

nível local para serem difundidas e avaliadas cientificamente. Ainda mais, histericamente tem 

sido um assunto manejado com pouco rigor científico e muito “intenção política”. Correndo o 

risco de criar situações de decepção, ceticismo ou desconfiança, devido a perda de conteúdo 

humanista, criativo e democrático da participação comunitária
27,40

. 

 

1.2.4. AVALIAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PARTICIPAÇÃO 

COMUNITÁRIA 

 

Nos programas de participação comunitária, a avaliação tem uma importância 

fundamental na dinâmica e acompanhamento longitudinal deste tipo de sistema. Embora, seja 

considerada como a fase final, deve ser considerada, talvez, como a fase do raciocínio, crítica 

e do impulso, reforço, pois não apenas permite analisar o resultado do cumprimento e 

utilidade das ações executadas, e dos investimentos de acordo ao orçamento empregado, 

senão que também determina a previsão (planejamento) das ações necessárias para a 

continuidade do programa. Isso significa, que nesses termos a avaliação deva ser considerada, 

mais que nada, como um mecanismo de retro-alimentação (feeding back), relevante para o 

sucesso para o sucesso almejado (consecução dos objetivos). 

A avaliação deve apresentar atributos de objetividade, de técnica e de confiabilidade. 

O objetivo da avaliação deve considerar os aspectos administrativos, técnicos, qualitativa e 

quantitativamente, e inclusive as “medidas corretivas” achadas por ventura necessárias 
16

.
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Nesse contexto, e apesar da transcendência da Participação Comunitária, como 

constitutiva da atenção primária de saúde, chama a atenção que pouco tenha sido feito 

enquanto ao estabelecimento de critérios precisos para valorizá-la de forma concreta. Esses 

critérios devem avaliar, qualitativa e quantitativamente, a amplitude e totalidade da 

Participação Comunitária, assim como o tipo de gestão e financiamento do sistema, em 

relação a aplicação dos instrumentos comunitários
1
. 

Para concluir deve afirmar-se que a grande maioria da população marginalizada nos 

países em desenvolvimento atinjam a médio prazo, um nível de saúde adequada que repercuta 

em benefício do indivíduo, da própria coletividade, como do desenvolvimento do próprio 

país. Entretanto, deve se ter muita cautela, para não transforma-la em apenas uma intenção 

política, com fins eleitoreiros ou numa bandeira que aproveita a “mão de obra barata”, senão 

num instrumento comunitário real, honesta, ética e democrática, e sobretudo humano. 

 

1.3. O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

O Programa Saúde da Família (PSF) surge como uma nova estratégia de atenção à 

saúde e de reorientação do modelo de assistência.  

A análise possibilitou perceber o trabalho em equipe e com a família como um 

progresso do PSF, entretanto, se faz necessário ter um olhar mais amplo para a formação dos 

profissionais para trabalharem a nova proposta e,também, na implantação das equipes
33

. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Este estudo é componente de um projeto que avalia a epidemiologia e a soro-

entomologia dessas regiões, analisando a importância da doença para a população. Através da 

busca de dados nas agências oficiais do governo, foi diagnosticada a situação local no foco 

triatomínico. O próximo passo foi diagnosticar os diferentes níveis de conhecimentos e 

práticas inerentes à doença de Chagas. Para complementar e finalizar o processo optou-se pela 

Participação Comunitária e Educação em Sanitária na prevenção da doença, pois é um 

processo essencialmente educativo que inicia com na conscientização da realidade a ser 

mudada (Figura 01). 
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2.1. ÁREA DE ESTUDO  

 

2.1. Descrição da área de estudo 

 

Os Municípios de São Luís de Montes Belos “lat=-16.57868, lon=-50.31041” (320 pés 

de altitude ao nível do mar) e Novo Brasil “lat=-16.0346119009, lon=-50.7115173349” (320 

pés de altitude ao nível do mar) estão situados a Leste da Capital, Goiânia “lat=-16.7267, 

lon=-49.25481” (2780 pés de altitude ao nível do mar), onde sua população reside em uma 

área endêmica de risco. As atividades econômicas mais importantes são a agropecuária e o 

comércio, de acordo com dados das respectivas Prefeituras. No Município de São Luís dos 

Montes Belos 15,9% (4.109 habitantes ou 1.182 famílias) da população vive na área rural, 

enquanto em Novo Brasil tem-se 30,8% (1.153habitantes ou 395 famílias) da população 

residindo na zona rural. (Figura 02). 

 

 

 

Figura 01 – foto do curso de  formação continuada dos profissionais das Unidades de Saúde da Família 

(USF). 
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Figura 02 – localização dos Municípios estudados em relação a Goiânia. 

 

No contexto epidemiológico da doença, Goiás ocupava a terceira colocação pelo inquérito 

nacional realizado em 1980. Com a implantação do Programa de Eliminação do Triatoma 

infestans em 1992, projeto que faz parte do Programa de Controle da Doença de Chagas no 

Estado de Goiás, o índice de 7,4% de prevalência da doença caiu consideravelmente e hoje o 

principal vetor não é detectado ou é encontrado em índices muito baixos em alguns 

municípios do Estado. 

Em SLMB existe a marcante presença do vetor secundário na região, o Triatoma 

sordida (Stal, 1859), seguido do Rhodnius neglectus (Lent, 1954). Durante janeiro de 2003 até 

abril de 2006, no estado de Goiás, o T. sordida foi o triatomíneo mais coletado em SLMB, 

representando 98% do total de espécimes, sendo o restante dos 2% de Rhodnius neglectus.  

Em Novo Brasil os dois vetores também são os principais, 42% de Rhodnius 

neglectus, 22% de Triatoma sordida, 36% realativo a outras espécies. De acordo com 

Diotaiuti, 1988, a importância epidemiológica dos triatomíneos é definida pelo seu grau de 
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associação com o homem. Dentre as espécies de importância secundária, o T. sordida se 

destaca pelas altas densidades peridomiciliares, sendo a mais capturada em todo o país
35

.  

Tomando como base o estudo retrospectivo realizado através de dados adquiridos 

com a avaliação dos relatórios epidemiológicos tipo inquérito (relatório da atividade de 

borrifação, relatório de exame e identificação de triatomíneos, relatório de atividade de 

pesquisa e relatório de colonização de triatomíneos), tendo em vista que os mesmos são do 

período de janeiro de 1995 a dezembro de 1999
35

, percebemos mudanças epidemiológicas 

abaixo descritas. 

 

2.2. LOCAL DE ESTUDO 

 

Foram escolhidas as áreas rurais dos municípios devido ao maior índice de infestação 

domiciliar pelas espécies secundárias nestas áreas. As escolas municipais foram locais 

estratégicos no projeto por servirem de elo entre comunidade, crianças, pais, educadores, 

profissionais da área da saúde (FUNASA e PSF) e lideranças locais. 

 O Programa de Saúde da Família é importante por enfatizar os níveis primários de 

atenção e promoção á saúde, chegando, diretamente aos pacientes e diagnosticando suas 

necessidades prioritárias de saúde. 

A FUNASA e a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO foram indispensáveis meios de 

obtenção de dados nos anos anteriores e foram também importantes relatores e parceiros da 

trabalho na percepção da realidade destas áreas de estudo. 

Laboratórios de referência como o IPTSP, o HC (Laboratório de Chagas – referência 

regional em DCh ), a FUNED (Referência nacional em DCh), foram os colaboradores na 

execução deste estudo. 

 

2.3. AMOSTRA DE ESTUDO  

 

Estudo constituído por 303 crianças de até 10 anos de escolas municipais (175 em São 

Luís do Montes Belos e 103 em Novo Brasil), sendo estas rurais; ´Faziam parte da pesquisa 

54 Agentes Comunitários de Saúde de SLMB e 12 de NB. Foram participantes 12 professores 

de SLMB e 3 de NB, organizações comunitárias, Postos de informação Tritomínica (PITS) e 

07 equipes do PSF em SLMB e 20 em NB. 
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2.4. INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA PESQUISA: 

 

2.4.1. MAPEAMENTO E DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO: 

 

Os Municípios de São Luís de Montes Belos “lat=-16.57868, lon=-50.31041” (320 pés 

de altitude ao nível do mar) e Novo Brasil “lat=-16.0346119009, lon=-50.7115173349” (320 

pés de altitude ao nível do mar) estão situados a Leste da Capital, Goiânia “lat=-16.7267, 

lon=-49.25481” (2780 pés de altitude ao nível do mar), onde sua população reside em uma 

área endêmica de risco. As atividades econômicas mais importantes são a agropecuária e o 

comércio, de acordo com dados das respectivas Prefeituras. 

 

 

Figura 4– Números relativos e absolutos da população rural e urbana nos municípios São Luís dos Montes 

Belos e Novo Brasil em 2003 (INEP,2001).  

 

No Município de Novo Brasil 15,9% (4.109 habitantes ou 1.182 famílias) da 

população vive na área rural, enquanto em Novo Brasil tem-se 30,8% (1.153habitantes ou 395 

famílias) da população residindo na zona rural. 

 Previamente foi feito um levantamento, em 2003, na Coordenação Regional da 
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Secretaria Estadual de Saúde de todos os 120 municípios endêmicos de Goiás. Destes 20 

municípios participaram do programa de erradicação do Triatoma infestans (PETI), dos quais 

apenas cinco apresentaram em algum ano do período de estudo a incidência do Triatoma 

infestans, sendo eles Posse, Simolândia, São Domingos, Guarani de Goiás e Nova Roma.  

Em Goiás as áreas de risco encontram-se restritas ao norte do Estado e por razões 

logísticas foram avaliados dois municípios em  área de Triatoma sordida. Foram escolhidas as 

crianças em idade escolar das áreas rurais destes municípios. 

2.4.2. POPULAÇÃO DE ESTUDO: 

 

Estudo constituído por 300 crianças de 12 (doze) escolas municipais, sendo estas 

rurais e urbanas. As escolas Municipais foram escolhidas por ter uma população escolar mais 

numerosa e o devido apoio da Prefeitura.  

 

Tabela 01 – dados populacionais e cobertura populacional pelos agentes comunitários de saúde (ACS). 

MUNICÍPIOS ACS TOTAL População 

total 

População 

total Atendida 

% de 

cobertura 

populacional 

Novo Brasil 12 4110 3996 97,23 

São Luís dos Montes 

Belos 

54 26552 23380 88,15 

Fonte: SES-GO, 2003. 

