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RESUMO 
 
 
A doença de Chagas é uma das 17 doenças tropicais mais negligenciadas no mundo. 
Trata-se de uma Antropozoonose transmitida por vetores conhecidos como 
triatomíneos. No meio rural encontram-se indicadores ambientais propícios ao 
aparecimento do vetor como a proximidade de matas, o acúmulo de entulho e criação 
de animais. Este trabalho busca analisar a compreensão sobre a Doença de Chagas 
sob a ótica dos residentes de assentamentos rurais com alto índice de infestação para 
o barbeiro no município de Petrolina -PE. Trata-se de um estudo descritivo de 
abordagem quali-quantitativa no qual utilizou-se da análise da Bardin para apreciação 
dos dados que surgiu da inquietação da pesquisadora frente aos casos ainda 
elevados da doença em uma área com 90%de cobertura estratégia de saúde da 
família Ademais, foi utilizado um roteiro de observação para se obter uma análise mais 
detalhada do ambiente. O instrumento para a coleta de dados foi a entrevista 
semiestruturada do qual participaram trinta e cinco pessoas, dezenove residiam no 
Assentamento Esperança e dezesseis no Assentamento Santa Maria. O índice de 
infestação para as localidades é de 17,5%, valor considerado elevado quando 
comparado ao valor dos municípios prioritários, que gira em torno dos 10%. Os dados 
sociodemográficos revelaram que quanto ao grau de escolaridade há predominância 
do ensino fundamental, quanto ao número de moradores, a maioria dos domicílios era 
composto dessa pesquisa foi realizada e três pessoas. Esses dados obtidos 
ocorreram-no período de fevereiro até maio de 1019. No que tange ao tipo de 
ocupação, o trabalho rural predominou. Nas categorias geradas através das 
entrevistas, os participantes referiram conhecer o barbeiro e descreveram um inseto 
de coloração escura e com manchas também conhecido como bicudo. Em sua 
maioria, os participantes relataram já ter visto o barbeiro e que os alojamentos de 
animais é um lugar comum para encontrá-lo.  Dentro do grupo pesquisado a maior 
parte ou foi picada ou tem alguém na família que já foi. O ciclo de vida do inseto não 
é muito conhecido, embora, o tipo de alimentação, hematófaga, foi relatado pelos 
moradores. A forma de transmissão mais citada foi a vetorial, mas obteve-se diálogos 
com a transmissão por contato. Houve equivalência entre o período chuvoso e quente 
para o aparecimento do vetor. Além disso, a maior parte relaciona a doença com o 
acometimento cardíaco e sem existência de tratamento eficaz. Alguns entrevistados 
relataram que não adotam medidas de proteção, como encaminhar o inseto a um 
centro de referência, devido à distância e falta de visitas. Espera-se que com a 
identificação das carências no que concerne aos conhecimentos das comunidades o 
surgimento de novas ações de vigilância que estimulem a participação da população 
e que proporcionem a extensão em saúde.   
 
Descritores: Doença de Chagas. Transmissão. Triatoma. Conhecimento. Vigilância 
em Saúde Pública.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Chagas disease is one of the 17 most neglected tropical diseases in the world. It is an 
anthropozoonosis transmitted by vectors such as triatomines. No rural environment is 
protected by propensities for the appearance of the vector such as the proximity of 
forests, the accumulation of debris and the rearing of animals. This study aims to 
analyze Chagas' disease from the perspective of residents of settlements with a high 
index of infestation by the barber of Petrolina-PE. This is a descriptive study of a 
qualitative-quantitative approach in which Bardin's analysis is used for data 
appreciation. In addition, an observation script was used to obtain a more detailed 
analysis of the environment. The instrument for collecting data was a semi-structured 
interview in which thirty-five people participated; nineteen lived in the Esperança 
settlement and sixteen in the Santa Maria settlement. The infestation index for the 
localities is 17.5%, valued when it falls in the value of the priority municipalities, which 
revolves around the 10%. The sociodemographic data revealed the predominant level 
of schooling in elementary education, as for the number of residents, most of the 
elderly were composed of three people. Regarding the type of occupation, rural work 
predominated. In the categories generated through the interviews, the participants 
identified and marked a dark stained insect with spots also known as boll weevil. For 
the most part, participants have already found the barber and the pets in a common 
location to find it. Within the group researched most of the world was or had someone 
in the family who already was. The life cycle is not much known, although, the type of 
feeding, hematophagy, was reported by residents. The most cited form of transmission 
was vector, but it appeared with a transmission by means of contact. Existence of 
equivalence between the teaching period and hot use for the appearance of the vector. 
In addition, a disease-related part with a cardiac and semantic involvement of an 
effective action. Some groups consulted did not adopt protective measures, as they 
are not part of a reference center due to the distance and lack of visits. It is hoped that 
with the identification of the needs that are of interest to the knowledge of the 
communities, the emergence of new surveillance actions that stimulate the 
participation of the population and that provide an extension in health. 
 
Keywords: Chagas disease. Transmission. Triatoma.Knowledge. Public Health 
Surveillance.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
Dentro do contexto social atual, é necessário ampliar os olhares e percepções 

para uma luta mais engajada com a transformação social, independentemente das 

mudanças de perspectivas do atual governo brasileiro, pois as questões que envolvem 

a busca por uma melhor condição de vida e de saúde perpassam necessariamente 

por uma organização social e política diferente do que se vive até então. Dialogar com 

os diferentes saberes produzidos ao longo da vida, com as novas epistemologias, é 

sem dúvida dialogar com a essência da educação popular.  

As transformações na dinâmica populacional decorrentes do processo de 

envelhecimento, do seu crescimento em determinadas condições, da mobilidade e da 

diferenciação e exclusão de determinados grupos contribuem para o surgimento de 

novos agentes etiológicos com características insuspeitas de infectividade, 

patogenicidade e virulência, ou ainda de alterações importantes nesses agentes, 

propiciando troca de material genético entre eles, capacidade de sobrevivência em 

vários ambientes, ocupação de novos nichos ecológicos, aumento da infecção e maior 

capacidade de colonização (POSSAS, 1994). 

Dentro desse processo, existem patologias que ganharam força. A doença de 

Chagas é uma delas, considerada pela Organização Mundial de Saúde uma das 17 

doenças tropicais mais negligenciadas no mundo (WHO, 2014). Trata-se de uma 

antropozoonose causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi, a fonte 

primária de transmissão ocorre através de triatomíneos, vetores responsáveis pela 

manutenção do ciclo silvestre da doença (BRASIL, 2014). 

Dessa forma, atenta-se para a importância das áreas rurais na epidemiologia 

da doença, haja vista que nessas áreas encontram-se, na maioria das vezes, 

indicadores ambientais propícios ao aparecimento do vetor (VILELLA et al., 2009). O 

aparecimento de habitações com construção inacabada ou rudimentares onde os 

triatomíneos encontraram abrigo seguro e alimento abundante, representado pelo 

sangue dos animais domésticos e do homem, também favoreceram a expansão da 

doença. 

Por um longo período, antes de todas as transformações sociodemográficas, o 

Trypanossoma cruzi (T. cruzi) que infectava exclusivamente animais começou a 

infectar humanos e, consequentemente, a Doença de Chagas (DC) tornou-se uma 
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doença infecciosa emergente. Tal como acontece com muitas doenças emergentes, 

o evento predisponente foi uma alteração na relação vetor-hospedeiro-parasita 

resultante das interações antropogênicas nos habitats da vida selvagem que 

permitiram ao vetor o contato com o ser humano e subsequente transmissão do 

parasita zoonótico aos seres humanos (WOLFE et al., 2007). 

A distribuição geográfica da doença sempre esteve associada às regiões de 

pobreza e sua transmissão ocorre com grande frequência em populações que residem 

em casas mal construídas e mal acabadas, comumente observadas em áreas rurais 

de países endêmicos da América Latina (REIS et al., 2012). 

Vários trabalhos relacionam risco maior de transmissão vetorial em áreas 

rurais, onde a proximidade do homem com ambientes silvestres favorece o contato 

com o vetor. Segundo Dias (2006), a negligência na atenção à transmissão e falta de 

assistência aos infectados assintomáticos ou com manifestações clínicas podem 

impactar no recrudescimento da doença. 

Entrementes, no meio rural, o Trypanosoma cruzi circula em animais silvestres, 

peridomésticos, doméstico e no homem, transmitido por outras espécies de vetores 

triatomíneos. Tem merecido importância a consideração do peridomicílio que 

apresenta grande número de anexos que podem servir como abrigo dos triatomíneos. 

Fatores do ambiente físico desempenham importante papel na epidemiologia da 

doença de Chagas; no entanto os fatores sociais têm caráter determinante no 

desencadeamento e na manutenção da endemia (SILVA et al, 2010). 

 A identificação de áreas com maior risco de transmissão da doença se constitui 

em um dos fatores primordiais para o estudo da patologia. Em doenças parasitárias 

cujo ciclo inclui um vetor, como na Doença de Chagas, o estudo da dinâmica da 

infecção e transmissão da doença constitui um pilar para o sucesso do controle (DIAS, 

2007). Sendo assim, a análise detalhada do ambiente torna-se essencial, pois as 

variações espaciais e temporais, bem como as ambientais, determinam a manutenção 

ou não do ciclo de transmissão do parasito e sua dispersão para outros ambientes. 

Dentro desse contexto, a extensão rural é vista como ferramenta da intervenção 

nos processos de desenvolvimento humano. A denominação dos autores envolvidos 

varia de acordo com os seus domínios de intervenção e suas competências, podendo 

ser representados por agentes de saúde, enfermeiros, técnicos agrícolas, agrônomos, 

veterinários, assistentes sociais, educadores ou extensionistas (NEVES, 2011). 



14 

 

 

 

 

Os grandes desafios atuais focam-se no aumento da intervenção a nível global 

no desenvolvimento de fármacos mais seguros, eficazes e vacinação específica, 

implementação de protocolos de rastreio, diagnóstico e cuidados médicos específicos 

em zonas endêmicas e não- endêmicas, controle da emigração, promoção da 

vigilância epidemiológica e a cooperação internacional para uniformizar esforços na 

prevenção e erradicação da doença de Chagas (COSTA, 2015). 

Diante disso, torna-se evidente a necessidade de manutenção do controle e 

vigilância direcionadas a esse agravo, principalmente através da informação e a 

participação da população. Esse trabalho avaliou o conhecimento, as experiências e 

práticas sobre a doença de Chagas de moradores de assentamentos rurais com 

histórico de presença do vetor.  

A pesquisa mostra-se relevante pois se propôs a identificar saberes acerca da 

Doença de Chagas dentro de uma região endêmica na perspectiva dos expostos ao 

risco do adoecimento. Teve como principal desafio conhecer o contexto no qual essas 

pessoas vivem e fazê-las mergulhar no contexto da saúde coletiva. A proposta desse 

estudo contribui para a ampliação das práticas preventivas da Doença de Chagas no 

meio rural, a partir da análise do conhecimento, das experiências e das práticas 

populares relacionadas ao vetor e a Doença.  

Várias situações devem ser levadas em consideração, permitindo explorar 

melhor os aspectos necessários ao entendimento das questões ainda obscuras ou 

negligenciadas da doença de Chagas, dentre as quais se destacam: i) as relacionadas 

às leis de mercado, à economia em escala e às diversas situações de injustiça que 

inviabilizam o modelo agrícola e artesanal de pequenos produtores rurais, 

repercutindo diretamente em questões básicas da expansão da tripanossomíase; ii) 

as condições habitacionais precárias e primitivas (ainda observadas em regiões 

menos privilegiadas), as quais relaciona-se diretamente com a permanência do inseto 

vetor nas moradias rurais; iii) a questão educacional, a qual deve, sobretudo, 

desestimular o sistema educativo elitista e pouco voltado para questões sociais, o que 

de certa forma, acentua o desinteresse pela doença e iv) a questão investigativa 

(MALAFAIA, 2010). 

Diante destes aspectos necessários a um esclarecimento sobre a doença em 

questão, o presente trabalho realizou uma investigação do conhecimento popular 

acerca da doença e de sua transmissão no Assentamento Santa Maria, localizado a 
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68 km do perímetro urbano de Petrolina, e no Assentamento Esperança, localizado a 

61 km da região central de Petrolina. A escolha teve como premissa a proximidade da 

pesquisadora com o tema, a distância das localidades da zona urbana, a falta de 

cobertura da estratégia Saúde da Família  e ao mesmo tempo os índices elevados 

para presença do inseto.  

Estas duas comunidades, como mostraremos, são áreas endêmicas que 

trazem a presença do barbeiro de Chagas. Assim, a pesquisa realizada nestes locais 

coletou uma série de informações sobre a sabedoria das comunidades acerca do 

objeto investigado, que sob muitos aspectos coincidem com os saberes científicos, e 

em outros aspectos, diferem-se em pequenos graus, de modo que uma dialética entre 

o saber popular e a ciência resulta em uma nova forma de conhecimento que, tal nos 

parece, é mais salutar que qualquer forma de saber não dialogado.  

Assim, na construção da presente dissertação, partimos não apenas de uma 

revisão de literatura, mas também da necessidade de apresentar uma caracterização 

das localidades estudadas e um detalhamento dos sujeitos, a fim de identificar e 

mostrar o conhecimento que possuem acerca do barbeiro, o que conhecem e o que 

não conhecem do inseto transmissor; o conhecimento que possuem acerca do ciclo 

de vida do inseto e seus habitats. Esta investigação avançou igualmente no 

conhecimento que possuem da doença, do modo de sua transmissibilidade, do seu 

tratamento, da existência de cura e sobretudo, das medidas necessárias para a 

proteção da população e do controle do ambiente para evitar a doença. Em um diálogo 

possível, é apresentado o que se pode saber em uma pesquisa acadêmica e em uma 

investigação teórica, e o saber que a própria população investigada traz de suas 

próprias experiências.  