 

2.4.3. TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS: 

 

Destes, foram escolhidos de forma logística e consensual dois municípios para 

implantação do estudo: São Luís dos Montes Belos e Novo Brasil pela proximidade, apoio das 

prefeituras, presença do PSF (Programa de Saúde da Família). 

A seleção desses dois municípios obedeceu a vários critérios, através de parâmetros 

soro-epidemiológicos e entomológicos, realizados pela agência oficial do governo, no período 

de 1995-1999. 

 

2.4.4. TAMANHO DA AMOSTRA 
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Foi calculado um número aleatório que fosse significativo e representativo de 46,51% 

do total de crianças menores de 10 anos da área rural em escolas municipais no ano de 2006. 

 

2.4.5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

Foram incluídas no estudo todas as crianças que freqüentam regularmente a escola e 

que cursam o ensino fundamental nas escolas Municipais que recebiam alunos da área rural. 

 

2.4.5. QUESTIONÁRIO 

 

Foram aplicados questionários às crianças para a investigação do nível de 

conhecimentos a respeito da doença. 

 

Figura 05 – UMV (Unidade Mínima de Vigilância) e a figura apresentada mostra um triatomíneo 

capturado através da instrução dada pela UMV (Unidade Mínima de Vigilância), Goiás, 2003-2006. 

 

Após essa investigação foi realizada uma investigação sorológica e epidemiológica 

nos municípios de Novo Brasil e São Luís dos Montes Belos. 

Após o responsável legal da família ser explicado da pesquisa e autorizar o estudo, 

assinando o termo de consentimento (Anexo 13). Foi realizado:  
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Figura 6 – Amostra de escolares estudados quanto à sorologia e educação em saúde nos municípios. 

 

2.4.6. PREENCHIMENTO DAS FICHAS: 

 

No interior de cada residência foi realizada a Captura Manual por um agente da 

FUNASA previamente treinado e instalada uma Unidade Mínima de Vigilância (UMV) e 

preenchidas as fichas padrão da pesquisa. 

Os materiais constaram de manuais informativos sobre as endemias, sugestões para cartazes e 

UMV (sensor entomológico em forma de calendário e uma unidade coletora de triatomíneos). 

(Figura 03). 

 

a. PESQUISA SORO-EPIDEMIOLÓGICA:  

 

Foram Preenchidas as fichas padrão com os respectivos termos de consentimento 

assinados pelos moradores (pais ou responsáveis) pesquisados.  

Foram coletadas progressivamente amostras da população alvo (crianças menores de 

10 anos de idade – nascidas após a fase de ataque maciço com inseticidas e indivíduos que por 
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ventura apresentarem quadro compatível com a Doença de Chagas). Na primeira fase em 

papel filtro (Watman n°1) (para técnicas de triagem com maior sensibilidade, IFI ou HAI), 

foram coletadas 103 amostras em Novo Brasil e 140 em SLMB e posteriormente foram 

colhidas 25 amostras em tubo em Novo Brasil e 35 amostras em tubo em SLMB para 

execução de técnicas mais específicas (ELISA em casos de dúvida) (Anexo 11). 

Todos os resultados obtidos dos papéis filtro e em tubo foram submetidos à 

imunofluorescência indireta (IFI), na diluição discriminante de 1:20 e ELISA com ponto de 

corte sendo < 0,9 (Figura 04 ). 

 

 

Figura 7 – Coleta das amostras feita por uma  um membro da equipe de pesquisa (à esquerda) e 

enfermeira do PSF (à direita).   
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Figura 08 – Coleta e processamento das amostras em Papel Filtro Watmann No 1. 

 

b- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA: 

 

A participação comunitária foi baseada num Programa de Educação Sanitária. A 

comunidade foi sensibilizada em relação à pesquisa e envolvida no processo através de um 

programa implantado e tendo como base as escolas e seus professores rurais e foi executado 

através de palestras, folderes e cartazes, tanto nas escolas. As Unidades de Saúde da Família 

(USF) foram transformadas em multiplicadores em saúde juntamente com a FUNASA. As 

Unidades de Saúde da Família (07 Unidades de Saúde – USF- em BLMB e 02 USF em NB) 

foram transformadas em multiplicadores em saúde juntamente com a FUNASA. Participaram 

do estudo 12 líderes comunitários de Novo Brasil e 54 em São Luís do Montes Belos. 

 

2.4.PROCEDIMENTOS:  

 

2.4.2. PREENCHIMENTO DAS FICHAS 

 

Após terem sido preenchidas as fichas padrão com os respectivos termos de 

consentimento assinados pelos moradores (pais ou responsáveis) pesquisados durante a visita 
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domiciliar, captura manual de triatomíneos, assinatura do termo de consentimento e instalação 

das UMV´s, procedeu-se a coleta de sangue. 

 

2.4.3. COLETA DAS AMOSTRAS DE SANGUE, TRIATOMÍNEOS E 

INFORMAÇÕES RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA 

 

a- Ferramentas entomológicas: Os espécimes por ventura detectados pelos moradores serão 

colocados no interior do saco plástico anexado à UMV Este foi encaminhado, devidamente 

identificado (código do pesquisador, micro-área pertencente, família, data, nome e endereço 

do morador) ao Posto de Informação Triatomínica (PIT). O registro foi feito (Ficha de 

notificação dos triatomíneos) e posteriormente será encaminhado ao Núcleo de Entomologia 

do Estado (LACEN-GO) ou aos Distritos da FUNASA para avaliação detalhada do material.  

Toda unidade domiciliar infestada com triatomíneos deverá ser borrifada pelo pessoal 

competente da SMS do município. 

 

b- Ferramentas imuno-sorológicas: foram coletadas progressivamente amostras da 

população alvo (crianças menores de 10 anos de idade – nascidas após a fase de ataque 

maciço com inseticidas, e/ou indivíduos que por ventura apresentarem quadro compatível 

com a Doença de Chagas); na primeira fase em papel filtro (para técnicas de triagem com 

maior sensibilidade, IFI ou HAI), estas foram processadas no Laboratório de Referência 

Nacional para Doença de Chagas (SISLAB/SVS/MS), FUNED-MG, Laboratório de Chagas 

do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e no Instituto de Patologia 

Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás. Posteriormente, juntamente com 

mais 60 amostras, os casos duvidosos foram avaliados através de soro em tubo, para técnicas 

mais específicas (ELISA em casos de dúvida).  

 

c- Ferramentas de educação em saúde: as escolas municipais foram um ponto de encontro 

com pais, professores, enfermeiros, médicos, agentes de saúde, técnicos em enfermagem e 

principalmente os alunos. Estes encontros tiveram o objetivo de formar uma equipe integrada 

de educação continuada e participação comunitária em saúde em todas estas categorias 

sociais.  

 

d- Encaminhamento dos pacientes porventura infectados: os pacientes por ventura 

infectados seriam encaminhados para as unidade de saúde da rede SUS municipal, e se 
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necessário seriam encaminhados para um centro de referência estadual no tratamento da 

doença, preferencialmente o laboratório de Chagas do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Goiás (HC/UFG), para avaliação clínica e acompanhamento. As autoridades de 

saúde responsáveis pela vigilância sanitária municipal seriam alertadas. 

 

21. Participação Comunitária: A participação comunitária foi baseada num Programa de 

Educação sanitária. A comunidade foi sensibilizada em relação à pesquisa e envolvida no 

processo através de um programa implantado e tendo como base as escolas e seus professores 

rurais e foi executado através de palestras, folderes e cartazes, tanto nas escolas. As Unidades 

de Saúde da Família (USF) foram transformadas em multiplicadores em saúde. Estas foram 

inicialmente os componentes de cada USF, junto aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 

posteriormente os professores das escolas municipais, os próprios escolares e finalmente a 

população em geral. 

Os Agentes Comunitários de Saúde foram orientados e treinados para o preenchimento 

das fichas, montagem e anexação das Unidades de Vigilância Mínima, coleta de sangue em 

papel filtro, para a avaliação imuno-sorológica, além da educação da população no 

encaminhamento dos vetores. A coleta do soro ficou a cargo dos profissionais de nível médio 

e superior, de cada USF e da equipe pesquisadora. 

Ao realizarmos um inquérito soro-epidemiológico na população alvo, cadastramento 

dos doadores e aplicação de sensores, assim como avaliação dos programas de participação 

comunitária / educação em saúde não só fortalecemos os programas governamentais (como o 

Programa de Saúde da Família – PSF), como também avaliamos a necessidade de uma 

constante monitorização das técnicas de Vigilância Epidemiológica. Assim objetivamos 

impedir que doenças endêmicas transmitidas através de vetores como a doença de Chagas, 

continuem a ser um problema de saúde pública de importância. 

Graças ao envolvimento ativo  e integração entre o Programa de Saúde da Família 

(PSF), FUNASA e da comunidade, houve a concretização deste estudo. 

A participação comunitária foi baseada num Programa de Educação sanitária. A 

comunidade foi sensibilizada em relação à pesquisa e envolvida no processo através de um 

programa implantado e tendo como base as escolas e seus professores rurais e foi executado 

através de palestras, folderes e cartazes, tanto nas escolas. As Unidades de Saúde da Família 

(USF) foram transformadas em multiplicadores em saúde. Estas foram inicialmente os 

componentes de cada USF, junto aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), posteriormente 

os professores das escolas municipais, os próprios escolares e finalmente a população em 
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geral. 

Os Agentes Comunitários de Saúde foram orientados e treinados para o preenchimento 

das fichas, montagem e anexação das Unidades de Vigilância Mínima, coleta de sangue em 

papel filtro, para a avaliação imuno-sorológica, além da educação da população no 

encaminhamento dos vetores. A coleta do soro ficou a cargo dos profissionais de nível médio 

e superior, de cada USF e da equipe pesquisadora. 

Ao realizarmos um inquérito soro-epidemiológico na população alvo, cadastramento 

dos doadores e aplicação de sensores, assim como avaliação dos programas de participação 

comunitária / educação em saúde não só fortalecemos os programas governamentais (como o 

Programa de Saúde da Família – PSF), como também avaliamos a necessidade de uma 

constante monitorização das técnicas de Vigilância Epidemiológica. Assim objetivamos 

impedir que doenças endêmicas transmitidas através de vetores como a doença de Chagas, 

continuem a ser um problema de saúde pública de importância. 