Com a ausência do poder público nestas comunidades, a extensão universitária 

se mostra antes como um dever que se impõe ao profissional de saúde, uma vez que 

no contexto atual, apesar das qualidades do projeto que fundamenta o Sistema Único 

de Saúde, a saúde necessita ainda de um olhar mais humano, social e íntegro quando 

se torna, em sua promessa de qualidade, interesse privado e comercial. A presença 

da extensão rural nos Assentamentos estudados possibilita não apenas levar o saber 

acadêmico a quem necessita de proteção e cuidado, mas acaba por aperfeiçoar o 

próprio saber científico que passa a considerar aspectos já sabidos pela tradição ao 

invés de ignorá-los.  
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A investigação aqui apresentada é assim a ocupação de uma profissional de 

saúde que, ao ingressar em um programa de mestrado em Extensão Rural. Essa 

pesquisadora trabalhou na Vigilância de Saúde e acompanhou de perto as 

dificuldades na logística do acesso e serviços à população. Ademais, investigou uma 

população que não apenas necessita de cuidados e atenção, mas ensina e mostra 

um tipo de saber que é fundamental para a pesquisa da Universidade, completando 

uma vocação que não é apenas do profissional, mas, segundo pensamos, é da própria 

Academia.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 HISTÓRICO DA DOENÇA 

 

 Entre os anos de 1800 e 1900 difundiam-se teorias sobre a ação de 

microrganismos na causa de doenças e sobre a produção de soros e vacinas como 

forma de erradicação. Nesse período as proposições de Louis Pasteur e Koch 

espalhavam-se pelo mundo. Vivia-se um momento de desenvolvimento da chamada 

“medicina dos climas quentes”, com as descobertas, entre 1881 e 1900, do papel dos 

insetos na transmissão de doenças como a malária e a febre amarela (KROPF; 

MASSARANI, 2009). 

 Na época, a preocupação dos europeus de enfrentar as doenças em suas 

colônias levou à criação, em 1899, na Inglaterra, das primeiras escolas dedicadas ao 

estudo e ao ensino da medicina tropical. Nesse período tem início a introdução de 

Carlos Chagas no ramo da Medicina Tropical, na cidade do Rio de Janeiro seguindo 

a o modelo Europeu (CHAGAS, 1909).  Na vida profissional, em uma de suas viagens, 

para o interior de Minas Gerais, Carlos Chagas, identificou formas de um tripanosoma 

no intestino de um artrópode hematófago bastante disseminado na região, em 

especial no interior das precárias casas de pau-a-pique das áreas rurais do Brasil, o 

barbeiro.  

Com o avanço de suas pesquisas, encontrou tripanosomas em amostras de 

sangue de uma menina de dois anos que se encontrava febril, batizou os parasitos de 

Trypanosoma cruzi, em homenagem a Oswaldo Cruz e publicou um relatório 

descrevendo seus trabalhos em 1909 nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 

(SILVA, 2018). 

Este descobrimento majestoso referido por Oswaldo Cruz, considerado um 

marco da história da medicina, trata-se da tripla descoberta de Carlos Chagas, onde 

o cientista mineiro descobriu não apenas o vetor (inseto conhecido popularmente 

como barbeiro – gênero Triatoma) e o agente etiológico da doença (o protozoário 

Trypanosoma cruzi), como ainda descreveu a patologia da mesma (MALAFAIA; 

RODRIGUES, 2016). 

Atualmente, sabe-se que as evidências mais remotas da infecção humana 

parecem relacionar-se à domiciliação de triatomíneos nas moradias de alguns povos 
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andinos, que mantinham em suas dependências para alimento um roedor regional 

(“cuey”), que podem apresentar infecção natural por T. cruzi. A infecção pelo parasito 

foi comprovada na população Chinchorro da Costa do Pacífico há 9.000 anos e aqui 

no Brasil em grupos pré-históricos de Minas Gerais, há 7.000 anos (LIMA et al 2008). 

 No Brasil, desde o período colonial, já ocorria uma doença de caráter endêmico 

que acometia populações rurais de determinadas áreas geográficas, (principalmente 

no Nordeste), caracterizada pela dificuldade de deglutir os alimentos e por isso, 

popularmente denominada de "mal de engasgo". Estudos posteriores vieram a 

confirmar que se tratava de uma manifestação crônica da DC (MATOS, 2014). 

 Partindo desses referenciais, a enfermidade que ficou conhecida a partir de 

1909 como tripanossomíase americana deixou vestígios que foram encontrados em 

corpos humanos em diversas regiões das Américas, por esta razão o uso do termo. 

Além disso, há variados registros escritos a respeito dos triatomíneos e seus hábitos 

hematófagos que foram escritos em diferentes momentos do período colonial. Nesse 

sentido poderia falar do mal de engasgo antes do período “Carlos Chagas” (KOIDE, 

2017). 

 

2.2 EPIDEMIOLOGIA DA DOENÇA 

 

Considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma doença 

negligenciada, está relacionada às condições de vida do indivíduo. É endêmica na 

América Latina, atingindo cerca de 12 milhões de pessoas. Trata-se de uma doença 

infecciosa, que tem como agente etiológico o protozoário Trypanosoma cruzi, provoca 

no homem distintas formas clínicas. Dentre essas, destacam-se por sua importância 

epidemiológica, as formas agudas (indício de transmissão ativa), indeterminadas 

(mais frequentes), cardíacas e digestivas (gravidade clínica). Estima-se que as formas 

agudas aparentes se manifestam em 3% dos casos em área endêmica, as 

indeterminadas em 50%; as cardíacas em 30%; e as digestivas em 7 a 8% (BRASIL, 

2005a). 

Estimativas recentes para 21 países latino-americanos, com base em dados de 

2010, indicavam 5.742.167 pessoas infectadas por Trypanosoma cruzi, das quais 

3.581.423 (62,4%) eram residentes em nações da Iniciativa dos Países do Cone Sul, 

destacando-se a Argentina (1.505.235), o Brasil (1.156.821) e o México (876.458), 



19 

 

 

 

 

seguidos da Bolívia (607.186) (WHO, 2015). Seguindo essa linha de raciocínio, a 

tabela 01 mostra mudanças nos parâmetros epidemiológicos na América Latina. 

 

Tabela 01: Mudanças na mortalidade, prevalência e incidência por transmissão 

vetorial da Doença de Chagas em 21 países endêmicos da América Latina. 

 

Parâmetros- estimativas 2000 2006 2010 2014 

Número de mortes/ano >45.000 21.000 12.500 12.000 

Número de pessoas 

infectadas 

30.000.000 18.000.000 15.000.000 5.742.167 

Casos novos/ano – 

transmissão  vetorial 

700.000 200.000 41.200 29.925 

População total sob 

risco  

100.000.000 40.000.000 28.000.000 70.199.360 

Fonte: Adaptado de Pan American Health Organization 200617 (TDR/WHO, PAHO, WHO); de World 

Health Organization, 2015. 

 

Soma-se a esse quadro a ocorrência de casos e surtos por transmissão oral 

pela ingestão de alimentos contaminados (caldo de cana, açaí), vetorial domiciliar 

sem colonização e vetorial extradomiciliar, principalmente na Amazônia Legal. Entre 

o período de 2008 a 2017, foram registrados casos confirmados de doença de 

Chagas aguda na maioria dos Estados brasileiros. Entretanto, a maior distribuição, 

cerca de 95%, concentra-se na região Norte (BRASIL, 2019). 

Pernambuco situa-se numa região originalmente de risco para a transmissão 

vetorial, justificando a necessidade da execução das ações de vigilância e controle 

entomológico. Dentre as espécies capturadas no ambiente domiciliar, destacam-se o 

Triatoma brasiliensis, Triatoma pseudomaculata, Triatoma sordidae, Panstrongylus 

lutzi e Panstrongylus megistus. O vetor é o único elemento vulnerável ao controle na 

cadeia de transmissão (BRASIL, 2005b). 

No período de 2010 a 2014 foram registradas no sistema de resultados e 

diagnósticos do laboratório central de Pernambuco – LACEN -  4.153 solicitações de 

investigação para Doença de Chagas na sua forma aguda, destas, 1.741 obtiveram 

resultado de IgG reagente o que representa um total de 41% das investigações 

realizadas para o T. cruzi: 
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Figura 01: Número de casos registrado de Doença de Chagas na fase crônica. 

 

Fonte: LACEN , 2014. 

Baseado nisso, é realizada anualmente uma pesquisa para verificar a 

infestação domiciliar, e nos municípios onde há a presença do vetor com positividade 

para o parasita, há uma prioridade na realização de ações preventivas. A Figura 01 

mostra a distribuição dentro do Estado de Pernambuco, elegendo municípios como 

prioritários ou não. 

Figura 02: Distribuição geográfica dos municípios prioritários para Doença de Chagas 

em Pernambuco, 2015. 

 

 

 

 

 

Fonte: PERNAMBUCO/ SES-PE/SANAR, 2015. 
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Tabela 02: Distribuição dos municípios prioritários para Doença de Chagas por 

Região de Saúde. Pernambuco 2015-2018. 

GERES MUNICÍPIOS 

II Geres Limoeiro 

III Geres Quipapá 

VIIGeres Salgueiro, Terra Nova 

VIII Geres Afrânio, Dormentes, Orocó, Petrolina 

IX Geres Santa Cruz, Santa Filomena, Parnamirim 

X Geres Afogados da Ingazeira, São José do Egito, Ingazeira, Tabira, 

Carnaíba, Iguaraci, Itapetim 

XI Geres Serra Telhada 

Fonte: PERNAMBUCO/ SES-PE/SANAR, 2015. 

 

2.3 O VETOR 

 

A principal forma de transmissão da Doença de Chagas é a vetorial através do 

Trypanosoma cruzi - a qual responde como a principal forma de infecção ao homem. 

Os vetores são hemípteros hematófagos de 149 espécies, pertencentes à subfamília 

Triatominae, popularmente conhecidos como barbeiros (DIAS et al, 2016). Essa 

diversidade de espécies transmissoras, associadas à grande variedade de 

hospedeiros vertebrados, possibilitou que essa doença apresentasse uma 

multiplicidade de habitats e nichos ecológicos. Alguns exemplos podem ser citados, 

como abrigos de morcegos, copas de árvores de florestas habitadas por macacos ou 

árvores isoladas, como as palmeiras e macaubeiras, onde se capturam roedores; são 

encontrados em ninhos e tocas de animais, em troncos de árvores, entre a vegetação 

de bosques, cerrados ou dos campos, buracos no solo ou sob pedras (REY, 2010). 

 Os barbeiros também são chamados de chupões, chupança, bicudo, procotó, 

insetos muito conhecidos nas regiões rurais do país. Seu tamanho é relativamente 
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grande, geralmente preto ou acinzentados, possuem manchas vermelhas, amarelas 

ou alaranjadas ao redor do abdome. Em sua fase adulta apresentam dois pares de 

asas, das quais a parte superior compõe-se de uma parte mais endurecida e outra 

mais fina. Por isso são chamados hemípteros, ou seja, asa metade dura e metade 

flexível (BRASIL,1989). 

 Como os demais seres vivos, os barbeiros necessitam de abrigo e de alimento. 

Geralmente vivem em locais próximos à fonte de alimento. Os barbeiros alimentam-

se somente de sangue e por isto são chamados hematófagos. Podem alimentar-se de 

qualquer tipo de sangue seja uma ave, de um mamífero, de homem, ou mesmo de 

animais de sangue frio, razão pela qual podemos encontrar barbeiros vivendo em 

ninhos, em casas, em buracos de tatus, em galinheiros (BRASIL, 2014). 

O vetor usa a boca como órgão responsável por sua alimentação, mais 

especificamente, a tromba, que funciona como uma agulha de injeção, por ela o 

Triatoma suga o sangue de que necessita. De modo geral cada barbeiro absorve, por 

vez, de meio a 1 e meio cm³ de sangue, demorando 10 a 20 minutos para fazê-lo. A 

picada do inseto não é dolorosa, mas pode ser acompanhada de prurido, em sua 

saliva há uma substância que anestesia o local onde introduz sua tromba. Uma vez 

alimentado, novo repasto só será necessário de 7 a 14 dias depois, dependendo das 

suas atividades, da temperatura do ambiente (BRASIL, 1989).  

No calor, há necessidade de intervalos mais curtos entre as refeições, em 

contrapartida, no inverno, quando menos ativos, os barbeiros podem permanecer 

semanas ou meses em jejum (DIAS et al, 2016). 

 Um barbeiro vive em média de um a dois anos. A fêmea adulta, chegada a 

época da postura, coloca 1 a 2 centenas de pequenos ovos. A maioria dos 

triatomíneos deposita seus ovos livremente no ambiente, entretanto, alguns possuem 

substâncias adesivas que fazem com que os ovos fiquem aderidos ao substrato. Essa 

é uma característica muito importante, uma vez que ovos aderidos às penas de aves 

e outros substratos podem ser transportados passivamente por longas distâncias, 

promovendo a dispersão da espécie (BRASIL, 2017b). 

 O Trypanosoma cruzi mantém vários ciclos, no ciclo doméstico, a transmissão 

aos animais domésticos, como cães, gatos, porcos e cabras, ao homem e entre esses, 

acontece pela transmissão por triatomíneos domésticos. O ciclo peridoméstico 

origina-se por mudança do ciclo selvagem, que mantém a infecção em animais 
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domésticos e nas áreas envoltas por habitações humanas pelos triatomíneos 

peridomésticos, ocasionado, eventualmente, pela invasão de animais domésticos 

nestes ciclos e o inverso. O ciclo selvagem, por sua vez, é mantido entre os animais 

selvagens, como por exemplo tatus e pacas, e originou o ciclo doméstico devido à 

transmissão acidental do homem (COURA, 2015). O desmatamento atrai o 

triatomíneo para o ambiente doméstico, uma vez que é um inseto de fácil 

adaptação (STEVERDING, 2014).  