Graças ao envolvimento ativo e integração entre o Programa de Saúde da Família 

(PSF), FUNASA e da comunidade, houve a concretização deste estudo 

Os (ACS) foram orientados e treinados para o preenchimento das fichas, montagem e 

anexação das Unidades de Vigilância Mínima, coleta de sangue em papel filtro, para a 

avaliação imuno-sorológica, além da educação da população no encaminhamento dos vetores. 

A coleta do soro ficou a cargo dos profissionais de nível médio e superior, de cada USF e da 

equipe pesquisadora. 

Ao realizarmos um inquérito soro-epidemiológico na população alvo, cadastramento 

dos doadores e aplicação de sensores, assim como avaliação dos programas de participação 

comunitária/ educação em saúde estará não só fortalecemos os programas governamentais 

(como o Programa de Saúde da Família – PSF), como também avaliamos a necessidade de 

uma constante monitorização das técnicas de Vigilância Epidemiológica. Assim objetivamos 

impedir que doenças endêmicas transmitidas através de vetores como a DCh, continuem a ser 

um problema de saúde pública de importância. 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS E CULTURAIS DOS MUNICÍPIOS 

ESTUDADOS 

 

3.1.1. NOVO BRASIL: 
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Em Novo Brasil a área total do município é de 640 km
2
; a população do município é 

de 3750 habitantes; a população urbana é de 2593 habitantes; a população rural é de 1157 

habitantes. 

Existem 8 grupos religiosos e 3 associações comunitárias, 01 laboratório público, não 

existem servidores voluntários cadastrados; sobre o PSF, existem 02 unidades de saúde da 

família (USF), 02 equipes, para 12 micro-áreas, num total de 1351 famílias cadastradas, ou 

3750 pessoas cadastradas e atendidas pelo PSF, abrangendo uma área de 640 km, possuindo o 

município 849 crianças de até 10 anos.  

O município possui 5 escolas públicas, com 1096 alunos matriculados, sendo uma 

escola particular com 41 alunos e 04 escolas rurais com aproximadamente 50 alunos cada. 

Existem 04 professores responsáveis pela área rural; o município possui 01 hospital público. 

 Quanto ao aspecto das habitações, poucas são as residências que não são de alvenaria; 

foram instaladas 82 Unidades Mínimas de Vigilância e perdidas08 delas; houve a 

investigação de captura manual de triatomíneos em 86 Unidades domiciliares e conforme as 

instruções foram coletadas pela população 113 insetos sendo 82 deles triatomíneos.  

Os alunos ficaram muito animados em participar e entender a doença e seus vetores, 

conforme vivências pessoais e relatos escritos em atividades dadas pelos professores. 

A comunidade se envolveu ativamente na pesquisa, colaborando e atuando junto às escolas, 

ao PSF e FUNASA. Muitos se sentiram protegidos contra a doença por estarem participando 

da pesquisa e instalando as UMV´s em casa. 

 

3.1.2. SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS: 

 

Em SLMB a área total do município é de 8261.91 km
2
;  a população do município é de 

26.383 habitantes; a população urbana é de 22.274 habitantes; a população rural é de 4.109 

habitantes. Existem 01 cooperativa 11 grupos religiosos e 02  associações. Existem  01 

laboratório público, 03 particulares, não existem servidores voluntários cadastrados. Sobre o 

psf, existem 07 unidades de saúde da família (USF), 07 equipes, para 56 micro-áreas, num 

total de 7430 famílias cadastradas, ou 24193 pessoas cadastradas e atendidas pelo psf, 

abrangendo uma área de 7575,34 km, possuindo o município 3090 crianças de até 10 anos.  

O município possui 15 escolas públicas, sendo 8 municipais, com 5786 alunos 

matriculados, sendo cinco escolas particulares com 1195 alunos e 06 escolas rurais com 

aproximadamente 150 alunos cada. Existem 26 professores responsáveis pela área rural. O 
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município possui 01 hospital público, 02 particulares e 01 clínica. 

 Quanto ao aspecto das habitações, poucas são as residências que não são de alvenaria; 

foram instaladas 69 Unidades Míninas de Vigilância e perdidas 05 delas; houve a investigação 

de captura manual de triatomíneos em 97 Unidades domiciliares e conforme as instruções 

foram coletadas pela população 136 insetos sendo 50 deles triatomíneos.  

Neste município os alunos ficaram animados, participaram e entenderam sobre a 

doença e seus vetores, conforme vivências pessoais e relatos escritos em atividades dadas 

pelos professores. A comunidade se envolveu ativamente na pesquisa, colaborando e atuando 

junto às escolas, ao PSF e FUNASA. Muitos se sentiram protegidos contra a doença por 

estarem participando da pesquisa e instalando as UMV´s em casa. 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS 

 

A análise possibilitou perceber o trabalho em equipe e com a família como um 

progresso do PSF, entretanto, se faz necessário ter um olhar mais amplo para a formação dos 

profissionais para trabalharem a nova proposta e também, na implantação das equipes. 

A educação em saúde foi realizada em conjunto em São Luís dos Montes Belos e 

Novo Brasil, entre a FUNASA, PSF e Secretaria Municipal de Educação, utilizando-se de 

palestras, consultas e da Unidade Mínima de Vigilância (UMV), que serve também para a 

detecção de vestígios de triatomíneos no intradomicílio. Os resultados das respostas das 

crianças sobre os conhecimentos básicos da DCh e seu vetor; 2,33% (7) das crianças sabem 

que os triatomíneos transmitem a doença e sabem desenhá-lo; 14% sabe que o triatomíneo se 

chama “barbeiro” e que podem infestar o peri ou intradomicílio e também reconhecem seu 

hábito hematófago e sabem que o vetor é controlado com a aplicação de inseticidas; enfim, 

83,67% delas não sabem nada sobre a doença (figura 9). 
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FIGURA 9 - Números relativos e absolutos sobre o nível de conhecimento das crianças sobre a doença de 

Chagas.  

 

As crianças tinham a idade que variava entre 5 e 10 anos de idade de ambos os sexos. 

A Tabela 3 mostra os resultados sobre o conhecimento da doença de Chagas e seu vetor; 

83,67% pertencem ao nível I (insatisfatório), onde as informações sobre a doença não 

existiam ou estavam completamente erradas; 14% pertencem ao nível II (regular), onde as 

informações sobre a doença traziam conhecimentos sobre o vetor e a doença; somente 2,33% 

está contido no nível III (satisfatório), onde as informações sobre a doença traziam 

conhecimentos sobre todas as perguntas feitas pelo questionário. 

 

4. DISCUSSÃO 

 

Com este estudo, em curto prazo e, sobretudo, a um custo-benefício positivo, 

obtivemos informações valiosas sobre a doença chagásica nos municípios estudados e como 

estes programas educativos sobre a doença foram deixados de lado e considerados sem 

importância. Aqui devemos destacar que os dados até agora referidos no interior do estado, 
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referem-se apenas as pesquisas transversais, que podem não refletir a real situação do impacto 

do controle do T. infestans e seus vetores secundários e ainda mais recomendar esta 

metodologia, dado que pela sua viabilidade, poderia facilmente ser aplicada em outras áreas 

endêmicas chagásicas do país, ou implementada em sistemas de vigilância de outras doenças 

endêmicas, no Brasil ou em outros países da Ibero - América. Tem a finalidade também de 

desenvolver entre as populações uma consciência sobre a magnitude dos problemas de saúde 

e a sua gravidade. 

Nos anos 80 o governo brasileiro criou a Lei 5.692/71 que instituiu o ensino de saúde 

nas escolas de 1º grau. Portanto, como ferramenta fundamental, foi elaborado o programa 

“saúde como compreensão de vida”
21

, sob coordenação do Ministério da Educação, baseado 

entre outras, nos estudos de Piaget e na pesquisa realizada em Capim Branco. A intenção é a 

de ajudar aos alunos das últimas séries do 1º Grau a entenderem situações imediatas que 

podem afetar a qualidade da sua saúde
12

. 

O ministério da Saúde por intermédio da FUNASA,tem-se preocupado com o assunto 

e há alguns anos publicam folhetos e folderes, fornecendo noções básicas da doença de 

Chagas
22,37

, com a finalidade de divulgar nas áreas endêmicas, medidas de prevenção desta 

doença. 

Deve-se considerar também, que as escolas rurais possuem grande potencial nessas 

campanhas
12

. Como grande parte dos alunos provém de regiões endêmicas, é de grande valia 

a atuação permanente dos professores e funcionários na intenção de promover a educação em 

saúde, proporcionando a reflexão dos hábitos e condições de moradia
12

. 

A meta da educação sanitária é promover a consciência individual e social que resulta 

na participação das pessoas nos programas de promoção da saúde. O trabalho educativo é 

fundamental para o desenvolvimento e êxito dos programas. 

O exemplo do trabalho de Mambaí mostrou que a vigilância por parte da população é 

de importância fundamental no controle da doença de Chagas. 

É notória a importância de desencadear o processo educativo, envolvendo as crianças 

nas ações de saúde pública, pois estas, como muito bem coloca Garcìa-Zapata
12

, são 

multiplicadoras das respectivas ações. 

O inquérito feito na população escolar em dois Municípios endêmicos de risco em 

Goiás revelou que o nível de conhecimento sobre os aspectos elementares da doença de 

Chagas são limitados. 

A grande maioria dos entrevistados tem um nível insatisfatório de conhecimentos 

sobre a doença de Chagas e seu vetor; 14% possui nível regular e somente 2,33% 
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responderam satisfatoriamente, o que revela a indispensável necessidade de se realizar uma 

intervenção educativa sobre o problema com a população, pois esta amostragem é apenas um 

reflexo da mesma. 

A maioria das populações endêmicas não associa o vetor à doença de Chagas. Em 

uma população adulta endêmica de Posse, Estado de Goiás, Brasil, com mais de uma década 

de controle, 72,88% dos entrevistados atribuíram como causa da doença de Chagas os 

triatomíneos
42

, que explicaria a eficácia da intervenção educativa. 

Na vigilância entomológica no Estado de Goiás, Brasil, se prioriza a participação e 

educação sanitária
13

. As crianças são os melhores porta-vozes e divulgadores de um programa 

de controle de doenças em uma comunidade, ao atuar como agentes multiplicadores
15

. 