A relação entre o parasito e o hospedeiro e a sintomatologia variam de acordo 

com fatores relacionados tanto com o hospedeiro, quanto com o parasito. Quanto ao 

hospedeiro, os fatores envolvem sua constituição genética, idade, sexo e estado 

nutricional. Quando aos fatores que envolvem o parasito, estão relacionados à carga 

parasitária, polimorfismo das formas sanguíneas, tropismo tecidual e também seus 

constituintes antigênicos (BRENER; GAZZINELLI, 1997).  

Embora os índices da doença estejam diminuindo em algumas regiões devida 

as ações de controle, dados do Ministério da Saúde relativos à vigilância entomológica 

(passiva ou ativa) específica do período de 2007 a 2011 indicam o registro da captura 

de mais de 770 mil triatomíneos nos contextos locais de domicílios e peridomicílios no 

país. Da mesma forma que para os casos humanos, considerando-se a baixa 

cobertura das ações de vigilância entomológica, este registro provavelmente engloba 

menos de 10% dos triatomíneos dentro ou ao redor das residências . Ainda segundo 

estes dados do Ministério da Saúde, entre as 62 espécies distribuídas nos espaços 

do intradomicílio e peridomicílio no Brasil, destacam-se como espécies de relevância 

epidemiológica: Panstrongylus geniculatus, Panstrongylus lutzi, Panstrongylus 

megistus, Rhodnius nasutus, Rhodnius neglectus, Rhodnius robustus, Rhodnius 

pictipes, Tr iatoma infestans, Triatoma brasiliensis, Triatoma maculata, Triatoma 

pseudomaculata, Triatoma rubrovaria, Triatoma rubrofasciata, Triatoma sordida e 

Triatoma vitticeps (DIAS et al, 2015). 

 

2.4 TRANSMISSÃO 

 

Por anos, a principal forma de transmissão do T. cruzi, no Brasil, foi a vetorial. 

Transmitida por triatomíneos da família Reduviidae, subfamília Treatomina e do 

gênero Triatoma, Panstrongylus, Rhodnius e Eutriatoma (REY, 2010). No entanto, 
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como ressalta Brasil (2006), com a eliminação do inseto Triatoma infestans, espécie 

estritamente domiciliar e a diminuição da densidade triatomínica domiciliar por outras 

espécies de triatomíneos, houve uma redução significativa da transmissão vetorial 

sendo destacado que, na década de 70, foi responsável por 80% das infecções 

humanas. 

Vários fatores contribuem para a transmissão do T. cruzi aos humanos. A 

infecção está diretamente relacionada ao grau de associação entre o vetor e parasita, 

colonização dos domicílios, capacidade de proliferação, quantidade de protozoários 

eliminados e tempo que o inseto leva para defecar. Os triatomíneos considerados 

“bons vetores” apresentam todas essas características otimizadas e podem defecar 

durante ou logo após a alimentação sanguínea (ARGOLO, 2008). 

A transmissão vetorial pode ocorrer tanto no ambiente domiciliar rural ou 

urbano quanto no ambiente silvestre, podendo haver interligações entre os ciclos 

gerando a contaminação, quando, por exemplo, o homem adentra-se em uma mata 

ou quando algum triatomíneo silvestre entra no domicílio (COUTINHO et al, 2014). 

Dessa forma, entende-se a importância que o meio rural exerce no contexto da 

transmissão, considerando que nessas áreas é comum a presença de características 

que permitem o alojamento e a reprodução do vetor. 

Outra forma de contágio ocorre pela via oral, a partir da ingestão de alimentos 

contaminados com T. cruzi. Esta forma, frequente na região Amazônica, tem sido 

implicada em surtos intrafamiliares em diversos estados brasileiros e tem apresentado 

letalidade elevada (BRASIL, 2010). Em Pernambuco, o maior surto dessa forma 

aconteceu no município de Ibimirim.  

A emergência da Doença de Chagas (DC) por esta modalidade de transmissão, 

em especial na região Amazônica, pode estar fundamentada no consumo de 

alimentos contaminados pela não adoção de boas práticas de higiene na manipulação 

destes e pela invasão humana de habitats silvestres que aumenta os riscos 

associados à proximidade de vetores e reservatórios silvestres (OPAS, 2009). 

Outra forma de transmissão que também tinha bastante força, especialmente 

nos anos 70, era a transfusional. Nessa via, o doador de sangue precisa estar 

infectado pelo parasita. Como resultado do combate sistemático ao vetor, da 

obrigatoriedade da realização dos testes sorológicos nos serviços de hemoterapia e 

dos programas de fidelização dos doadores de sangue, a ocorrência atual de reações 
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sorológicas não negativas para Trypanosoma cruzi é de 0,6%, queda significativa se 

contrastada com o índice de 7,0% dos anos 70 (MORAES-SOUZA et al, 2006). 

Com a falsa ideia do controle vetorial e da transmissão transfusional, outros 

mecanismos de transmissão da doença de Chagas são colocados em evidência, entre 

eles, a via vertical (mãe-filho).  A principal via da transmissão vertical é a 

transplacentária e pode ocorrer em qualquer fase da doença materna: aguda ou 

crônica, em qualquer época da gestação, sendo mais provável no último trimestre, 

podendo ocorrer também no canal do parto, pelo contato das mucosas do feto com o 

sangue da mãe infectada (GONTIJO et al, 2009). 

Existem outras formas de se adquirir a doença, sendo essas consideradas 

como formas excepcionais de infecção, como exemplos existem: transmissão pela 

picada do vetor, quando há a regurgitação do conteúdo estomacal do inseto ou 

quando a probóscita (aparelho bucal do inseto) se encontra infectada por fezes ou 

urina contaminadas; contato com fezes de triatomíneos, uma vez que o parasito 

permanece viável por algum tempo; picada ou contato com outras espécies de insetos 

hematófagos, entre eles culicíneos, flebotomíneos, cimicídeos, pulgas e piolhos, 

envolvendo mecanismos de regurgitação após prévia contaminação em indivíduo com 

alta parasitemia, contaminação da probóscita e até mesmo o esmagamento ou 

ingestão de algum artrópode contaminado (COURA, 2015).  

A contaminação por secreção de glândulas anais de marsupiais acontece 

especialmente em áreas endêmicas onde o gambá (Didelphis albiventris), infectado, 

contamina o alimento ou diretamente um mamífero suscetível com o material expelido 

de suas glândulas anais. A via sexual possui baixa possibilidade de transmissão em 

humanos (DIAS; NETO, 2011). 

 

2.5 A DOENÇA 

 

A Doença de Chagas pode desenvolver quadros clínicos com características 

peculiares, apresentando uma fase aguda e uma fase crônica com manifestações 

cardíacas, digestivas, cardiodigestivas ou neurológicas dependendo da localização e 

intensidade da lesão (PRATA, 1994). Conforme Neves et al (2016), a manifestação 

da Doença de Chagas ocorre da seguinte maneira: A medida que os parasitos 

Trypanossoma cruzi destroem o tecido cardíaco do hospedeiro vertebrado (homem) 
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e as células cardíacas morrem, as células do tecido cardíaco que ainda não foram 

afetadas passam a trabalhar mais intensamente e dessa maneira levam a um 

aumento generalizado do tamanho do coração do indivíduo infectado. Com o tempo, 

advém uma insuficiência cardíaca que pode levar a pessoa à morte se não for 

corrigida com um transplante. 

O quadro clínico da doença aguda, nos casos de transmissão vetorial, é 

polimórfico. Nessa fase, predomina o parasito em número elevado circulante na 

corrente sanguínea. A manifestação mais característica é a febre constante, 

inicialmente elevada (38,5 a 39°C), podendo apresentar picos vespertinos ocasionais. 

As manifestações de síndrome febril podem persistir por até 12 semanas. Esta fase, 

mesmo não tratada nem diagnosticada, pode evoluir com desaparecimento 

espontâneo da febre e da maior parte das outras manifestações clínicas, evoluindo 

para a fase crônica. Em alguns casos, com quadro clínico mais grave, pode evoluir 

para óbito. Também é possível detectar anticorpos IgM. Gradativamente, há redução 

da parasitemia e aumento gradual de anticorpos IgG (da 4ª à 6ª semana de infecção) 

(BRASIL, 2017). 

A infecção tem como porta de entrada, em 50% dos casos, a conjuntiva ocular 

(sinal de Romaña), e em 25%, a pele (chagoma), mas não é reconhecida nos 25% 

restantes. É de se supor, entretanto, que a via ocular seja a mais frequentemente 

diagnosticada, em virtude do seu fácil reconhecimento, tanto pelo indivíduo 

acometido, quanto pela equipe de saúde (RASSI, et al, 2000). O sinal de Romaña 

caracteriza-se, essencialmente, por edema elástico das pálpebras em um dos olhos, 

indolor, com reação de linfonodo satélite (principalmente pré-auricular). A divulgação 

do sinal de Romaña tornou-o excelente marcador para o diagnóstico de fase aguda, 

permitindo o reconhecimento de maior número de casos (DIAS, 2016). 

A forma crônica pode ser caracterizada em indeterminada, cardíaca, digestiva 

ou mista. A indeterminada (FCI) tem particular relevância, por ser a forma clínica de 

maior prevalência na doença de Chagas, além do evidente caráter benigno e do baixo 

potencial evolutivo em curto e médio prazos. Com a redução da incidência de doença 

de Chagas aguda e com a melhora do manejo clínico, os casos de doença de Chagas 

crônica estão tendo sua sobrevida ampliada, com avanço na idade, refletindo a 

tendência à redução proporcional da FCI em idades avançadas (ANDRADE, 2015). 
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Na configuração cardíaca existem evidências de acometimento cardíaco que, 

frequentemente, evolui para quadros de miocardiopatia dilatada e insuficiência 

cardíaca congestiva (ICC). Essa forma ocorre em cerca de 30% dos casos crônicos e 

é considerada responsável pela maior frequência de óbitos na doença de Chagas 

crônica (DCC). Na forma digestiva há acometimento do aparelho digestivo que pode 

evoluir para megacólon e/ou megaesôfago. Ocorre em cerca de 10% dos casos. E por 

fim, na forma associada ou mista (cardiodigestiva) acontecem concomitantemente de 

lesões compatíveis com as formas cardíacas e digestivas (BRASIL, 2017a).  

Para o tratamento da infecção pode ser utilizado o Benznidazol como o fármaco 

de escolha e o Nufirtimox pode ser utilizado como alternativa em casos de intolerância 

ou que não respondam ao tratamento inicial. Embora existam essas drogas 

supracitadas, ainda não existem critérios clínicos que possibilitem definir com exatidão 

a cura de pacientes na forma aguda. Conforme o critério sorológico, a cura é a 

negativação sorológica. Em casos agudos, recomenda-se realizar exames 

sorológicos convencionais (IgG) anualmente, por 5 anos, devendo-se encerrar a 

pesquisa quando dois exames sucessivos forem não reagentes. Não se recomenda 

como rotina a realização de sorologia para monitoramento de cura em pessoas na 

fase crônica da DC (FERREIRA, 1990). 

 

Tabela 03: Projeções das estimativas de prevalência de infecção por T. cruzi e da 
doença de Chagas na fase crônica com a forma cardíaca e com a forma digestiva no 
Brasil, no período de 2000 a 2005. 

Ano Estimativa 

da 

população 

brasileira 
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pessoas infectada 
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2000 173.448.346 ≥5 156.133.836 90,0 1.592.565 3.747.212 159.257 374.721 477.770 
1.124.1

64 

2005 185.150.806 ≥10 150.944.641 81,5 1.539.635 3.622.671 153.964 362.267 461.891 
1.086.8

01 

2010 195.497.797 ≥15 145.563.676 74,5 1.484.749 3.493.528 148.475 349.353 445.425 
1.048.0

58 

2015 204.450.649 ≥20 139.901.357 68,4 1.426.994 3.357.633 142.699 335.763 428.098 
1.007.2

90 

2020 212.077.375 ≥25 133.880.929 63,1 1.365.585 3.213.142 136.559 321.314 409.676 963.943 

2025 218.330.014 ≥30 127.334.466 58,3 1.298.812 3.056.027 129.881 305.603 389.644 916.808 
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Fonte: IBGE – Estimativas populacionais globais e por faixa etária. Coordenação de População e 

Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica.40 a) Parâmetros para 

estimativas (mínima e máxima) da prevalência de infecção por T. cruzi –PAHO, 2006;17 Martins-Melo 

e colaboradores, 2014.35 b) Parâmetros para estimativas máximas da prevalência de doença de 

Chagas na fase crônica com a forma cardíaca (x 30%) e com a forma digestiva (x 10%). 

 

2.6 A RELEVÂNCIA DO MEIO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA DOENÇA 

  

É considerada zona rural, área localizada fora dos limites de vilas e 

cidades, e que não apresentem pelo menos dois tipos de melhoramentos como meio-

fio ou calçamento, canalização de águas pluviais, abastecimento de água, sistema de 

esgotos sanitários, rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para 

distribuição domiciliar; escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 

três quilômetros do imóvel. Os povoados pesquisados não atingem os requisitos 

mínimos para categorização como área urbana, uma vez que o calçamento se dá 

apenas em um trecho do acesso à localidade e o distanciamento mínimo entre escola 

e residências é superior ao recomendado (IBGE, 2010). 