O uso de folhetos educativos foi o meio de difusão mais efetivo no Brasil 

associado a um programa educativo nas escolas
12

, em nosso país devem-se validar os 

instrumentos educativos para aumentar a eficácia da intervenção. 

Frente ao panorama atual do controle da transmissão vetorial da doença de Chagas 

em Goiás, a participação comunitária dos escolares capacitados na vigilância entomológica é 

uma grande alternativa que permitiria uma vigilância resistente ao tempo e de baixo custo. 

Assim, o processo educativo estará sempre em crescimento, enriquecido com novas formas de 

atuação, sob avaliação contínua das próprias crianças. Através de etapas sucessivas de 

mudanças de hábitos e atitudes, esses estudantes descobrirão como evitar os vários problemas 

de saúde, enriquecendo sempre mais seu acervo educativo, com transferência de 

aprendizagem. 

O Programa de Controle da Doença de Chagas em Goiás obteve êxito em dois 

pontos, o primeiro foi na redução do índice sorológico da Doença no Estado e o segundo foi 

na eliminação do Triatoma infestans. 

Porém, ocorreu um aumento considerável na prevalência do vetor secundário 

Triatoma sordida, o que torna necessário a implantação de um sistema de Vigilância 

Longitudinal para que se tenha um controle mais eficaz e viável a partir da Participação 

Comunitária. 

O PSF é estratégico para a Educação em Saúde, pois não tem a visão arcaica de 

um simples “posto de saúde” (curativos, medicamentos curativos, etc.), mas de um ponto de 

referência local para a multiplicação da saúde através da abordagem primária à saúde que é a 

prevenção de doenças. 

Necessário se faz uma maior exploração das escolas enquanto instituições na 

prevenção de doenças e que futuramente possam estar interligados os setores educação e 
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saúde, pois somente através da educação em saúde poderemos gozar de um mundo livre de 

endemias. 
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CONCLUSÕES 

 

O PETI teve grande êxito na redução do índice sorológico da doença de Chagas e 

na eliminação do principal vetor, o T. infestans. Porém, percebeu-se um aumento na 

infestação do vetor secundário, T. sordida, sugerindo a necessidade de um estudo para a 

avaliação da eficiência do PETI nos municípios considerados de risco. Isto suscita a 

implantação de um sistema de Vigilância Longitudinal para que se tenha um controle mais 

eficaz e viável a partir da Participação Comunitária. 

Apesar do Estado de Goiás ter recebido o certificado de eliminação do T. infestans, 

principal espécie vetor em anos anteriores, a captura de outras espécies de triatomíneos 

sinantrópicas, com diagnóstico positivo para T. cruzi (Chagas, 1909) é motivo de alerta para 

que se mantenha no estado, um trabalho rotineiro da transmissão natural da DCh. 

Um ponto que deveria ser reavaliado para a eficiência do Programa é o aspecto 

sorológico, pois em alguns municípios não ocorreu a investigação. Isto Poderia mascarar 

resultados positivos para doença de Chagas, o que faz com que sejam atacados pontos 

estratégicos equivocados para a erradicação da doença no Estado ou até mesmo seja 

deslocado um grande número de pessoal para uma região não tanto infestada. 

A análise possibilitou perceber que o trabalho em equipe e com a família trouxe 

um progresso ao PSF, entretanto, faz-se necessário ter um olhar mais amplo para a formação 

dos profissionais, para trabalharem a nova proposta e também, na implantação das equipes. 

Este Programa é estratégico na Educação em Saúde, pois não tem a visão ultrapassada de um 

simples “posto de saúde” com prestação de atendimentos paliativos (curativos, medicamentos 

curativos, etc.), mas de um ponto de referência local para a multiplicação da saúde através da 

abordagem primária à saúde que é a prevenção de doenças. 

A educação em saúde foi realizada em conjunto em São Luís dos Montes Belos e 

Novo Brasil, entre a FUNASA, PSF e Secretaria Municipal de Educação, utilizando-se de 

palestras, consultas e da Unidade Mínima de Vigilância (UMV), que serviria também para a 

detecção de vestígios de triatomíneos no intra-domicílio e formação de multiplicadores de 

saúde nas residências. 
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SUGESTÕES / RECOMENDAÇÕES 

 

Sugere-se também a supervisão e implantação de um programa otimizado e adaptado 

de Vigilância Longitudinal (“unidades mínimas de vigilância”) com programas de 

participação comunitária e educação em saúde, junto à detecção de possíveis formas 

inaparentes da doença de Chagas numa população de crianças nascidas após a implantação 

das medidas de controle no Estado 
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ANEXO 1 – Ficha de Investigação Triatomínica 
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ANEXO 2: Ficha padronizada na coleta de dados do perfil sócio-econômico e cultural do 

município 

 

      FICHA 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL & SAÚDE PÚBLICA 

PESQUISA EM DOENÇA DE CHAGAS 

Perfil sócio-econômico e cultural do município 

1. Código do município * 

 

2. Nome do Município 3. Data da pesquisa 

 

_____/_____/200___ 

4.  Dados do município 

Área total do município _______________  Km
2
 

População do município _______________ hab. 

População urbana ____________________ hab. 

População rural ______________________ hab. 

5. Grupos comunitários: 

Quantidade de cooperativas ____________ 

Grupos religiosos ____________________ 

Associações _________________________ 

 

6. Quantidade de Laboratórios: 

Públicos    ___________ 

Particulares __________ 

Total _______________ 

 

 

7. Bancos de sangue          Sim               Não 

Particulares ____________ 

Públicos _______________ 

Total __________________ 

7. 1. Tem cadastramento de doadores voluntários? 

                     Sim                                 Não  

8.Sobre o PSF:  

Quantidade de USF        ________________ 

Quantidade de equipes do PSF ___________ 

Quantidade total de micro-áreas ___________ 

Quantidade total de famílias cadastradas _______ 

Quantidade total de pessoas cadastradas _______ 

Quantidade de pessoas atendidas na USF _______ 

Área total abrangida pelo PSF ______________Km
2 

Quantidade de cças < de 10 anos _______________ 

Nome do responsável________________________ 

Telefone/fax _________________________ 

9. Quantidade de escolas: 

Públicas ___________________ 

Nº de alunos ________________ 

Particulares _________________ 

Nº de alunos ________________ 

Rurais _____________________  

Nº de alunos ________________ 

Outras _____________________ 

Nº de alunos ________________ 

Total de escolas ______________ 

10. Quantidade de Hospitais: 

Públicos _______________________ 

Particulares _____________________ 

Rurais _________________________ 

Outras _________________________ 

Total de hospitais ______________ 

11. Quantidade de professores nas escolas: 

Públicas _______________________ 

Particulares _____________________ 

Rurais _________________________ 

Outras _________________________ 

Total de professores ______________ 
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12. Quem ficará responsável pelo controle da doença/endemias (notificação, borrifação e educação 

sanitária.)  Nome, fone/fax: ______________________________________________________________ 

                  SMS                                          SES                                         Outros ______________________  

 

13. Nome: ____________________________________________   Ass.: ___________________________ 

14. Profissional: 

               ACS                      Enf.                     Med.                     Sec.               Outro ____________  
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Instruções para o preenchimento da Ficha 1: 

Perfil sócio-econômico e cultural do município. 

 

1. Utilizar o código apresentado na tabela abaixo: 

 

* Código dos municípios: 

 

Novo Brasil 002 

São Luís M. Belos 001 

 

 

 

1. Nome do município. 

2. Colocar a data do preenchimento desta ficha 1. 

3. Preencher com os valores mais recentes. 

4. Grupos comunitários. 

5. Quantidade de laboratórios. 

6. Bancos de sangue. 

Cadastramento de doadores voluntários. 

7. Colocar a quantidade de Unidades da saúde da família (USF) e equipes do Programa de Saúde da 

Família (PSF). A quantidade total de micro-áreas, famílias e pessoas cadastradas podem ser 

adquiridas através da Ficha A do PSF e das pessoas atendidas na USF através do prontuário 

existente na unidade. A quantidade de crianças menores de 10 anos, também através da Ficha A do 

PSF.  

8. Quantidade de escolas.  

9. Quantidade de hospitais. 

10. Quantidade de professores. 

11. Colocar em letra de forma e de forma legível o nome da pessoa que ficará responsável pelas 

notificações, borrifações, educação sanitária e outras atividades durante o período da pesquisa. 

Marcar com um X no órgão a qual a mesma pertence: Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 

Secretaria Estadual de Saúde (SES) ou outro órgão especificando o nome. 

12. Escrever o nome do responsável pelo preenchimento desta ficha com letra de forma, legível e 

assinar. 

13. Marcar com um X na sua função: agente comunitário de saúde (ACS), enfermeiro (enf.), médico  

(med.), secretário de saúde (sec.) ou outro profissional especificando sua função. 
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ANEXO 3: Ficha padronizada na coleta de dados Identificação do domicílio. 

 

 

FICHA 2 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL & SAÚDE PÚBLICA 

PESQUISA EM DOENÇA DE CHAGAS 

Identificação do domicílio 

1. Código do município * 

 

2. Micro-área (MA) 

 

3. Data da pesquisa/ 

Instalação da UMV 

______/______/200____ 

 

4. Qdade total de domicílios da MA 

 

5.Qdade total de famílias cadastradas na MA 

 

6. Família (número) 

 

7. Endereço 

 

8. Nº 9. CEP 

____________ - _______ 

10. Bairro 

 

11. DDD 12. Telefone p/ contato 

13. Pendência da pesquisa 

1- Recusa**  

2- Casa Fechada 

3- Casa Vazia 

14. Nome do Morador/ Colaborador 

 

15. Tipo de localidade 

1- Urbana 

2- Rural 

16. Nº de Cômodos     _____________ 

16.1. Qdade de pessoas no domicílio ____________ 

16.2. Qdade de crianças < de 10 anos ____________ 

17. Tipo de parede 

 

1- Alvenaria c/ reboco 

2- Alvenaria s/ reboco 

3- Barro c/ reboco 

4- Barro s/ reboco 
 

 

5- Adobe c/ reboco 

6- dobe s/ reboco 

7- Madeira 

8- Outros _______________ 

18. Tipo de teto 

 

1- Telha 

2- Palha 

19. Data da última borrifação ____/____/____ 

20. Data do último inquérito sorológico ____/____/____ 

21. Sorologia apresentada _______%. 
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3- Madeira 

4- Metálico 

5- Outros ___________________ 

 

22. Triatomíneos capturados: 

        Sim 

         Não 
 

23. Doença de chagas na família:            Sim                  Não 

 

Quem: ______________________________________________________      Idade ___________ 

            ______________________________________________________      Idade ___________ 

             

24. Menores de 10 anos que coletaram sangue (quantidade) ___________ 

 

 

25. Nome: ____________________________________________________   Ass.: ___________________________ 

26.  Profissional: 

                         ACS                      Enf.                     Med.                     Sec.                     Outro ___________________ 
 

 

Instruções para o preenchimento da Ficha 2: Identificação do 

domicílio 

1. Utilizar o código apresentado na tabela abaixo: 

                                     * Código dos municípios: 

Iaciara001 

Novo Brasil002 

São Luís dos M. Belos003 

Buriti Alegre004 

 

 

OBS: As informações referentes aos números: 2, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, podem ser 

adquirida através da ficha A de cadastramento do 

Programa de Saúde da Família (PSF), contudo estas 

fichas devem estar atualizadas na presente data. 