Nesse  sentido, a Doença de Chagas é descrita por muitos autores como 

doença comum entre os menos favorecidos economicamente e predominante entre 

os habitantes no meio rural. Ferreira, Rocha e Luquetti (2003) ratificam tal afirmação, 

destacando que a maioria dos doentes chagásicos é de origem rural, procedentes de 

regiões de extrema pobreza, sem instrução, com profissões não qualificadas que 

demandam, em geral, grande esforço físico para seu desempenho. 

 Naturalmente, os triatomíneos apresentam algumas características que 

determinam a ocupação dos seus ecótopos. O ecletismo alimentar e a preferência por 

sangue de mamíferos são atributos comuns nas espécies encontradas nos domicílios. 

Essas características são tidas como pré-adaptativas ao processo de domiciliação. O 

2030 223.126.917 ≥35 120.096.221 53,8 1.224.981 2.882.309 122.498 288.231 367.494 864.693 

2035 226.438.916 ≥40 112.013.898 49,5 1.142.542 2.688.334 114.254 268.833 342.763 806.50 

2040 228.153.204 ≥45 102.983.115 45,1 1.050.428 2.471.595 105.043 247.160 315.128 741.479 

2045 228.116.279 ≥50 92.984.144 40,8 948.438 2.231.619 94.844 223.162 284.531 669.486 

2050 226.347.688 ≥55 82.097.220 36,3 837.392 1.970.333 83.739 197.033 251.218 591.100 

2055 222.975.532 ≥60 70.485.475 31,6 718.952 1.691.651 71.895 169.165 215.686 507.495 
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ecletismo alimentar permite aos triatomíneos a associação a diferentes fontes de 

alimentação e esta diversificação alimentar pode ser observada com ecótopos 

domésticos e peridomésticos. A associação a ambientes estáveis também é uma 

característica favorável a este processo, uma vez que nos domicílios as 

características microclimáticas sofrem menos variações e há a presença de fontes 

alimentares (LORENZO et al,2000).  

A domiciliação refere-se à associação apresentada pelo inseto com o ambiente 

domiciliar, e o estado dito domiciliado é quando o inseto usa este habitat para se 

alimentar e procriar. O termo tem sinonímia com a sinantropia, pois, a presença da 

referida sinantropia tem sido observada como endêmica em regiões naturais do Brasil 

pertencentes aos domínios com áreas nucleares, da caatinga, do cerrado, tropical 

atlântico e das pradarias mistas subtropicais. Acrescenta-se ainda sua presença em 

áreas incluídas nas faixas indiferenciadas de transição, entretanto o uso deste último 

considera também a ocupação do inseto por qualquer habitat modificado por 

atividades humanas, como o peridomicilio ou mesmo um muro de pedras distante de 

domicílios, por exemplo (ROBINSON, 1986).  

A distribuição geográfica das espécies, essencialmente silvestres ou que se 

encontram em processo de domiciliação, bem como a superposição e as distâncias 

geográficas existentes entre populações de uma mesma espécie, são consequências 

de mecanismos de dispersão e das alterações antrópicas ocorridas em comunidades 

naturais estáveis, ocasionados pela redução da flora e fauna silvestres 

(FORATTINI,1980). 

O nordeste brasileiro é uma região endêmica e concentra a maior quantidade 

de vetores envolvidos na transmissão do T. cruzi do país. Mantém índices sociais 

precários, locais com más condições de moradia e apropriados para a colonização 

pelo inseto, possui, ainda, medidas de controle entomológico pouco eficazes. Apesar 

da re-emergência da doença de Chagas em grandes centros, a infecção é prevalente 

em populações rurais, onde os vetores são encontrados na sua maioria (BANDEIRA 

et al, 2018). 

 É através dessa ótica que se observa a prevalência do vetor e 

consequentemente da doença em regiões com características rurais e com a perda 

da vegetação nativa local.  
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2.7 MEDIDAS DE PROTEÇÃO E CONTROLE 

 

A prevenção da doença está intimamente relacionada à forma de transmissão. 

Para transmissão vetorial, é imprescindível instituir práticas de manejo sustentável do 

ambiente, higiene e medidas corretivas em locais com infestação e melhoria nas 

condições de moradia.  

As medidas de controle dessa doença sempre estiveram voltadas a reduzir, ou 

mesmo interromper, sua transmissão vetorial, assim o combate aos vetores tem sido 

realizado principalmente por meio de borrifação de agentes químicos em domicílios 

infestados e melhoria habitacional (BRANDÃO et al 2015).Outro componente 

importante para prevenção da doença é a educação em saúde, fundamentada em três 

eixos: ações de comunicação em saúde, mobilização social e educação permanente, 

que devem ser conduzidas sempre em consonância com as políticas vigentes.  

Veronesi (1991) destaca que as medidas de combate direto ao inseto 

transmissor através da aplicação de inseticidas de alta toxicidade e efeito residual 

prolongado, aplicado nos domicílios e peridomicílios de residências infestadas, foi a 

arma mais eficiente. Enfatiza também que durante décadas essas medidas garantiram 

a eliminação da doença em muitos lugares. Brasil (2006) chama a atenção quanto à 

necessidade do uso do controle químico nos dias de hoje, devendo este ser utilizado 

após pesquisa entomológica, quando houver a confirmação do domiciliamento de 

triatomíneos, justificando desse modo o uso do inseticida. Entretanto, Dias et al (2016) 

fazem observações acerca do que impede atualmente o sucesso das ações de 

controle: 

Um dos grandes desafios para as ações de prevenção e controle de doenças 

é justamente transpor, tanto no nível das instituições como no individual, o 

hiato existente entre o que se sabe e o que se faz, distanciamento conhecido 

como know-do gap. Uma das ferramentas importantes para orientar 

estratégias de mitigação do know-do gap é a identificação dos conhecimentos 

da população a respeito das temáticas de interesse para a saúde, o que pode 

auxiliar no reconhecimento dos pontos fracos e lacunas como passo inicial 

nos processos de translação do conhecimento que em suma consiste na 

incorporação de conhecimentos adquiridos por meios científicos ou por 

evidência prática ao cotidiano de gestores, prestadores e usuários como 

forma de garantir a melhor assistência à saúde. 
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É fundamental a divulgação das informações sobre doença de Chagas dirigidas 

à população em geral, e, em particular, aos formadores de opinião, aos profissionais 

de saúde e às pessoas atingidas pela doença (e às de sua convivência). Essas ações 

devem ser realizadas de forma integrada à mobilização social (BRASIL, 2017b).  

Desta forma, ressalta-se a importância da composição de uma rede de atenção 

à saúde resolutiva para as pessoas com doença de Chagas, em especial o papel da 

atenção básica no primeiro contato e na prevenção secundária da doença. A partir do 

reconhecimento do contexto dos casos clínicos, esta rede de atenção primária deve 

se integrar à rede de matriciamentos/referência para situações de maior complexidade 

(DIAS; AMATO NETO, 2011). 
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3 OBJETIVOS 

O objetivo geral da presente investigação teve como meta a compreensão 

sobre a Doença de Chagas sob a ótica dos residentes de assentamentos rurais e suas 

consequências. Com este objetivo, a pesquisa traz luz a novas necessidades de 

intervenção e interação entre a Universidade e a comunidade. A criação de uma 

cartilha que é, na verdade, um material autodidático, é fundamental para a conseguir 

levar de volta o saber coletado, agora com um tratamento que leva em conta o que a 

Universidade sabe. 

Como é praxe na investigação científica e na pesquisa de modo geral, ao propor o 

projeto para a construção da dissertação, desdobramos o objetivo geral em objetivos 

mais específicos, de modo a garantir os caminhos possíveis que levassem ao geral. 

Assim, procuramos identificar as práticas de saúde envolvidas com a doença de 

Chagas no processo de prevenção utilizadas na zona rural; compreender os diferentes 

saberes e significados atribuídos à Doença de Chagas e sua interrelação com o meio, 

a educação e a saúde; identificar os assentamentos com maior risco para 

desenvolvimento da doença; construir formas de cuidado que fossem desconhecidas 

dentro do cotidiano das famílias por meio de oficinas que tratem do tema Doença de 

Chagas; contribuir para identificação dos Triatomíneos positivos e por fim, elaborar 

cartilha ilustrativa sobre todos os aspectos da Doença de Chagas. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem quali-quantitativa. A pesquisa pode 

ser feita pelo método misto de modo a obter uma compreensão e explicação mais 

ampla do tema estudado.  

A relação entre o quantitativo e o qualitativo não pode ser pensada como 

contraditórias, mas podem ser complementares, ou seja, um estudo quantitativo pode 

gerar questões para serem respondidas qualitativamente e vice-versa (MINAYO, 

1993). 

O percurso segue uma natureza descritiva e exploratória, pois exige do 

pesquisador uma série de informações sobre o que se deseja pesquisar e permite, ao 

investigador, aumentar sua experiência em torno de determinado problema, 

aprofundando seus estudos e buscando maiores conhecimentos sobre determinado 

assunto (TRIVIÑOS, 1987).  

O estudo descritivo busca exatidão com os fatos e fenômenos de determinada 

realidade. Além disso, o estudo exploratório visa proporcionar maior familiaridade com 

o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se 

dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou 

a descoberta de intuições (GIL, 2002). 

A presente pesquisa é um exemplo do que afirmou Minayo, acima referenciado, 

na medida em que adentramos as comunidades investigadas em busca de 

informações acerca do conhecimento e da proteção que as famílias aí situadas 

possuem em relação à Doença de Chagas, ao mesmo tempo gera saberes que podem 

ser debatidos e analisados do ponto de vista de sua qualidade, bem como dados 

epidemiológicos que podem ser mensurados.  

Assim, a pesquisa baseou-se numa pesquisa de campo, realizada em 

assentamentos rurais. Para além disso, houve uma importante troca de saberes entre 

a pesquisadora e a comunidade, esta constituiu para este estudo um manancial 

fundamental de saberes e informações que nutriram as estratégias de criação de 

intervenções que são fundamentais para o debate de políticas públicas. Ademais, foi 

por meio desse contato contínuo que a pesquisadora pôde realizar a tarefa de uma 
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importante devolutiva que se materializou em forma de cartilha com estratégias e 

técnicas a fim de intervir nas comunidades do estudo.  

 

4.2 LOCALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O estudo foi realizado no município de Petrolina, que possui uma população 

estimada de 343 219 habitantes (IBGE, 2017), localizado na região Nordeste, no 

semiárido de Pernambuco, no extremo Oeste do Estado a 712 km da capital Recife. 

Apesar de se localizar numa região semiárida, Figura 03, o município de 

Petrolina se destaca por sua agricultura irrigada, sendo reconhecida por ter o terceiro 

maior PIB agropecuário, o segundo maior centro vinícola e o maior exportador de 

frutas do país. O setor primário é o que apresenta o menor valor bruto entre os três 

setores que compõem o PIB, representando R$ 436 037 milhões de tudo que é 

produzido na agricultura e na agropecuária, tendo 25,42 % do pessoal ocupado 

trabalhando neste setor (PETROLINA, 2017). 

 

Figura 03: Vegetação característica de localidades semiárida, Assentamento Santa 

Maria, Petrolina- PE. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 Dentro do município foram estudados dois assentamentos rurais, estes 

escolhidos baseado na relação de assentamentos do INCRA e das comunidades 



35 

 

 

 

 

rurais com a presença do Triatoma. Destes, destacaram-se o Esperança e o Santa 

Maria, que tiveram em anos consecutivos a presença do triatomíneo dentro de seus 

domicílios. Além disso outro fator determinante para escolha foi o fato de as 

comunidades serem desassistidas por unidades de saúde da família e pelo Programa 

de Agentes Comunitários de Saúde. 

 

4.2.1 Assentamento  Santa Maria 

 

Localizado a 68 km do perímetro urbano de Petrolina, o assentamento possui 

21 anos de existência e conta com uma área de 1.098 Ha. Atualmente existem 35 

famílias instaladas. Durante a pesquisa foi possível identificar que todos os domicílios 

eram de casas de alvenaria e possuíam energia elétrica. 

Quando se trata de fornecimento de água, as 16 casas visitadas possuem 

abastecimento através de adutora, dessas, 14 possuem fossa séptica. O transporte 

urbano nessa região não existe, por esse motivo os moradores precisam se deslocar 

15 km para ter acesso a BR em que passam os transportes do tipo lotação.  

 

4.2.2 Assentamento Esperança 

 

Foi criado no ano de 2004 através da desapropriação de terras. Tem uma área 

de 959 Ha de sequeiro.  A localidade dista 61 km da região central de Petrolina, 

próximo ao distrito de Rajada. Moram na comunidade um total de 26 famílias que 

sobrevivem em sua maioria da agricultura e criação de ovinos.  

Do total de 26 domicílios, 22 possuem fossa séptica e todas as casas possuem 

energia elétrica. Há predominância de casas de alvenaria, porém foi possível 

identificar 3 casas de taipa, utilizadas para outros fins, que não fosse a moradia. O 

abastecimento de água em toda localidade ocorre por meio da adutora. 

 

4.3 POPULAÇÃO A SER ESTUDADA 

 

A análise foi realizada com populações rurais, tendo como público alvo os  

residentes dos assentamentos Esperança e Santa Maria, maiores de 18 anos e de 
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ambos os sexos e que aceitaram participar do inquérito. Foram excluídos aqueles que 

na existência de alguma limitação impossibilitasse responder ao inquérito. 

 A análise foi programada para a totalidade de famílias existente em cada 

assentamento. No entanto, houve os que não aceitaram participar e os que não 

estavam presentes na busca por 5 vezes no domicílio.  

 De acordo com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o Incra, 

estavam cadastradas até o início de 2018, vinte e seis famílias no Assentamento 

Esperança e trinta e cinco famílias no Assentamento Santa Maria. Sendo assim, foram 

realizados inquéritos com um total de 35 famílias. Para garantia do anonimato, os 

questionários foram identificados com números e abreviação de morador,  sendo M.01 

(morador 01). 

 

4.4 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

 A pesquisa foi subdividida em etapas, que serão descritas para melhor compreensão.  

 

ETAPA I- Submissão ao Comitê de Ética 

 

A pesquisa obedece aos aspectos éticos determinados na Resolução n°510 de 

2016 do Conselho Nacional de Saúde (CNS, 2016). Estão sendo garantidos o 

respeito, confidencialidade, anonimato e uso ético das informações obtidas por meio 

dos documentos ao que se propõem a metodologia, para isso, será apresentado o 

termo de confidencialidade devidamente assinado por todos os pesquisadores 

envolvidos.  

A coleta dos dados iniciou-se após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética 

e Pesquisa – CEP da Universidade Federal do Vale do São Francisco sob o parecer 

Nº 2.971.542 fase considerada inicial na pesquisa. 

Nesta etapa, ficou também definido que todos os indivíduos que aceitassem 

participar do estudo deveriam ser esclarecidos quanto à natureza da pesquisa e 

solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

A assinatura do TCLE constituiu um critério de inclusão e a não assinatura 

deste termo, um critério de exclusão na pesquisa. Além disso, serão incluídos no 

estudo todas as famílias que residem nos assentamentos com pesquisa positiva para 
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triatomíneos dentro dos seus domicílios, baseados em pesquisas realizadas pela VIII 

Regional de Saúde nos anos de 2016 e 2017. Aqueles indivíduos que se encontrem-

se na localidade por outras questões, mas que não residam no assentamento serão 

excluídos, entendendo que quanto maior o tempo de residência no Assentamento, 

melhor podem ser descrito fatores que servem de alerta dentro da comunidade.  

 

ETAPA II – Descrição de um panorama dos assentamentos escolhidos para o estudo 

 

 Foram utilizadas estratégias para escolha das regiões rurais, assentamentos 

cadastrados no Incra e que apresentassem índice de infestação para o barbeiro por 

anos consecutivos e áreas descobertas pela Estratégia Saúde da Família. Esses 

assentamentos são considerados unidades agrícolas, lotes ou glebas, que são 

entregues a uma família sem condições econômicas para adquirir e manter um imóvel 

rural por outras vias. 

A metodologia embasou-se na pesquisa participante, que tem como princípio 

fundamental uma forma de participação na qual todos – pesquisadores e população – 

são sujeitos de um mesmo processo de exercício de cidadania que visa à 

transformação social (BRANDÃO, 1981). Para tanto, foram feitas visitas para 

observação de natureza participante para conhecer o cotidiano do meio rural, a 

comunidade, a rotina do local, sua política organizacional e a cultura de trabalho, além 

da realidade percebida da vida desses trabalhadores.  

Neste sentido  foi criado um Roteiro de Observação que norteou o olhar para o 

que era importante nessa fase e, consequentemente, direcionou melhor a fase de 

entrevista.  O roteiro descreve as impressões, o cenário do domicílio e  poderá contar 

com auxílio de fotografias para o registro dos momentos. 

Após a fase observacional do ambiente, foi executada a etapa de entrevistas, 

que fundamentaram-se em um questionário semi-estruturado. O questionário foi 

elaborado para aplicação individual e contemplou 3 dimensões: perfil do entrevistado, 

conhecimento sobre o vetor e conhecimento sobre  a doença. Inicialmente as 

questões que abordaram um perfil socioeconômico identificando idade, grau de 

escolaridade, sexo, situação conjugal e atividade laboral. No eixo seguinte, o enfoque 

foi nos saberes sobre o vetor, características do inseto, ciclo de vida. Por fim, foi 
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investigado o conhecimento sobre a doença, forma de transmissão, sintomas, 

prevenção e tratamento.  

As entrevistas foram realizadas dentro dos domicílios, com a maior privacidade 

possível, dentro das condições de cada moradia. A captura desse processo se deu 

através de gravador por meio de telefone celular. Todos os participantes foram 

informados sobre a razão do registro das falas, e não foi percebido constrangimento 

por parte dos entrevistados.   

 

ETAPA III - Avaliação dos dados  

 

 Os elementos que fundamentaram a escolha das localidades foram adquiridos 

por meio do INCRA e da VIII Regional de Saúde. Informações como número de 

famílias, infestação vetorial nas localidades serão descritos nos resultados por meio 

de tabelas.  

Os dados inicialmente coletados por meio das entrevistas foram 

posteriormente, submetidos à análise de conteúdo, considerando-se quatro etapas 

básicas: pré-análise, exploração do material, tratamento dos dados obtidos e 

interpretação (BARDIN, 2008). Diante disso, as falas foram apreciadas para entender 

de forma geral o olhar de cada participante para o tema. Posteriormente, foi realizado 

um recorte desse material, ou seja, que informações são semelhantes? Quais 

apresentam o mesmo conteúdo semântico? Com essas respostas, estabeleceu-se 

categorias de análise.  

Com a formação das categorias, utilizou-se um quadro referencial teórico, 

associando as falas com o que existe na literatura sobre o tema. Após isso, realizou-

se o agrupamento progressivo das categorias, seguindo uma ordem cronológica, 

como no formulário já se apresentava: vetor-trasmissão-doença-prevenção. 

Por fim, associou-se à inferência extraída das falas, com a interpretação 

inferida e respaldadas nessa etapa com o referencial teórico, de forma discursiva dos 

dados.  

Os dados socioeconômicos foram analisados quantativamente, incialmente 

registrados em planilhas do Excel, com verificação por estatística descritiva através 

de medidas de tendência central e dispersão em suas frequências absolutas e 

relativas. Os dados estão sendo apresentados em tabelas, gráficos, figuras e texto.  
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Com a associação dos resultados efetivou-se a construção de informações 

e, a partir disso, gerou-se uma devolutiva para a população, através de oficinas  

realizadas em cada localidade com uso da metodologia ativa  e posterior construção 

de uma cartilha sobre a enfermidade.  

ETAPA IV- Divulgação dos Resultados e Intervenção com a comunidade 

 

  A construção da dissertação de mestrado envolve tanto a divulgação dos 

resultados na publicação de um artigo em periódico científico quanto uma devolutiva 

para a comunidade estudada por meio da realização de oficinas e construção de uma 

cartilha. Além disso, assume-se o compromisso de participar de Congressos, 

Jornadas, Seminários e outros eventos científicos tanto na área da Extensão Rural, 

bem como na da Saúde e Políticas públicas. 

 Após a fase de entrevistas foram marcados encontros com a comunidade para 

implementação das oficinas. Essas foram realizadas no horário noturno em 

conformidade com datas de reuniões das comunidades conforme ilustra a Figura 04, 

pois assim conseguiríamos atingir um grupo maior de participantes.  

 

Figura 04: Oficina realizada no Assentamento Esperança, Petrolina - PE.

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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As oficinas abrangeram temas já trazidos nas entrevistas, mas que mostraram 

baixo número de acertos. A metodologia ativa foi utilizada, junto com a participante, 

de modo que uma situação problema foi elaborada e o grande grupo deveria avaliar 

soluções. Foram levadas imagens impressas do vetor para que a comunidade 

pudesse recordar como um mapa mental o que foi conversado durante as entrevistas. 

Em que se pese, os participantes organizaram em fases o processo de adoecimento 

através das imagens da prevenção, de sintomas da doença. Essa etapa proporcionou 

a construção de conhecimento mútuo sobre a doença e estimulou a educação popular.  

 Por fim, foi elaborada e será distribuída uma cartilha ilustrativa com conceito, 

formas de transmissão, como buscar tratamento e os locais que podem ser informados 

da presença do barbeiro.  
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5 RESULTADOS  E DISCUSSÕES  

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS LOCALIDADES 

 

 Na realização da pesquisa utilizou-se informações do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA, bem como da VIII Regional em Saúde, a fim 

de selecionar os que constituíram os sujeitos da pesquisa. 

 A identificação das áreas de estudo partiu de relatório inicial do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e do inquérito anual realizado 

pela VIII Regional em Saúde em parceria com a secretaria municipal de Saúde de 

Petrolina- PE para infestação do barbeiro.  

Nessa relação são inscritos os cadastros de assentamentos da região de 

Petrolina, descrevendo o número de famílias, área e forma de apropriação. Quando 

feita uma associação entre dados do Incra e VIII Geres, tem-se a tabela 04. Dos 23 

assentamentos presentes no cadastro do Incra, 03 são positivos para a presença do 

Triatoma. Porém, uma das localidades já havia sido alvo de vários estudos, a Serra 

da Santa. Além de ter abrangência da Saúde da família, motivos que justificam a não 

inserção nesse estudo. 

 

Tabela 04: Assentamentos cadastrados no Incra e suas características demográficas 
relacionadas à presença do Triatoma. 
 

NOME DO 

PROJETO 

MUNICÍPIO ÁREA (Ha) Nº DE 

FAMÍLIAS 

FAMÍLIAS 

ASSENTADAS 

PRESENÇA 

DO 
TRIATOMA 

Federação Petrolina 1.756,9430 25 24 Não 

Poço de 

Angico 

Petrolina 1.495,2139 25 25 Não 

São José do 

Vale  

Petrolina  456,0917 36 36 Não 

São Francisco Petrolina 762,2066 60 59 Não 

Curimatá Petrolina 900,0000 10 10 Não 

Manga Nova Petrolina 1.525,1498 25 25 Não                                                                                                                                           

Terras da 

Liberdade 

Petrolina 1.656,1725 140 137 Não 

Rio Pontal Petrolina 1.044,6081 140 113 Não 
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Lyndopho 

Silva 

Petrolina 45,5232 33 33 Não 

Jose Almeida Petrolina 1.602,8754 100 98 Não 

Cacimba dos 

Sonhos 

Petrolina 1.100,0347 12 12 Não 

Josias e 

Samuel 

Petrolina 160,9202 25 25 Não 

Maria Tereza Petrolina 29,3725 05 04 Não 

São Francisco Petrolina 762,2066 60 59 Não 

Santa Maria Petrolina 1.098,6734 35 35 Sim 

Senador 

Mansueto de 

Lavor 

Petrolina 714,8603 100 100 Não 

Mandacaru Petrolina 481,6786 70 65 Não 

Água Viva Petrolina 2.343,2716 190 188 Não 

1º de Maio Petrolina 455,0983 20 20 Não 

São Paulo Petrolina 352,6659 20 20 Não 

Nossa 

Senhora de 

Fátima 

Petrolina 3.788,3143 80 78 Não 

Esperança Petrolina 959,7000 26 26 Sim 

Serra da 

Santa 

Petrolina 280,9962 10 10 Sim 

Total 23.772,58 1.247 1.202 
Fonte: INCRA e VIII Regional em Saúde, 2019. 

 

 Em seu estudo, Scopinho (2010) relata a importância de estudos em regiões 

assentadas, levando em consideração que os assentamentos têm sido considerados 

uma expressão da luta social dos trabalhadores de campo e que esses representam 

espaços de múltiplas relações sociais, ressaltando-se a troca de saberes da mesma 

maneira que essa pesquisa mostra.   

Atualmente, para que ocorra a vigilância entomológica ativa do vetor, é 

necessária a busca dos Triatomíneos e identificação do T. cruzi, com consequente 

controle biológico para interrupção do ciclo biológico. Para tanto, foram registrados no 

ano de 2018 a quantidade de domicílios com a presença do barbeiro por localidade, 

totalizando 33 localidades rurais, o que nos dá um índice de infestação para o inseto 

de 17,5, valor considerado elevado quando comparados a outros estudos, como de 

Galvão et al (2014) que apontam um índice entre 6 e 7 nas unidades domiciliares  

pesquisadas, infestadas por triatomíneos, conhecidos pela Gerência Nacional do 

Programa de Controle da doença de Chagas nos anos de 2004 a 2007. 
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Tabela 05: Localidades pesquisadas para presença do triatomíneo e unidades 

domiciliares com barbeiro contaminado com o T. cruzi. 

Nº Localidade Casas positivas 

01 Assentamento Esperança 07 
02 Assentamento Santa Maria 13 
03 Amargosa 06 

04 Amendoim 04 
05 Água Branca 13 
06 Baixa Grande I 01 

07 Bom Jardim 12 
008 Boa Vista I 13 
09 Baixa Do Buraco 06 
10 Barreiros I 12 

11 Barra Franca I- 18 
12 Cabaceira I 06 
1 Caldeirão I 12 
14 Capim 06 

15 Comprida 07 
16 Cruz 08 
17 Favela 10 
18 Garça 11 

19 Jatobá 01 
20 Lagoa Nova 17 
21 Lagedo 06 
22 Lagedo I 05 

23 Muquêm 10 
24 Poço Da Cruz 02 
25 Picos 22 
26 Romão 22 

27 Riacho Vira Beijú 04 
28 Santa Teresa 01 
29 Simpatia 16 
30 Serrinha 05 

31 Terra Nova I 10 
32 Consolação 11 
33 Serrote do Urubu 01 

TOTAL 282 
Fonte: VIII Regional em Saúde, 2019. 
 

A descrição das localidades evidencia uma prevalência do vetor em 100% de 

localidades rurais, o que corrobora a ideia da doença ser mais comum entre os menos 

favorecidos economicamente e predominante entre os habitantes no meio rural. 

Bandeira (2018), em seu estudo realizado na região de Petrolina mostrou a existência 

de Triatomíneos domiciliados  e a ocorrência do T. cruzi em duas localidades rurais 

caracterizando-as como áreas de risco de infecção, o que comprova a relação do meio 
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rural com o barbeiro. Nesse estudo. Foram realizadas 10 vistorias na Serra da Santa, 

sendo capturados 111 triatomíneos, um índice de Infestação Domiciliar (ID) de 68,18% 

e positividade para o T. cruzi de 40%, e 96 triatomíneos capturados em BV, com ID 

de 100% e positividade para o T. cruzi de 75%. 