2. Colocar o número da micro-área (MA) que esta 

ficha pertence. 

3. Colocar a data da presente pesquisa que será a 

mesma da instalação da Unidade Mínima de 

Vigilância (UMV) – Folhinha coletora de fezes de 

triatomíneo, no cômodo principal do domicílio a 

1,5 do chão. 

4. Quantidade total de domicílios cadastrados nesta 

micro área em que se encontra a própria casa 

estudada. 

5. Número total de famílias cadastradas nesta micro 

14. Colocar o nome do responsável legal da 

família, com letra de forma e legível. Se o nome for 

muito extenso, não abreviar o primeiro nem o 

último nome. 

15. Definir se o domicílio está localizado na área 

urbana ou rural. 

16. Considerar cômodo, somente o que estiver 

quatro parede, contar o banheiro. 

16.1. Quantidade de pessoas que vivem no 

domicílio. 

16.2. Quantos destes tem menos de 10 anos, ou 

seja, 9 anos, 11 meses e 30 dias. 

17 e 18. Definir o tipo de parede e teto, 

respectivamente. 

19. Data em que foi realizada a última borrifação, 

antes no intradomicílio. 

20. Data que foi realizado a última coleta de 

amostra de sangue para sorologia. 

21. Qual foi a porcentagem da sorologia 

apresentada. 

22. Foram capturados triatomíneos (barbeiros). 

23. Há casos de doença de chagas, na família 

residente neste domicílio. Escrever o nome, em 

letra de forma, legível e colocar a idade. 

24. A quantidade dos menores de 10 anos que 

foram coletados as amostras de sangue em papel 

**Tipo de recusa: 

1. Visita 

2. Responder ao questionário 
3. Instalação da UVM 

4. Coleta de sangue (papel 

filtro) 
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área citada no número 4. 

6. Número de identificação desta família estudada. 

7. Endereço completo sem abreviações: rua, 

logradouro ou avenida, quadra e lote. 

8. Número da residência. 

9. CEP. 

10. Nome do bairro o centro. 

11 e 12. DDD da localidade e um telefone para 

contato, mesmo que seja um orelhão próximo o 

telefone da vizinha ou de um parente. 

13. Qual foi a pendência da pesquisa, se recusa, utilizar 

o código abaixo, definido o tipo: 

 

 

filtro. 

25.Escrever o nome do responsável pelo 

preenchimento desta ficha, com letra de forma, 

legível e assinar.  

26.Marcar com um X na sua função: agente 

comunitário de saúde (ACS), enfermeiro (enf.), 

médico (med.), secretário de saúde (sec.) ou outro 

profissional especificando sua função. 

 

OBS: Esta ficha deverá ser preenchida na primeira 

visita do Agente Comunitário de Saúde (ACS), após a 

assinatura do Termo de Consentimento e antes da 

instalação de Unidade Mínima de Vigilância (UMV) e 

coleta de sangue dos menores de 10 anos. 
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ANEXO 4: Ficha padronizada na coleta de dados da coleta de sangue em menores de 10 

anos. 

 

FICHA 3 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL & SAÚDE PÚBLICA 

PESQUISA EM DOENÇA DE CHAGAS 

Dados da coleta de sangue em menores de 10 anos 

1. Código do Município 2. MA 3. Família Ano 

 

200 __ 

 

4. Data 5. Nome Sexo Idade 

M F Anos  Meses  

_______/_______      

_______/_______      

_______/_______      

_______/_______      

_______/_______      

_______/_______      

_______/_______      

 

6. Nome: ____________________________________________________   Ass.: _______________________ 

7. Profissional: 

                         ACS                      Enf.                     Med.                     Sec.                     Outro _____________ 

 

 

11. Utilizar o código apresentado na tabela abaixo: 

* Código dos municípios: 

Novo Brasil 002 

São Luís dos M. Belos 001 

 

12. Colocar o número da micro-área (MA) que esta ficha pertence. 

13. Colocar o número da família desta respectiva micro-área. 

14. Colocar a data que foi feita a coleta de sangue em papel filtro na criança referida. 

15. Colocar o nome completo da criança, em letra de forma e legível. Em caso de nome muito extenso, não 
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abreviar o primeiro nem o último nome. Marcar um X em “M” para sexo masculino e “F” para sexo 

feminino. 

16. Escrever o nome do responsável pelo preenchimento desta ficha, com letra de forma, legível e assinar. 

17.  Marcar com um X na sua função: agente comunitário de saúde (ACS), enfermeiro (enf.), médico 

(med.), secretário de saúde (sec.) ou outro profissional especificando sua função. 

OBS: O Agente comunitário de Saúde (ACS), levará esta ficha juntamente com a Ficha de 

identificação do domicílio, na primeira visita. Fará a coleta de sangue em papel filtro, em três 

amostras. A coleta deverá ser feita em crianças até 9 anos 11 meses e 30 dias. 

 

 

 



 116 

ANEXO 5: Ficha padronizada na pesquisa em doença de Chagas. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL & SAÚDE PÚBLICA 

PESQUISA EM DOENÇA DE CHAGAS 

Ano: 200____ 

 

1. Código do município Ficha de acompanhamento da positividade das folhinhas detectoras da  

presença de fezes do triatomíneo. 

2. MA 

 

3.Família 4. Data da 

colocação 

 

___/___* 

 

 

___/___* 

 

___/___* 

 

___/___* 

 

___/___* 

 

___/___* 

 

___/___* 

 

___/___* 
Observações 

             
**               **

 
               ** 

 
                **

 
                **

 
                **

 
                ** 

 
                **

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

5. Nome: ________________________________________________________________________                          Ass.: _____________________________ 

6. Profissional:                ACS                      Enf.                     Med.                     Sec.               Outro ___________________ 
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ANEXO 6: Ficha padronizada para o preenchimento da Ficha de acompanhamento da 

positividade das folhinhas detectoras da presença de fezes do triatomíneo. 

Instruções para o preenchimento da Ficha de acompanhamento da 

positividade das folhinhas detectoras da presença de fezes do triatomíneo. 

18. Utilizar o código apresentado na tabela abaixo: 

* Código dos municípios: 

Novo Brasil 002 

São Luís dos M. Belos 001 

19. Colocar o número da micro-área (MA) que esta ficha pertence. 

20. Colocar o número da família desta respectiva micro-área. 

21. Colocar a data que foi colocada a folhinha coletora de fezes de triatomíneo nesta residência estudada. 

*   Colocar a data da visita feita para analisar os vestígios (fezes) deixados pelos triatomíneos, que 

deverá ser de três em três meses. Na folhinha detectora, fazer um círculo com caneta em volta do 

vestígio. 

**  Colocar a letra P (para fezes presentes) e N (para fezes não presentes) e na frente colocar o 

número de vestígios deixados pelo triatomíneo de acordo com o modelo:  

 

22. Escrever o nome do responsável pelo preenchimento desta ficha, com letra de forma, legível e assinar.  

23. Marcar com um X na sua função: agente comunitário de saúde (ACS), enfermeiro (enf.), médico 

(med.), secretário de saúde (sec.) ou outro profissional especificando sua função. 

OBS: Acompanhamento feito pelo Departamento de endemias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 / 08      * 

 P –  4    
**
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ANEXO 7: Ficha padronizada para o preenchimento da ficha de avaliação da captura 

manual. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL & SAÚDE PÚBLICA 

PESQUISA EM DOENÇA DE CHAGAS 

Ficha de avaliação da captura manual  

1. Código do domicílio 2. MA 3. Família 4. Última borrifação  _____/_____/_____ 

 

4.1. Borrifação atual     _____/_____/_____ 

 

 

5. Qdade de triatomíneos 

encontrados 

 

6. Qdade de triatomíneos positivos para 

Trypanosoma cruzi (Chagas, 1909) 

7. Qdade de crianças 

menores de 10 anos 

Intra Peri Intra Peri 

    

8. Intradomicílio 9.  Peridomicílio 

Captura 

 

1. Triatomíneo 

 

2. Outros insetos 

 

 

Presença de vestígios 

 

1. Ovos 

 

2. Fezes 

 

3. Outros 

Captura 

 

1.   

Triatomíneo 

 

2. Outros 

insetos 

 

 

 

Presença de vestígios 

 

1. Ovos 
 

2. Fezes 
 

3. Outros 

10. Borrifação no intradomicílio 

 

        1. Sim                    2. Não 

 

11. Borrifação no peridomicílio 

 

       1. Sim                    2. Não 

 

12. Nome: ___________________________________________ Ass.: ___________________ 
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Instruções para o preenchimento da Ficha de avaliação da captura manual  

 

24. Utilizar o código apresentado na tabela abaixo: 

* Código dos municípios: 

São Luís dos M. Belos 001 

Novo Brasil 002 

 

24. Colocar o número da micro-área (MA) que esta ficha pertence. 

25. Colocar o número da família desta respectiva micro-área. 

26. Colocar a data da borrifação feita antes do início da pesquisa. 

27. Colocar a data da borrifação atual, após o início da pesquisa. 

28. Durante a realização da captura manual, colocar a quantidade de triatomíneos encontrados no 

intradomicílio e peridomicílio. 

29. Dos triatomíneos encontrados, após analisados, colocar a quantidade de triatomíneos positivos no 

intradomicílio e no peridomicílio, respectivamente. 

30. Quantidade de crianças menores de 10 anos existente no domicílio. 

8 e 9. No intra e peridomicílio, respectivamente, marcar com um X o tipo de inseto encontrado e o vestígio 

deixado pelo mesmo. 

10 e 11. Se houve ou não borrifação no intra e peridomicílio. 

12. Escrever o nome do responsável pelo preenchimento desta ficha, com letra de forma, legível e assinar.  

OBS: Esta ficha ficará na responsabilidade do Departamento de endemias, juntamente 

com a Ficha de acompanhamento da positividade das folhinhas detectoras da presença 

de fezes do triatomíneo e a captura manual do barbeiro será realizada de três em três 

meses, juntamente com a observação das fezes deixadas pelo barbeiro.
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ANEXO 8: Ficha padronizada para Notificação dos Triatomíneos 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL & SAÚDE PÚBLICA 

PESQUISA EM DOENÇA DE CHAGAS 

1. Código do 

município 
 

Ficha de Notificação dos Triatomíneos 

2. Período 

___/___/___  a  ___/___/___ 

 

3
. 

N
º 

d
e 

o
rd

em
 

4
. 

M
A

 

5
. 

F
am

íl
ia

 

6
. 

D
at

a 
d

e 
en

co
n

tr
o
 d

o
s 

tr
ia

to
m

ín
eo

s 

 

7
. 

 T
ri

at
o

m
ín

eo
 

(q
u

an
ti

d
ad

e)
 

  

8
. 

N
º 

d
e 

ex
em

p
la

re
s 

p
o

r 

es
p

éc
ie

 

9
. 

T
ip

o
 d

e 
tr

an
sp

o
rt

e 

1
0

. 
O

u
tr

o
 i

n
se

to
 

ca
p

tu
ra

d
o
 (

S
/N

) 
1

1
. 

T
ip

o
 d

e 
p

ar
ed

e 

1
2

. 
T

ip
o

 d
e 

te
to

 

1
3

. 
 N

º 
d

e 
h

ab
. 

n
o
 

d
o

m
ic

íl
io

 
1

4
. 

N
º 

d
e 

cç
as

 <
 d

e 
1
0

 

an
o

s 
 

1
5

. 
N

º 
d

e 
ex

em
p

la
re

s 

p
o

si
ti

v
o

s 
p

ar
a 

T
ry

p
a
n
o
so

m
a
 c

ru
zi

 

(C
h
ag

as
, 
1
9
0
9
) 

(p
o

r 

es
p

éc
ie

) 

1
6

. 
C

as
a 

b
o

rr
if

ad
a 

(S
/N

) 

 

 

 

 

17. Nome do morador 

    

___/___  

 

Intra Peri 01 02 03 04       01 02 03 04   

          

    

___/___  

 

                  

    

___/___  

 

                  

    

___/___  

 

                  

    

___/___  

 

                  

 

18. Nome: ________________________________________________________________Ass.: ___________________________ 

19. Profissional:  

                         ACS                      Enf.                     Med.                     Sec.                     Outro ___________________ 
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1. Instruções para o preenchimento da Ficha de 
Notificação dos Triatomíneos 

 

2. 15.- Utilizar o código apresentado na tabela abaixo: 

Código dos municípios: 

3. Iaciara 

4. 001 
 

5. Novo Brasil 

6. 002 
 

7. São Luís dos M. Belos 

8. 003 
 

9. Buriti Alegre 

10. 004 
 

 

11. colocar o período de abrangência da notificação desta 

ficha. 

12. Número de ordem - cardinal (1,2,3 ....). 

13. Micro-área (MA) que foi encontrado o triatomíneo. 
14. Número (ficha A) da família que foi encontrada o 

triatomíneo. 
15. Data que foi encontrado o (s) triatomíneo (s). 

16. Quantidade de triatomíneo encontrado no intra e no 

peridomicílio. 
17. Campo preenchido após a identificação do triatomíneo. 

Colocar a quantidade capturada por espécie de acordo 

com o código abaixo: 
18. Triatomíneos: 

19. Triatoma sordida 

20. Triatoma infestans 
21. Panstrongylus megistus 

22. Outro _______________ 

 
23. Colocar o tipo de transporte utilizado pelo morador para 

levar o triatomíneo até o PIT, de acordo com a legenda 

abaixo: 
24. Tipo do transporte 

25. Coletor próprio (saquinho) 

26. Caixa de fósforos 
27. Papel 

28. Outro _________________ 

29. Outro _________________ 
30. Outro _________________ 

 

10. Caso o morador leve outro inseto que não seja o 
triatomíneo até o PIT, colocar S (sim), se não, o 

inseto levado foi o próprio barbeiro N (não). 

 

Colocar o tipo de parede do domicílio onde foi encontrado o 

triatomíneo de acordo com a legenda acima: 

31. Tipo de parede: 

32. Alvenaria c/ reboco 

33. Alvenaria s/ reboco 

34. Barro c/ reboco 

35. Barro s/ reboco 

36. Adobe c/ reboco 

37. Adobe s/ reboco 

38. Madeira 

39. Outro _______________ 

 

40. Colocar o tipo de teto do domicílio onde foi encontrado o 

triatomíneo de acordo com a legenda abaixo: 

41. Tipo de teto: 

42. Telha 

43. Palha 

44. Madeira 

45. Metálico 

46. Outro ________________ 

 

47. Número de pessoas residentes no domicílio. 

48. Número de crianças menores de 10 anos. 

49. Após a análise do triatomíneo pelo órgão específico colocar 

o número de exemplares positivos para Trypanosoma 

cruzi (Chagas, 1909) de acordo com a legenda do 

número 8. 

50. Após o encontro do triatomíneo se a casa foi borrifada 

colocar “S” (sim), se não “N”.  

51. Colocar o nome do morador/responsável pelo domicílio. 

52. Escrever o nome do responsável pelo preenchimento desta 

ficha, com letra de forma, legível e assinar. 

53.  Marcar com um X na sua função: agente comunitário de 

saúde (ACS), enfermeiro (enf.), médico (med.), secretário de 

saúde (sec.) ou outro profissional especificando sua função. 

 

OBS: Uma cópia desta Ficha deverá ficar no Posto de Informação 

Triatomínica (PIT) e encaminhada nas datas pré-determinada para 

o pesquisador, através de carta registrada. Outra cópia deverá ser 
encaminhada juntamente com o triatomíneo encontrado, 

imediatamente, ao responsável pela borrifação dos domicílios para 

que as devidas providências possam ser tomadas. 
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ANEXO 9: Ficha padronizada para a simples verificação de amostras coletadas em 

papel-filtro. 
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Anexo 10: Parecer consubstanciado relativo à aprovação do projeto no comitê de ética 

em pesquisa da Universidade Federal de Goiás. 

(ver Xérox do documento). 
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Anexo 11: Fluxograma da avaliação entomo-sorológica realizada nos domicílios 

envolvidos na pesquisa 

 

Termo de consentimento 

Aceito ARTIGO I 

Domicílio excluído do 

estudo 

Preenchimento das 

fichas: 2 e 3 
Instalação da 

UMV 

Coleta de sangue em 

papel filtro das crianças 

menores de 10 anos 

Sangue Sangue 

S/ fezes C/ fezes 

Observação: 3/3 

meses 

Preencher ficha de 

acompanhamento da 

positividade das folhinhas 

detectoras 

Borrifar domicílio 

Coletar 

sangue (soro)  

Sangue  

“+” 

Sangue  

“”_” 

Encaminhar ao 

Hospital das 

Clínicas 

Captura 

manual 
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Anexo 12: Fluxograma do encontro diário de triatomíneos  

 

 

 

 

C/ triatomíneo S/ triatomínio 

Avaliação domiciliar diária, 

intra/peridomicílio 

Aguardar a visita do agente de 

Saúde de 3/3 meses. Encaminhar ao PIT 

Responder a ficha de notificação 

dos triatomíneos 

Borrifar domicílio 
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ANEXO 13: Termo de Consentimento – Livre e Esclarecido e informações sobre a 

pesquisa. 

 

Universidade Federal de Goiás 

Instituto de Patologia Tropical & Saúde Pública (IPTSP) 

 

I - Informações Básicas ao Cadastrado 

 

Estamos convidando você a participar, de forma livre, consciente e espontânea do 

nosso estudo, após ser esclarecido sobre todas as informações referente à pesquisa. Se você 

aceitar trabalhar conosco, assine, ao final, as duas vias deste documento. Uma delas ficara em 

seu poder e a outra com o pesquisador responsável. Mas se você não estiver disposto a 

colaborar, não será de forma alguma penalizado. Em caso de dúvida o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, está à sua disposição nos telefones 821 1075 ou 

821 1076. 

 

Sobre a pesquisa: 

 

Título do Projeto: Perfil da doença de Chagas em municípios endêmicos goianos 

de risco após a implantação do Sistema Único de Saúde. 

Pesquisador Responsável : Marco Túlio A . García - Zapata 

Aluno Pós-Graduação: David Antônio Costa Barros 

Telefone para contato: (62)8433-4926 (IPTSP/UFG) 

 

O objetivo fundamental deste estudo é definir o perfil da doença de Chagas, da 

seguinte forma: 

 Estudando como ocorreu a transmissão dos possíveis casos ainda existente da doença, mas 

que não foram percebidos porque vocês não estão apresentando sintomas; 

 Avaliar se está ocorrendo transmissão da doença através do barbeiro e qual o seu tipo; 

 Implantar um sistema em que vocês é que irão vigiar constantemente para que não ocorra 

mais a doença, juntos com o seu agente comunitário de saúde e a sua equipe que trabalha 

no “Posto de Saúde”.  
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Com a sua colaboração o trabalho será realizado da seguinte forma: 

O agente comunitário de saúde fará algumas perguntas para preencher relatórios de 

coleta de dados. 

Depois uma folhinha com um saquinho anexado, que nós chamamos de Unidade 

Mínima de Vigilância, será fixado na parede do cômodo principal da casa, a 1,5 m do chão. 

Este saquinho servirá para colocar todo barbeiro que for encontrado, e à medida do possível 

deverá ser levado para a Unidade de Saúde, mais próxima de sua casa. Estes barbeiros serão 

encaminhados ao Núcleo de entomologia do Estado, e as autoridades locais serão avisadas 

para providenciarem a borrifação do domicílio. 