Em contrapartida, muitos estudos atuais mostram a mudança de foco da 

infestação pelo vetor para região urbana como é o caso da pesquisa no município de 

Diamantina- MG. Embora tradicionalmente vinculada ao meio rural, a infestação 

triatomínica na sede municipal de Diamantina tem sido recorrente, sobretudo em 

bairros periféricos, o que justificou a necessidade de inclusão de localidades urbanas 

(DIAS et al, 2016). 

 Quando analisada a quantidade de casas com necessidade de controle 

químico, ou seja, com a presença do vetor em peri ou intradomícilio percebeu-se que 

do total, 7,09% são de localidades assentadas em fase de instalação, o que significa 

que suas construções são recentes e edificadas em alvenaria e com construções em 

andamento, fazendo com que os moradores colecionem material de construção como 

telhas e tijolos, conforme ilustra Figura 05. 

 

Figura 05 : Peridomicílio, Assentamento Esperança, Petrolina- PE. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 Segundo Galvão (2009), 97,2% dos indivíduos com exame sorológico positivo 

para DC em Lassance, Minas Gerais, moravam em casa de alvenaria, e Dias et al. 
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(2002) encontraram uma associação entre a residência atual ser de alvenaria e o 

morador apresentar exame sorológico positivo para doença de Chagas. Isto implica 

em dizer que a enfermidade hoje, não tem mais apenas relação com a casa de taipa 

ou barro, mas que existem outros aspectos, como a localidade em que está inserida 

o domicílio que contribuem para existência do vetor e consequentemente da doença.  

 Em 2006, Dias et al fizeram um estudo sobre a DC em áreas assentadas e 

reassentadas, a sua pesquisa mostrou que 82,3% das casas o tipo de construção 

predominante foi o tijolo, rebocado ou não e que os assentamentos estudados se 

encontravam no cadastro do INCRA em fase de instalação. Nesses assentamentos, 

a positividade de pesquisa triatomínica foi observada em (22,4%) dos domicílios. 

 Na mesma linha, Macêdo e Junior (2004) realizaram a análise da distribuição 

dos vetores da Doença de Chagas em Uberlândia – MG, chegando ao consenso que 

a maioria das casas pesquisadas (84,2%)  eram construção de 

alvenaria ou de madeira, com ou sem paredes rebocadas e em segundo lugar, 13,4% 

em alvenaria, com paredes rebocadas, contra-piso e piso. Esse resultado, aponta, 

como na pesquisa aqui realizada que os triatomíneos podem invadir casas que 

apresentam os melhores padrões, uma vez que essas invasões dependerão 

exclusivamente da forma como a população se comporta. Assim, mesmo casas de 

ótimo padrão podem ser atingidas, se o morador não possuir hábitos de higiene 

suficientes para evitá-las, a exemplo temos a ilustração 06. 

 

Figura 06: Quintal de domicílio com lixo e entulho acumulados, Assentamento 
Esperança, Petrolina- PE, 2019. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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5.2 DETALHAMENTO DOS SUJEITOS 
  

A pesquisa composta por 35 pessoas, nas quais 80% eram do sexo feminino e 

20% masculino. Em estudo semelhante, Dias et al (2016) analisaram o conhecimento 

sobre o Triatomíneo em um município de Minas Gerais, no seu inquérito a quantidade 

de mulheres (368) entrevistas foi superior ao de homens (215). Isso se dá 

principalmente pela predominância da mulher no domicílio durante o dia, horário em 

que os questionamentos são realizados.  

Maeda (2012) analisa conhecimentos e práticas dos moradores de duas áreas 

administrativas do Distrito Federal, Águas Claras e Planaltina, em ambas houve uma 

predominância do sexo feminino entre os moradores entrevistados, representando 

58% e 52%, respectivamente. Isso reforça a ideia da dificuldade de encontrar pessoas 

do sexo masculino para realização de estudos. Muitas vezes , quando a atividade 

acontece pela +manhã, o homem já saiu pra roça e a mulher fica fazendo os ajustes 

das atividades diárias para assim, partir também, para o campo.  

 No que concerne a escolaridade, 45,7% dos entrevistados possuíam o Ensino 

Fundamental Incompleto seguido de 25,7% com o Ensino Médio Completo, conforme 

ilustra a Figura 07.  
 

Figura 07: Proporção de entrevistados segundo grau de escolaridade. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

  
O grau de escolaridade de Ensino Fundamental prevaleceu nos estudos de 

Euzébio (2015), Machiner (2012), Grossi(2014) e Silva et al (2010), em suas 

8,60%
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pesquisas os autores justificam o baixo grau de escolaridade à distância dos 

domicílios as escolas, demonstrando assim um baixo acesso nas regiões rurais a 

educação. Em outro sentido, a pesquisa realizada por Maeda (2012) mostra graus de 

escolaridade diferentes em seu estudo no DF, com prevalência de 40% com Ensino 

Médio na região de Águas Claras.  

Embora os assentamentos estudados sejam em localidades rurais, distantes 

em média 60km da região urbana, o número de pessoas com Ensino médio completo 

foi significativo e isso foi perceptível nas respostas sobre a Doença de Chagas e o 

barbeiro. Além disso, mesmo entre os que não possuíam ensino médio, as respostas 

eram coerentes, o que nos faz concluir que essas comunidades têm uma troca de 

saberes de gerações e entre eles, que pode ser qualificada como boa. 

Os domicílios visitados possuíam em sua maioria 3 pessoas residindo o que 

representava 51,4%, com pequena diferença para os que moravam 4 e 5 pessoas, 

totalizando 37,2%. Esses resultados se equiparam aos de Grossi (2014) que em uma 

análise no meio rural obteve um público de 19 pessoas respondendo a conceitos de 

saúde e doença. Quando investigados sobre o número de pessoas no domicílio, 

47,4% residiam com até três pessoas, enquanto 52,6% possuíam mais de 4 

moradores.  

Quanto a sua ocupação, nas duas comunidades prevaleceu a agricultura, ou 

seja, o trabalho rural. Visto que os moradores praticam atividades de criação de 

animais, a caprinocultura, e ainda plantam basicamente para suprir as necessidades. 
 

Figura 08: Distribuição percentual segundo o tipo de ocupação. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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 No que concerne a faixa etária, do total de estudados, a maior parte encontrava-

se com idade de 50 a 59 anos, equivalendo a 25,7%, seguido de 30 a 49 anos que 

representou 22,9%.  

 Na análise feita com pacientes da doença de Chagas foi observado maior 

acometimento em pessoas de 40 a 59 anos, com 35 casos (41,7%), seguida pela faixa 

de 20 a 39 anos (MACEDO; JÚNIOR, 2004). Na Região Amazônica, um estudo 

constatou maior incidência da patologia chagásica entre 18 a 24 e 35 a 59 anos, com 

maior predomínio do sexo feminino. Já em outro estudo, pôde-se observar que a 

doença se manifestou em maior número entre os 60 e 69 anos de idade, totalizando 

70% dos casos (PEREIRA et al, 2017). 

 Esses estudos e a pesquisa aqui analisada mostra um retrato do morador rural 

que adoece, com idade entre 40 e 59 anos. Quando comparado com nível de 

conhecimento sobre as questões respondidas, percebe-se que o fato de ser a faixa 

etária mais prevalente, não faz com que sejam os que mais entendam da patologia e 

suas nuances. Ou seja, as respostas foram equivalentes em todas as idades. 

 

Figura 09: Número de participantes distribuídos por intervalos de idade. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

Essa faixa etária corresponde à fase em que os sintomas cardíacos digestivos 

ou mistos começam a se manifestar. Costa (2015) também mostrou em sua pesquisa 

que a doença de Chagas foi responsável por 3.321 óbitos em Goiás, no período de 

1999 a 2002, com maior ocorrência nas faixas etárias mais elevadas (≥60 anos), cuja 

infecção possivelmente, se deu há vários anos atrás. 
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 Após a transcrição, os discursos dos participantes da pesquisa foram 

analisados e alocados em grupos que continham a mesma unidade de sentido. Assim 

foram identificadas 07 categorias temáticas que convergiram para analisar as 

concepções da Doença de Chagas, são elas: contato com o barbeiro, ciclo de vida do 

inseto, conhecimento sobre a doença, transmissibilidade, entendimento sobre 

abordagem sindrômica, compreensão sobre tratamento e por fim, percepção sobre 

medidas de proteção e controle. 

 

 

5.3 CONTATO COM O BARBEIRO 

 

 Nessa categoria, os sujeitos informaram qual a sua familiaridade com o 

Triatoma, se o conhecem e como o identificam no domicílio, peridomicílio ou na 

caatinga ou ainda se nunca tiveram contato com o transmissor da Doença de Chagas. 

 

5.3.1 “Conhecem” 

 

Nessa subcategoria serão abordadas falas de moradores que referem 

conhecer o inseto transmissor da Doença de Chagas e mostram como isso se deu 

durante o tempo que moram nos Assentamentos Santa Maria e Esperança.  

Para os sujeitos, o barbeiro é um inseto conhecido e, em sua maioria são 

chamados de bicudo, tem a cor preta e apresentam manchas, assim como no estudo 

de Maeda (2012) que demonstra que a diversidade de nomes populares atribuídos 

aos triatomíneos pode ser explicada pela migração de pessoas de outros estados 

brasileiros, as quais trazem consigo vocábulos e expressões regionais.  No Brasil, o 

nome mais conhecido é “barbeiro”, em analogia ao profissional cabeleireiro ou 

barbeiro, que no Brasil Colônia era também agente de saúde, e realizava sangrias 

como atividade paramédica (GORLA et al, 1997). Pode-se observar o pensamento 

dos entrevistados nas falas a seguir: 

 
eu já vi, ele tem umas pintinhas meia branquicenta, tem uns fiozinhos, 
mas é pequeno não é muito grande não, quando a gente mata ele tá 
cheio de sangue, já tem chupado as vezes a pessoa né?! Quando a 
gente mata. Conheço como bicudo. (M.05). 
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Sei, ele é um inseto barrigudinho, com asas, tem um biquinho pra 
sugar sangue e costuma ser encontrado em casca de pau, onde tem 
pilha de telha, bloco e também nas camas, já apareceu na cama aqui 
em casa (M.15). 

 

(...) eu sei o que é o barbeiro, ele tem um biquim fino com a cabecinha 
né, aí o corpo já é mais largo né, as asas tem umas pintinha branca 
nas asas (M. 35). 
 

  
(...) eu já vi ele assim um pouco escuro e já vi ele assim com umas 
pintinha, umas bolotinha estranha, que diz que aquele que é o 
perigoso mesmo (M.20). 
 

 São reduzidos os estudos que detalham as características do Triatoma. Para a 

maioria, Euzébio (2015), Machiner (2012) e Maeda (2012) o questionamento central 

era se o morador reconhecia o inseto ilustrado em imagem demonstrativa. Nessas 

investigações, mais de 70% dos entrevistados responderam positivamente. Sabe-se 

que apresentam tamanho relativamente grande, geralmente são  pretos ou 

acinzentados (Figura 10), possuem manchas vermelhas, amarelas ou alaranjadas ao 

redor de seu abdome (BRASIL, 1989). 

 

Figura 10: Barbeiro encontrado durante a pesquisa, Assentamento Santa Maria, 

Petrolina-PE. 

 
       Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

 Embora não tenha sido analisada a espécie, vários barbeiros foram 

encontrados, durante o dia, e durante as oficinas, a noite também.  
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Para os entrevistados, o bicudo é encontrado perto de suas casas, onde 

geralmente se alojam. O abrigo de animais como galinheiro é o mais citado, assim, o 

inseto tem alimento ao seu alcance. Mas o domicílio, embora de alvenaria é referido 

como lugar de alojamento do inseto com referência a uma atração do Triatomíneo 

pela luz: 

eu conheço ele  como infectador de doenças, não é aparecido de 
imediato, gosta de aparecer através de luzes de noite. É um bichinho 
pequeno, pintadinho, gosta de tá nas paredes de vez em quando (M. 
13). 
 
Rapaz, eu vejo eles onde tem bicho por perto, galinha, acho que o 
bicho chupa o sangue delas (M.18). 
 
(...) já vi lá no chiqueiro das galinha, e aqui de vez em quando eu 
vejo ele aqui em casa. Não é muito não, agora no chiqueiro das 
galinha sempre aparece (M.02). 
 
 

 
Figura 11: Quintal de domicílio com a presença de animal, Assentamento Esperança, 
Petrolina-PE. 
 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 Encontros ocasionais de triatomíneos adultos no peri ou intradomicílio na região 

Amazônica foram atribuídos à atração dos insetos pela luz (MACÊDO; JUNIOR, 

2004). Contudo, o lugar mais citado para se encontrar o bicudo é o galinheiro, Maeda 

(2012) aponta o primeiro lugar sendo galinheiro ou quintal com 15,7% seguido do 

interior do domicílio. Lima et al. (2012), refere que a substituição de áreas de florestas 
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para cultivo e uso de defensivos químicos tendem a afastar pequenos mamíferos e 

roedores fonte alimentar natural de triatomíneos silvestres de seus ecótopos; por outro 

lado currais, chiqueiros, galinheiros com estrutura improvisadas oferecem abrigo a 

esses insetos favorecendo a manutenção do ciclo de vida do hemíptero e proximidade 

com humanos. 