Com uma pequena lanceta, o agente comunitário de saúde, irá colher num pequeno 

papel, duas gotas de sangue retirado de um dos dedos da mão, de todas as crianças menores de 

10 anos ou mesmo do calcanhar nos recém-nascidos. Deixamos claro que tal procedimento 

não causará nenhum mal às suas crianças, é simples, rápido e seguro. 

O material colhido no papel filtro será encaminhado ao Laboratório de Referência 

Nacional em Chagas (FUNED- MG), e em todos os resultados que forem positivos para a 

doença, um profissional treinado de nível médio ou superior, retornará ao domicílio e colherá 

sangue apenas da criança positiva, com seringa descartável, para análise mais específica. Se 

novamente o resultado for positivo, a criança será encaminhada para o Hospital das Clínicas, 

de referência para a nossa pesquisa. 

A duração da pesquisa está prevista para dois anos e todas as informações 

adquiridas durante este estudo, estão sob absoluto sigilo, ou seja, nenhum de você poderão ser 

identificados, pois o nome de suas crianças será omitido, em todas as publicações referentes a 

mesma. 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Marco Túlio A. García - Zapata 
Pesquisador responsável 
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Universidade Federal de Goiás 

Instituto de Patologia Tropical & Saúde Pública (IPTSP) 

 

II - Termo de Consentimento – Livre e Esclarecido 

 

Eu (cadastrado/responsável familiar) ________________________________________, 

RG/CPF ______________________________, abaixo assinado, declaro ter entendido 

apropriadamente as explicações que me foram dadas por 

______________________________________ e concordo em participar, como sujeito da 

pesquisa “Perfil da doença de Chagas em municípios endêmicos goianos de risco após a 

implantação do Sistema Único de Saúde”, ciente dos procedimentos nela envolvidos e dos 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que poso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

______________ ,____de __________ de __________  

 

Cadastrado/ representante familiar 

Nome: _________________________________________ Ass.: __________________ 

 

Testemunha 

Nome: _________________________________________ Ass.: __________________ 
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 ANEXO 14: NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA DE PATOLOGIA 

TROPICAL. 

 

• A Revista de Patologia Tropical se propõe a difundir o conhecimento no campo das doenças 

transmissíveis, seus agentes e vetores nos seres vivos e suas conseqüências na saúde pública. 

Para tal, aceita originais de artigos, revisões, resenhas, comunicações, relatos de casos, tanto 

na área humana como animal, sobre temas de interesse da Patologia Tropical e Saúde Pública, 

em português, espanhol e inglês. 

• O encaminhamento do manuscrito deverá ser acompanhado de carta assinada por todos os 

autores, reafirmando que o material não foi publicado nem está sendo submetido a outro 

periódico. As pesquisas que envolvam seres humanos ou animais requerem uma prévia 

aprovação do Comitê de Ética correspondente. 

• Os trabalhos são submetidos aos consultores e só são publicados caso recebam parecer 

favorável. As opiniões emitidas são de inteira responsabilidade do autor, não refletindo a 

opinião do Conselho Editorial. 

• Os textos devem ser apresentados em disquete (programa Microsoft Word 8.0 ou 

conversíveis, assim como tabelas, legendas e equações no menu do programa) e em duas 

cópias impressas, espaço duplo, em uma só face do papel. 

• Os artigos devem apresentar, sempre que possível, a seguinte estrutura: 

a)título 

b)autor(es) 

c)endereço para correspondência 

d)filiação científica (Departamento, Instituto, Faculdade, Universidade); 

e)órgão financiador (se houver) 

f)resumo (com, no máximo, 200 palavras) 

g)descritores (no mínimo, três) 

h)introdução 

i)material e métodos 

j)resultados 

k)discussão 

l)abstract e keywords 

m)agradecimentos 

n)referências. 

• As referências devem ser apresentadas em ordem alfabética, com entrada pelo último 
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sobrenome do(s) autor(es). Quando houver mais de um trabalho do mesmo autor citado, deve-

se seguir a ordem cronológica das publicações. 

• Exemplos de referências: 

a) artigo: Wilson M, Bryan RT, Fried JA, Ware DA, Schantz PM, Pilcher JB, Tsang VCW. 

Clinical evaluation of the cysticercosis enzyme-linked immunoelectrotransfer blot in patients 

with neurocysticercosis. J Infect Dis 164:1007-1009, 1991. 

b) tese: Spadeto AL. Eficácia do Benzonidazol no tratamento de crianças com infecção 

crônica recente pelo Trypanosoma cruzi após 6 anos deseguimento: Ensaio clínico aleatório, 

duplo-cego, placebo controlado. Goiânia [Tese de Mestrado em Medicina Tropical - 

IPTSP/UFG], 1999. 

c) livro: Smith PG, Morrow RH. Ensayos de Campo de Intervenciones en Salud en Países en 

Desarrollo: Una Caja de Herramientas. OPAS. Washington, 1998. 

• As chamadas numéricas devem corresponder ao número estabelecido nas referências 

bibliográficas. Notas de rodapé devem ser evitadas. 

• Das comunicações científicas não se exige a estrutura comum aos artigos. 

• As ilustrações devem apresentar a qualidade necessária para permitir uma boa reprodução 

gráfica, trazendo no verso o nome do autor, o número e a legenda respectiva. Devem estar 

designadas como figura (Figura 1, Figura 2...) no texto. As tabelas devem ser executadas no 

mesmo programa usado na elaboração do texto. 

• Em caso de inserção de fotografias coloridas, as despesas decorrentes do processo de 

separação de cores caberão aos autores do trabalho. 

• Os autores terão direito a cinco separatas de seus trabalhos. Maior número poderá ser 

solicitado às expensas dos autores, através de contato com o Editor. 

• Os trabalhos deverão ser enviados para: 

Revista de Patologia Tropical 

Caixa Postal 131 

74001-970 – Goiânia – Goiás – Brasil 

ou pelo E-mail: revista@iptsp.ufg.br  

 

 

mailto:revista@iptsp.ufg.br
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ANEXO 15 – Roteiro para publicação na Revista da Sociedade Brasileira de Medicina 

Tropical. 

 

 

ISSN 0037-8682 

versão impressa 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

 Objetivo e política editorial  

 Preparação de originais  

 

Objetivo e política editorial 

 

A Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical destina-se à publicação de trabalhos 

científicos relacionados às doenças infecciosas e parasitárias, medicina preventiva, saúde pública e assuntos 

correlatos.  

A revista tem periodicidade bimestral e aceitará trabalhos de pesquisadores 

brasileiros ou estrangeiros desde que obedeçam às normas e que sejam aprovados pelos 

relatores indicados pelos Editores. 

1. Além de Artigos, a revista publica Comunicações para a divulgação de 

resultados de ensaios terapêuticos, notas prévias, relatórios técnicos, relatos de casos, cartas 

ao editor, fatos históricos, resenhas bibliográficas e resumos de teses. Artigos de revisão e 

editoriais serão publicados por solicitação do Corpo Editorial. 

2. Os trabalhos devem ser originais e inéditos, digitados em espaço duplo, deixando margem de 03 

cm à esquerda e remetidos em três vias ao endereço abaixo, sendo uma a original. Após revisão, pede-se que os 

trabalhos sejam enviados em disquetes, devidamente acompanhados de uma cópia impressa da versão revisada. 

 

 

Preparação de originais 

 

3. Normas para enviar trabalhos, após revisão, em meio eletrônico; obedecer aos seguintes requisitos:  

a. podem ser utilizados disquetes MS-DOS compatíveis nos formatos 3 1/2" ou 5 1/4". 

Disquetes de Macintosh no formato 3 1/2" também serão aceitos. Elimine dos disquetes 

todos os arquivos não pertinentes ao artigo enviado. Escreva na etiqueta do disquete: título 

do artigo, nome do autor, nome do arquivo, editor de texto utilizado e nome dos arquivos 

acessórios (folhas de estilos, gráficos, tabelas etc); 

b. envie artigos compatíveis com os seguintes processadores de texto: Word para Windows 

(versão 6.0 ou anterior), Word para Mac (versão 6.0 ou anterior), outros formatos podem 

ser aceitos mediante consulta prévia. Nunca envie artigos em formato ASCII (só 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0037-8682&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0037-8682&nrm=iso
http://www.scielo.br/revistas/rsbmt/#Scope
http://www.scielo.br/revistas/rsbmt/#Preparação
http://www.scielo.br/revistas/rsbmt/pedboard.htm


 132 

texto/"text only"); 

c. ao redigir o texto, o comando de retorno de linha ("Enter") deve ser utilizado 

exclusivamente no final dos parágrafos. Não adicione espaços extras ou "tabs" ao texto 

para obter recuo da primeira linha ou centralização de títulos na página. Tampouco 

retornos ("enters") adicionais para espaçar os parágrafos. Para obter esses efeitos, utilize 

apenas os comandos de formatação de parágrafo, disponíveis em todos os editores de 

texto acima; 

d. podem ser incluídas tabelas, desde que montadas no próprio editor de texto. Observações 

e notas de rodapé devem ser, preferencialmente, colocadas após o final do artigo, 

devidamente numerado e referenciadas; 

e. ilustrações, tabelas e gráficos produzidos em outros programas e "importados" para 

inclusão no texto devem ser enviados em arquivos anexos, em formatos universais de fácil 

compatibilidade (TIFF, BMP, PICT, GIF etc). Evite formatos não-padronizados (EPS, 

WMF etc) e arquivos que só podem ser abertos por programas específicos. De qualquer 

forma, envie sempre uma cópia bem impressa do gráfico, tabela ou ilustração para 

eventual reprodução. 

4. Os trabalhos devem ser redigidos preferencialmente em português, embora sejam também 

aceitos trabalhos em inglês e espanhol. A linguagem deve ser clara e precisa, e o texto conciso 

normalmente não ultrapassando 12 páginas digitadas para Artigos e 6 para Comunicações. 