Quando perguntados como é conhecido o barbeiro, chupança, bicudo, furão, a 

nomenclatura bicudo é predominante devido a associação de sua imagem com o bico 

grande. Além disso, há uma descrição diferenciada nas falas, quando se trata de 

barbeiro e bicudo. Os moradores relatam distinções com grau de periculosidade maior 

de acordo com o tipo de barbeiro: 

 
conheço demais, conheço ele porque são dois tipos, o barbeiro e o 
bicudo. O barbeiro ele é de asas e o bicudo ele não voa não e aqui eu 
vi vários, acho que todas as casas aqui tem (M.14). 

 
Assim, antigamente o pessoal chamava de bicudo né. Ele é, tem de 
dois tipos né?! Eu já vi um todo esquisito de umas asonas, que diz que 
aquele que é o perigoso mesmo e já vi outro normal, que ele não tem 
aquelas asas véa esquisita. Eu já vi ele assim um pouco escuro e já vi 
ele assim com umas pintinha, umas bolotinha estranha, que diz que 
aquele que é o perigoso mesmo (M.20). 
 
(...)barbeiro ele é preto, só que ele avoa. Dizem que tem uma 
diferença entre barbeiro e bicudo, só que eu não sei bem, mas o 
bicudo não voa (M.20). 

 

 Em uma pesquisa no Distrito Federal a maioria dos entrevistados reconheceu 

os triatomíneos adultos pelo nome “barbeiro”, porém outros nomes foram citados, 

como bicudo e chupão (Maeda, 2012). Não foram encontrados estudos que fizessem 

diferenciação para “bicudo” e “barbeiro”. Nas pesquisas avaliadas os termos são 

usados como sinônimos.  

Machiner (2012) afirma que em relação ao vetor, todos os moradores souberam 

identificar um triatomíneo adulto, porém o nome atribuído ao inseto varia conforme a 

origem e procedência do entrevistado, sendo que a maioria relata os nomes de 

barbeiro, bicudo, muchugão e percevejo. Esses últimos, desconhecidos nos 

Assentamentos aqui estudados.  

Faz-se importante citar que Uchoa (2002) aponta no relato de um entrevistado 

distinções sobre insetos encontrados por ele: “um é verdinho né? Aquele verdinho não 

faz nada(...) é o preto que dizem que é mais venenoso”. Essas diferenças variam de 
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região, pois de acordo com a região, a espécie do barbeiro mais prevalente pode 

variar, assim como suas características fenotípicas. No entanto, não há estudos que 

identifiquem diferenças entre o barbeiro e o bicudo ou que o grau de periculosidade 

mude de acordo com a espécie.  

 Por conseguinte, os entrevistados destacam se já foram picados e como isso 

se deu, ressaltando em suas falas o edema que percebem no local da picada e que o 

ato se deu especialmente no tempo em que a moradia era de taipa, não excluindo a 

existência do inseto atualmente, nas casas de alvenaria:  

rapaz, agora não, mas antigamente, oxe, era muito. Acho que não tem 
aqui pela roça quem não seja mordido, agora não foi mordido. Na hora 
da mordida a lesão fica coçando né?! Coceira enjoada como diz 
(M.06). 
 
(...) mas eu já fui uma vez, entendeu, ficou um calombão (M.14). 
 
Rapaz eu já fui picado, porque no tempo que eu morava na casa de 
taipa tinha muito (M.23). 
 
Eu já fui picada, minha neta também. Eu encontrei um barbeiro bem 
gordinho na cama dela e ela amanheceu com uma mancha no rosto 
(M. 15). 

 

 Dentro do grupo pesquisado a maior parte ou foi picada ou tem alguém na 

família que já foi. Isso é comum em localidades onde há uma alta infestação do inseto, 

Silva et al (2004) pesquisou o contato das famílias com o inseto. Em relação aos 

conhecimentos a respeito do inseto, 31,7% das famílias conheciam e 10,6% relataram 

já terem sido picados pelo triatomíneo.  

 Esse resultado pode ser considerado positivo, principalmente quando se sabe 

que o sucesso de ações preventivas para a doença de Chagas passa pela informação 

e participação da população em risco de contrair a infecção que ao reconhecer o vetor, 

os locais onde pode ser encontrado poderá adotar medidas mais efetivas na 

prevenção da doença. 

 

5.3.2 “Não conhecem” 

 

Alguns entrevistados relatam nunca terem sido picados pelo vetor da DC e 

sinalizam desconhecimento ou confusão na semelhança com outros insetos: 

não conheço e nem fui picada (M.27). 

Nunca fui picada e não conheço ninguém (M.33). 
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(...)não conheço muito bem, porque tem outro bicho que parece com 
ele, tem horas que não sei nem quem é cada um (M.24). 
 

 Embora a maioria já houvesse presenciado triatomíneos dentro da casa, no 

quintal e no mato, uma minoria nunca havia visto um triatomíneo na região e referiram 

não conhecer, o que implica em dizer que esses moradores podem não reconhecer o 

inseto que vive nas redondezas, já que a distância entre as casas não é relevante e 

há uma ocorrência do barbeiro na maioria dos domicílios da comunidade.  

 Segundo Rojas-de-Arias (2007), pouco se sabe a respeito do conhecimento 

que a população tem do Triatoma, da Doença, por isso avaliações sobre esse 

conhecimento, sobre atitudes e perspectivas dos habitantes em face da endemia, são 

essenciais. 

 

5.4 CICLO DE VIDA DO INSETO 

 

Nessa classe, serão expostos o olhar dos moradores a despeito de como 

ocorre o processo de nascer- reproduzir -morrer do Chupança. Quando perguntados 

sobre o nascimento do barbeiro a maioria dos moradores nunca viram ou não sabe 

como ocorre:  

sei bem não, sei que tem os filhotinhos (M.34). 
 
Sei não, eu nunca vi (M. 19). 
 
Ai eu nem sei nem responder (M.10). 
 

 Vilela (2009) procurou identificar o conhecimento sobre a Doença de Chegas 

entre adultos e crianças e, da mesma maneira, o público não sabia identificar os 

estágios do barbeiro, no reconhecimento das ninfas, por exemplo, apenas 9,8% dos 

adultos e 6,5% das crianças reconheciam. É possível ainda reconhecer que alguns 

entrevistados citam o ciclo de nascimento por ovos, esses representam uma minoria: 

 
acho que ele bota ovos né e dos ovos saem os insetos (M.15). 
 
Eu acredito que as fêmeas produz ovinhos (M.12). 
 
Eu não sei não, não sei se é do ovinho né?! Né?! (M.02). 
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Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Figura 12: Presença de ovos de insetos no interior de blocos, Assentamento Santa 
Maria, Petrolina- PE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

Conhecer a biologia do inseto é uma etapa necessária, porém, não 

indispensável. O reconhecimento precoce dos ovos (Figura 12) possibilita a sua 

eliminação sem que cheguem a fase adulta e isso quebraria com o ciclo de 

transmissão. Contudo, entende-se que o trabalhador rural tem uma rotina do dia-a-dia 

cansativa e que nem sempre é possível essa investigação diária para focos do inseto.  

 Seguindo o processo de vida do bicudo os residentes dos assentamentos Santa 

Maria e Esperança são questionados sobre a forma de alimentação, o sangue é 

prioritariamente referido como “escape”, os moradores vinculam a escolha da moradia 

à presença de alimentação no local:  

 
sei não, eu digo que é só de sangue.  Ele gosta muito de coisa do 
mato, tatu, gambá, ele se alimenta mais desse animais. Buraco 
mesmo, a morada deles dentro do mato, você olha e tá cheinho deles 
(M.06). 
 
Rapaz eu quero dizer a você que ele é escapado na mata muitas vezes 
é o rato, um caburé, um carcará, ele faz enxame e se escapa (M.19). 
 
Ele se alimenta de sangue né?! Sangue quente (M.15). 
 
De sangue né minha fia. Eu acredito que onde ele tiver, na catinga ou 
nas vila, ele chupa os animais por aí, criação, onde ele tiver ele tá 
sugando (M.08). 
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 A hematofagia ocorre em todas as fases de desenvolvimento dos triatomíneos, 

a maioria dos entrevistados revelou conhecer esse hábito alimentar, isso demonstra 

que há tempo de convívio com o inseto e que os hábitos do barbeiro já são conhecidos 

por aquela comunidade, que referiu, em sua maioria já ter sido picada ou conhecer 

alguém e que sabe que na picada, o inseto suga o sangue para se alimentar.  

Nos focos encontrados no município de Novo Horizonte (BA), no estudo de 

Brandão et al (2015) observou-se o T. infestans em ambiente peridomiciliar, associado 

a galináceos, no município de Ibipeba (BA), encontrou-se foco residual dessa mesma 

espécie, no ano de 2009, em tronco de árvore associado à presença de tatus, o que 

não refuta a ideia dos moradores a respeito da alimentação de sangue humano e de 

animais. 

  Por outro lado, estudo recente de Arrais et al (2019) mostra que embora sejam 

insetos obrigatoriamente hematófagos, principalmente em sua metamorfose evolutiva, 

foram registrados casos de triatomíneos que tenham se alimentado de hemolinfa de 

baratas. A densidade dos triatomíneos é regulada pela demanda de alimento, no 

desaparecimento do hospedeiro eles são obrigados a migrar em busca de outra fonte 

de alimento. 

A falta de conhecimento quanto aos hábitos alimentares do triatomíneo pode 

representar um risco para a população dessas áreas, por não adotarem as medidas 

necessárias para a adequada prevenção, tais como: limpeza do ambiente e dos 

abrigos para animais, melhorias no domicílio, uso de inseticidas ou a eliminação de 

quaisquer condições que permitam a presença dos triatomíneos e, 

consequentemente, a manutenção do ciclo da doença na área. 

 O horário que mais referem perceber o barbeiro em seus domicílios é a noite. 

Durante o dia é possível encontrá-los, desde que procurado por eles. Há um a estreita 

relação na fala quando eles sugerem o aparecimento do barbeiro com a iluminação 

noturna. Os relatos que se destacaram foram: 

A noite, através das luzes. Nunca prestei atenção, pra mim eles 
aparecem diariamente, tem tempo que some, mas eu nunca prestei 
atenção o tempo que eles ficam afastado (M.13). 
 
Quando dá 7h da noite, eles tão na luz perturbando. 
na chuva (M.23). 
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Ao dia ele só se aparece se for coisa da gente bulir com o ambiente 
dele, sempre é a noite, escurecer é a hora própria dele se aparecer. 
No frio tem mais (M.19). 
 
Ah, eles sugam a gente de noite, mas a gente só vê de dia quando vai 
sacudir a cama os lençóis. Nunca prestei atenção não, mas eu 
desconfio que seja no tempo quente (M.14). 
 
(...)eu vejo a noite. Eu canso de ver quando tá quente, eles 
aparecem no claro da luz ( M.27). 
 

 No que se refere aos horários do dia em que os triatomíneos são mais vistos 

nas residências, os entrevistados demonstraram ótimo conhecimento, relatando a 

maior frequência de observação durante a noite. Esse resultado fundamenta-se no 

fato de o barbeiro ser um inseto que saí a caça preferencialmente a noite e muitas 

vezes atraídos pelas luzes das casas. Esta situação parece à primeira vista 

surpreendente, uma vez que normalmente os barbeiros evitam ambientes iluminados, 

mas algumas experiências de laboratório indicam, segundo Lazzari (2013) que os 

adultos são atraídos por fontes pontuais de luz que se destaquem por seu brilho no 

fundo preto da noite. Uma vez dentro da habitação, os insetos têm de encontrar um 

lugar onde fiquem protegidos dos hospedeiros ativos e dos predadores. 

 Inverno, outono, verão? Antes da chuva ou depois do período chuvoso? 

Quando indagados sobre qual momento do ano o inseto é mais presente muitos 

moradores referiram não ter atenção a essa relação, no entanto, houve divergência 

nas falas dos que já perceberam o aparecimento acentuado em determinada época 

do ano: 

 
Aparece mais no tempo quente (M.15). 
 
Nunca prestei atenção não, mas eu desconfio que seja no tempo 
quente (M.14). 
 
É no período quente aqui, é no período mais quente que a gente vê 
(M.07). 
 
Eu acho que é depois das chuvas. Eu acredito, porque mexe nos 
caseiros por aí (M.01). 
 
Creio que é no tempo de chuva (M.28). 
 
No frio tem mais (M.19). 
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 Para os moradores acima não existe uma convergência para um período 

específico de maior aparecimento do Triatomíneo. Há equivalência nos que 

relacionam o período chuvoso, talvez porque esse seja um momento único nas áreas 

de sequeiro, da mesma forma que Sousa (2015) em sua análise sobre o conhecimento 

dos moradores de comunidades rurais revelou equivalência entre o aparecimento do 

inseto no tempo seco (29,6%), chuvoso (34,4%) e que não sabiam (36%) .  

 De outro modo, para Siqueira-Batista (2011), os triatomíneos mudam de 

comportamento em relação aos períodos chuvosos e da seca, sendo que a elevação 

da temperatura estimula o voo desses insetos, facilitando a sua dispersão e 

consequentemente uma maior observação dos insetos nas residências, razão pela 

qual pode ser explicada, além da temperatura média ambiental das áreas estudadas, 

considerando que estão localizadas em regiões semiáridas. 

Machiner (2012) pesquisou a infestação do barbeiro em Goiás, por estação 

seca ou chuvosa em locais como mata, peridomicílio e domicílio, em 100% das 

armadilhas houve prevalência da infestação no período chuvoso. O estudo comprova 

que o período que o inseto tende a aparecer mais no domicílio, é quando chove e que 

os moradores dos Assentamentos Esperança e Santa Maria ainda não conseguem 

fazer essa associação. 

 

5.5 CONHECIMENTO SOBRE A DOENÇA 
 

 Podemos analisar relatos que desconhecem a doença de Chagas, 

evidenciando que o grau de infestação predial para o inseto não o correlaciona ao 

conhecimento da Doença transmitida por ele: 

 
Rapaz eu mesmo não conheço não, não vou dizer que conheço, 
porque não conheço(M.06). 
 