 

5. A seguinte seqüência deve ser observada: 

a. título original e traduzido e nome dos autores em letras minúsculas. No rodapé, 

instituição onde foi realizado o trabalho, filiação dos autores, quando for o caso, órgão 

financiador e o endereço completo para correspondência, inclusive telefone, fax e e-mail; 

b. resumo: máximo de 150 palavras para os artigos e 50 para as comunicações e relatos de 

casos. Deve ser informativo e não indicativo, apresentando o objetivo do trabalho, como 

foram realizados, os resultados alcançados e a conclusão. Não usar abreviaturas ou 

citações bibliográficas. Citar 4 ou 5 palavras-chave, que expressem com precisão o 

conteúdo do trabalho; 

c. abstract: inserido logo após o resumo, deve ser a tradução fiel do mesmo, seguido pelas 

key-words; 

d. introdução: clara, objetiva, contendo informações que justifiquem o trabalho, 

restringindo as citações ao necessário; 

e. material e métodos: descrição concisa, sem omitir o essencial para a compreensão e 
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reprodução do trabalho. Métodos e técnicas já estabelecidos devem ser referidos por 

citação; 

f. resultados: sempre que necessário devem ser acompanhados por tabelas, figuras ou outras 

ilustrações, auto-explicativas. Texto e documentação devem ser complementares. Quando 

aplicáveis, os dados deverão ser submetidos à análise estatística. O conteúdo deve ser 

informativo, não interpretativo; 

g. discussão: limitar aos resultados obtidos e conter somente as referências necessárias. O 

conteúdo deve ser interpretativo e as hipóteses e especulações formuladas com base nos 

achados; 

h. agradecimentos: limitados ao indispensável; 

i. referências bibliográficas: digitadas em minúsculas, sem ponto entre as abreviaturas, em 

espaço duplo, numeradas e organizadas em ordem alfabética pelo último sobrenome do 

autor; citar todos os autores de cada referência. Quando houver mais de uma citação do 

mesmo autor, seguir a ordem cronológica. As citações devem ser referidas no texto pelos 

respectivos números, acima da palavra correspondente, sem vírgula e sem parênteses; na 

lista de referências, deve seguir o seguinte estilo e pontuação: 

Artigos em periódicos (os títulos dos periódicos devem aparecer por extenso): 

Coura JR, Conceição MJ. Estudo comparativo dos métodos de Lutz, Kato e Simões Baarbosa 

no diagnóstico da esquistossomose mansoni. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina 

Tropical 8:153-158, 1974. 

Livros: 

Chandra RK, Newberne PM. Nutrition, immunity and infection: machanisms of interactions. 

Plenum, New York, 1977. 

Capítulos de livros: 

Fulton JD. Diagnosis of protozoal diseases. In: Gell PGH, Coombs RRA (ed) Clinical aspects 

of immunology, 2nd edtition, Blackwell, Oxford, p.133-136, 1968. 

Resumos de congressos: 

Daher RH, Almeida Netto JC, Pereira LIA. Disfunção hepática na malária grave. Estudo de 

161 casos. In: Resumos do XXXI Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 

Brasília p.16, 1995 . 

Teses: 

Tavares W. Contaminação do solo do Estado do Rio de Janeiro pelo Clostridium tetani. 

Contribuição ao conhecimento da distribuição natural do bacilo tetânico. Tese de Doutorado, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 1975. 
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Somente deverão ser citados os trabalhos publicados. Dados não publicados ou 

comunicações pessoais devem ser referidas no texto da seguinte forma: (AB Figueiredo: 

comunicação pessoal, 1980) e (CD Dias, EF Oliveira: dados não publicados). 

 

6. Tabelas: numeradas em algarismos arábicos e dotadas de título descritivo conciso. Manter 

seu número ao mínimo necessário e lembrar que tabelas muito grandes são difíceis de serem 

lidas. Devem ser digitadas em espaço duplo em folhas separadas, sem linhas verticais e as 

unidades referidas no título de cada coluna. Todos os dados das tabelas, inclusive o título, 

devem ser em minúsculas, exceto as siglas. 

 

7. Ilustrações: de boa qualidade e numeradas consecutivamente em algarismos arábicos. Além 

das fotografias, os gráficos, quadros etc. devem ser referidos no texto como Figuras. Anotar 

no verso com lápis o número da figura e o nome do autor e trabalho. Listar as legendas 

numeradas com os respectivos símbolos e convenções em folha separada e em espaço duplo. 

O número de ilustrações deve ser restrito ao mínimo necessário. 

 

8. Comitê de ética: no trabalho de pesquisa envolvendo seres humanos, deverá constar o nome 

do Comitê de Ética que o aprovou. 

 

9. Permissão dos autores: anexar carta com o ciente de todos os autores concordando com a 

publicação. 

 

 

rsbmt_fmtm@mednet.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rsbmt_fmtm@mednet.com.br
mailto:rsbmt_fmtm@mednet.com.br
mailto:rsbmt_fmtm@mednet.com.br


 135 

ANEXO 16 – ROTEIRO PARA PREPARAÇÃO DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

E TESE DE DOUTORADO 

 

U F G

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA 

PROGRAMA DE MESTRADO EM MEDICINA TROPICAL 

Rua Delenda Rezende Melo, S/N- Setor Universitário - 74605-050 - Goiânia-GO 

Fone (062)202 1959  - 209.61.02 - FAX (062)202-3066 

 

COMENTÁRIOS GERAIS: 

 

O Colegiado do Curso recomenda que todas as teses e dissertações sejam 

apresentadas segundo as especificações a seguir: 

1. As teses ou dissertações, qualquer que seja a modalidade escolhida: clássica ou baseada em manuscritos 

devem ser redigidas em português.  Para a modalidade baseada em manuscrito(s) estes devem ser incluídos 

no idioma em que foram publicados/ submetidos a publicação e as demais partes da tese devem ser redigidas 

em português. 

2. Teses ao nível de Doutorado devem conter contribuições originais e/ou importantes para área de 

conhecimento. 

3. A dissertação para obtenção do grau de mestre deve mostrar a familiaridade com trabalhos prévios na área e 

habilidade para desenvolver, organizar e discutir os resultados da investigação. Não há exigência de 

originalidade na investigação/ resultados apresentados. 

4. Qualquer que seja a modalidade escolhida, esta deverá ser apresentada com: capa, contracapa no verso da 

qual deverá ser inserida a ficha catalográfica (segundo modelo da Biblioteca Central da UFG), página de 

aprovação (para o exemplar final), agradecimentos, dedicatória, lista de abreviaturas. 

 

 

COMPONENTES DA TESE DE MESTRADO OU DOUTORADO 

 

1. OPÇÃO CLÁSSICA 

A tese deve incluir na seguinte ordem: 

a) Sumário do conteúdo; 

b) Resumo em português e em inglês; 

c) Introdução/ revisão da literatura nos moldes tradicionais; 

d) Objetivos do estudo; 

e) Material e métodos: descrição da população e métodos utilizados; 

f) Resultados: descrição dos principais resultados e apresentação de tabelas/ gráfica/ fotografias, etc; 

g) Discussão dos resultados nos moldes tradicionais.  

h) Conclusões/ recomendações finais; 

i) Referências bibliográficas de acordo com as normas adotas pelo periódico: Memórias do Instituto Oswaldo 
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Cruz. 

j) Anexos opcionais: Aprovação do Comitê de Ética, fichas/questionários utilizados. 

 

2. OPÇÃO BASEADA EM MANUSCRITO 

Como alternativa para formato de tese clássica ou tradicional a tese pode consistir em apresentação de um ou mais artigos nos quais o 

candidato é autor ou co-autor. Os artigos devem ter um eixo comum caracterizando-os como componentes de uma única linha de 

investigação.   

1. Os candidatos têm a opção de incluir como parte integrante da tese o texto de um ou mais manuscritos 

submetidos, ou a serem submetidos para publicação ou artigos já publicados. 

2. A tese deve ser mais do que uma coletânea de manuscrito(s). Todos os componentes da tese devem ser 

integrados com uma progressão lógica de um capítulo para o próximo.  Para assegurar que a tese tenha 

continuidade de conteúdo, textos de conexão que possibilitem vínculos entre os diferentes artigos são 

recomendados.  

A estrutura da tese com inserção de manuscrito(s) deve conter na seguinte ordem: 

a) Sumário do conteúdo; 

b) Resumo geral da tese/ dissertação em português e em inglês; 

c) Introdução/ revisão da literatura, nos moldes tradicionais.  

d) Manuscrito(s) tais como publicados/redigidos/submetidos com texto de ligação; 

e) Conclusões/ recomendações finais; 

k) Referências bibliográficas citadas na introdução e textos de conexão de acordo com as normas adotadas pelo 

periódico Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. 

l) Anexos opcionais: Aprovação do Comitê de Ética, fichas/questionários utilizados. 

 

Adendo: Nos casos de inserção de artigos já publicados, recomenda-se que só sejam incluídos na tese artigos 

sob co-autoria de pós-graduandos quando estes tenham tido participação substancial nos trabalhos. Nestes casos, 

sugerimos uma declaração explícita de todos os co-autores e colaboradores do(s) trabalho(s) apresentado(s) 

especificando qual tipo de participação. Esta declaração poderia ser incluída em uma parte inicial da tese 

denominada: Contribuição dos autores.  Consideramos que seja interesse dos candidatos e orientadores 

especificar claramente as responsabilidades de todos os autores e co-autores nos artigos apresentados. 

Quando houver a inclusão de manuscritos a serem submetidos, relacionar apenas o nome do pós graduando na 

autoria. 
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Modificações substanciais no conteúdo da tese devem ser autorizados previamente pela comissão de pós-

graduação. 

 

MODELO CAPA  MODELO CONTRACAPA  

 

Ministério Educação e DESPORTOS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E 

SAÚDE PÚBLICA 

 

 

Nome do Pós-Graduando 

 

 

(Título da Tese ou Dissertação) 

 

Orientador: 

Nome 

 

 

  

 

 

Dissertação/Tese de (Mestrado ou Doutorado) 

  

 

 

 

 

 

Goiânia-GO, ano 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E 

SAÚDE PÚBLICA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

MEDICINA TROPICAL 

 

 

 

 

Nome do Pós-Graduando 

 

 

(Título da Tese ou Dissertação) 

 

Orientador: 

Nome 

 

 

 

Tese ou dissertação submetida ao 

CPGMT/IPTSP/UFG como requisito parcial para 

obtenção do Grau de ...., 

na área de concentração de .... 

 

 

 

Este trabalho foi realizado com o auxilio financeiro 

do....., processo.... 

 

 

 

Goiânia-GO, ano 
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ANEXO 17 – Chave para a identificação de fezes de triatomíneo: o quadro “A” 

representa fezes de triatomíneo. 

 