Já ouvi falar, mas não sei tudo não (M.28). 
 
Já ouvi falar mais eu não tenho esses conhecimentos não (M.33). 

 
Conheço assim, de saber exatamente eu não sei não, eu sei assim 
que não pode,  a  pessoa não pode ser picada pelo inseto (M.05). 
 

 A maioria dos estudos demonstra que as comunidades estudadas tem uma 

ideia geral do que seja a Doença de Chagas e de como se dá sua transmissão, 

exemplo se dá na pesquisa realizada por Dias et al (2016), na qual foi observado que 
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92,11% (537) dos entrevistados responderam que o barbeiro pode transmitir alguma 

doença, sendo que 83,71% (488) afirmaram ser essa a doença de Chagas. Com isso, 

os dados obtidos corroboram a necessidade de intervenção na troca de saberes com 

as comunidades estudadas, tendo em vista que nesse cenário endêmico a população 

contribui de forma relevante para identificação precoce da doença. 

  Como numa representação social, outros lembram-se do acometimento 

cardíaco, mostrando que esse é um conceito antigo, mas que prevalece até os dias 

atuais. Há ainda os que entendem como uma doença de evolução lenta e sintomática 

após certo período: 

 
Que aumenta o coração né. Já ouvi falar, dizem né que o coração 
cresce com o tempo, normalmente né depois de dez anos (M.01). 
 
A tal da Chagas né. Dizem que dá pra inchar, problema no coração. 
Só ouvi falar uma vez de um caso lá em Afrânio, uma vez, mas faz 
muito tempo (M.11). 
 
Sim, é mesma do barbeiro, o meu primo ele atingiu o coração né (M. 
29). 
 
Sei não, mas dizem que o coração cresce, assim eu vi dizer, que o 
coração cresce (M.06). 
 
Vejo o comentário que ele ataca até o coração (M.08). 

 
Já ouvir falar que o coração cresce (M.19). 
 

 Em um estudo realizado em Minas Gerais com estudantes, foi solicitado que 

caracterizassem a Doença de Chagas por meio de um desenho, a relação com o 

coração foi a imagem mais presente, seguida da ilustração do próprio barbeiro 

(BRANDÃO et al, 2018). No mesmo sentido, os entrevistados da pesquisa de Maeda 

(2012) apontam o coração como órgão principal no que refere a DC. 

 Alguns entrevistados fazem referência a sintomas da fase crônica, além da 

cardiopatia chagásica, esses conhecem pessoas que adoeceram e por isso gravaram 

em suas memórias quadros sintomáticos que interferem no fenótipo: 

 
Sei, porque tenho uma sobrinha que já adoeceu. A bichinha ficou 
magrinha, ficou com a barriga grande, atacou o esôfago dela,  secou 
os bracinhos dela (M.26). 
 
Conheço, doença que pega o coração, o fígado. Minha mãe tem 
(M.22). 
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A tal da Chagas né. Dizem que dá pra inchar, problema no coração. 
Só ouvi falar uma vez de um caso lá em Afrânio, uma vez, mas faz 
muito tempo (M.11)  
 

 Na fala de um participante da análise de Uchôa (2002), o relato segue o mesmo 

raciocínio que os descritos pelos participantes.  Segundo um trabalhador 

soropositivo para DC, a patologia “é manifestada em cada pessoa de um jeito. Às 

vezes (...) ataca mais rápido o coração, outros começa a sentir dor nas juntas, outros 

começam a sentir problemas de intestino e esôfago”. Para Vilela et al (2009), o 

coração foi o mais citado em ambos os grupos avaliados no estudo, todavia foi 

estatisticamente mais lembrado pelos adultos (84,5%) quando comparado aos 

adolescentes. 

A definição sugerida pelos participantes sobre a doença é construída tendo 

como peça fundamental essa apropriação dos conceitos trazidos por essa rede 

humana existente à sua volta, como família, vizinhos, amigos. Em suma, os 

assentamentos Esperança e Santa Maria possuem a ideia do que seja a doença e 

muitos tem familiares acometidos pela enfermidade quase sempre lembrada como a 

que “cresce o coração”.  

 

5.6 TRANSMISSIBILIDADE 
 

 A Doença de Chagas é uma doença infecciosa e que precisa de um meio para 

chegar ao ser humano, é o que se conhece como vetor. Porém, existem várias 

enfermidades que tem um inseto como transmissor de doenças, como é o caso do 

Aedes causador da dengue, Febre Amarela, entre outras. Esse recordatório de 

transmissão vetorial é percebida nas falas, quando relatam como a forma de 

transmissão da DC a picada do Triatoma: 

 
Pela picada do barbeiro (M.33). 
 
Picada, principalmente se a gente bater, ele injeta na gente, eu acho 
que é o vírus, né?! (M.14). 
 
Se pega através da picada do barbeiro infectado (M.13). 
 

 Os entrevistados referem assim como na transmissão de outras enfermidades, 

que a picada é suficiente para transmissão. É interessante notar, no caso da hipótese 

de penetração do T. cruzi e seu ciclo, há um compartilhamento dos mesmo valores já 
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conhecidos empiricamente, ou seja, o pensamento que basta ser picado pelo barbeiro 

contaminado, que o ser humano pega a doença. 

 Embora a transmissão vetorial seja a mais conhecida, este parasito pode ser 

transmitido por meio de: transfusão sanguínea, transplante de órgãos, transmissão 

vertical e oral, essa última bem comum na região Norte do Brasil (MAEDA, 2012).  No 

estudo de Uchôa (2012), todos os entrevistados associam a transmissão da doença 

de Chagas à picada do barbeiro. “Se não picar não tem problema”. 

 Há um entendimento nos questionados, sobre a infecção só ocorrer se o 

barbeiro arrotar ou vomitar:  

 
O povo fala que ele chupa a pessoa e se ele arrotar aí a pessoa fica 
infectada (M.25). 
 
(...)pela picada do inseto, se ele chegar a vomitar o sangue, pega a 
doença (M.21). 
 
Diz que ele tem que chupar o sangue e arrotar, se não arrotar, não 
pega não (M.17). 
 

 Existem poucos relatos na literatura sobre essa forma de transmissão, é 

considerada como forma excepcional de infecção, ou forma secundária, segundo 

Coura (2015). Como exemplo existe a transmissão pela picada do vetor, quando há a 

regurgitação do conteúdo estomacal do inseto ou quando a probóscita (aparelho bucal 

do inseto) se encontra infectada por fezes ou urina contaminadas. 

Encontramos a transmissão associada ao contato direto com animais de caça, 

foi uma fala excepcionalmente, mas que discorreu sobre outra forma de contágio e 

que não é comum no sertão Pernambucano:  

 
O sangue. Eu gosto muito de assistir rádio, agora bem recente disse 
que no Piauí teve mei muito de gente afetado com a Doença de 
Chagas. Disse que era a caça do mato. Aí de lá ligaram pra Sucam e 
elas deram a resposta desse jeito, a caça do mato ela pode ser 
transmissor de uma doença dessa pra qualquer um ser humano, a 
mesma coisa do bode, a galinha e o porco, pode reparar que no 
chiqueiro que tem galinha, tem o barbeiro, no chiqueiro do porco 
também. Agora sabe o que fazer pra que não seje contaminado, 
quando for matar uma galinha, tratar um bode, use umas luvas que a 
transmissão daquilo alí é no sangue. Mas se acontecer depois dali, 
não tem perigo nenhum, ninguém tenha medo que depois de cozinhar 
não tem perigo, eu bem acredito. O cara bota numa panela, ela vai 
pegar um calor de 100º, a água ferve a 100º e aí, o que é que vai 
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escapar ali?! Não tem pra onde não, agora no caso do sangue, isso aí 
eu acredito (M.19). 

 

 Sangenis et al (2016) avaliou a transmissão relacionada a carne de caça, o 

consumo de carne crua ou mal cozida de animais silvestres infectados por T. cruzi é  

mencionado em seu estudo como uma das formas de transmissão, sendo 

comprovada em estudos experimentais com animais. Com base no relato e associado 

ao estudo, observa-se o grau de saber desses moradores, que embora não tenham 

ações de educação em saúde na localidade buscam entender como ocorre o processo 

de transmissão e ressalta ainda a importância do senso comum na extensão em 

saúde. 

Houve também relatos da doença como sendo transmitida pelo barbeiro 

através da picada e do deposito de suas fezes infectadas, essa é a forma mais comum 

de contaminação em humanos, no entanto foi relatada por apenas um morador:  

 
Através da picada dele, ele transmite o Trypanosoma e a pessoa coça 
na hora que ele morde e as fezes dele acaba caindo no nosso sangue 
(M.15). 

 

Destaca-se entre as formas de transmissão, a natural ou primária da doença, 

Veronesi (1991) ressalta que ela ocorre quando os barbeiros picam os vertebrados, e 

em geral, evacuam no local, eliminando formas infectantes de tripomastigotas 

metacíclicos, que penetram na pele, pelo local da picada ou área lesada pelo indivíduo 

ao coçar-se, caem na corrente sanguínea e infectam esse indivíduo que desenvolverá 

a doença ou manter-se assintomático por muito tempo. 

 
 

5.7 ABORDAGEM SINDRÔMICA 
 

 Os sintomas constituem um modo de ver a doença, como já foi relatado a 

cardiomegalia é quase sempre associada a Doença de Chagas, assim como a tosse 

à tuberculose, no entanto, no entremeio do sintoma existem sinais que são um 

diferencial para o diagnóstico. Os moradores dos assentamentos estudados referem 

a percepção de sinais desde a picada (o edema de inoculação) até os oriundos da 

insuficiência cardíaca, como o cansaço aos esforços:  

 

Sei não fia. Uma vez eu tive umas manchinhas assim, eu acho que era 
do bicudo quando mordeu, tem muito tempo já. Aí criou umas 
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machinhas assim e ficava com aquela manchinha roxa e vermelhinha 
no meio. Agora  mordeu já, agora não sei se foi Deus o livre 
contaminado, agora mordeu (M.02). 
 
Incha, no local (M.21). 

 
Febre, dor de cabeça, no canto da picada fica um vermelhão e 
termina atingindo o coração e o intestino (M.12). 
 
Esse homem sentia muita fraqueza, um cansaço que ele não podia 
nem conversar muito (M.15). 
 
Sem coragem (M.20). 
 

 É notório que os entrevistados tem a noção do que o Triatomíneo pode causar 

a curto ou longo prazo. Isso se mostra pelo convívio que tiveram com pessoas que já 

adoeceram. Outros estudos apontam para os sinais e sintomas percebidos, “doenças 

crônicas”, “dores no corpo”, “aumento do sistema digestório, em casos raros, um olho 

roxo sem a pessoa ter se machucado”, “manchas roxas”, e “coceira” (BRANDÃO et 

al, 2018). 

 
 Nos estudos de Williams-Blangero et al. (1999) no município de Posse - GO, 

onde a maioria dos entrevistados eram portadores da doença de Chagas, os sintomas 

referidos foram: dor torácica, problemas respiratórios, fadiga, dor na perna, 

nervosismo, inchaço, tonturas, cefaleia e problemas digestivos.  

  

 
5.8 TRATAMENTO E CURA 
 

Quando questionados sobre a medida inicial na suspeita da DC, os moradores 

relataram a procura ao atendimento médico como conduta primordial para início de 

diagnóstico e tratamento:  

 
Minha fia, aqui no interior a gente leva pro médico, apesar dos 
atendimentos ser muito caótico (M.08). 
 
Ir pro médico tomar remédio pra cuidar né?!Tem, se cuidar (M.02). 
 
Procurar o médico, o posto de saúde (M.16). 
 
Eu pegava e levava no médico, mas eu tenho vontade de fazer 
exame em nois tudim aqui pra saber (M.25). 
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 A maioria dos entrevistados tem em mente que em vista a um processo de 

adoecimento uma instituição ligada a saúde deve ser procurada e a figura do médico 

é sempre presente. Partindo dessa premissa entende-se que as comunidades 

estudadas utilizam-se do itinerário terapêutico. Esse representa um caminho na busca 

de tratamento partindo do que essa população já conhece, já observou ou viveu, como 

na situação em questão, no adoecimento procura-se o médico, o remédio (ALVES; 

SOUZA, 1999). 

 Por ser uma doença de curso lento muitas vezes é associada por parte dos 

moradores a não existência de cura para moléstia. Porém nessa mesma equivalência 

os entrevistados dizem que, se identificada precocemente, pode haver cura: 

 
Eu não sei lhe dizer não, o que eu vejo dizer das pessoas que o 
barbeiro pegou dificilmente escapou, que vive, vive, mas acaba 
morrendo daquilo mesmo (M.26). 
 
O povo diz que não tem cura (M.35). 
 
Se se tratar logo, tem (cura) (M.30). 
 
Acho que só tem controle (M.16). 
hoje em dia toda doença tem cura, procurando as unidades de saúde 
enquanto é tempo (M.12). 
 
Creio que sim minha fia, no início. Esse rapaz que to falando, eu acho 
que ele ta curado, ele trabalha, é forte (M.08). 
 
A primeira coisa é procurar prevenção pra procurar combater, porque 
cura mesmo não tem, né! (M.03). 

 

 No mesmo sentido, a grande maioria dos entrevistados da pesquisa de Uchôa 

(2002) considera a inexistência de tratamento eficaz como principal agravante da 

doença. Muitos entrevistados vão dizer que a doença de Chagas “é grave porque não 

tem cura. Diz que a gente morre mesmo, né?” “você convive com aquilo até a morte. 

Porque não tem remédio que cura”. Na pesquisa de Brandão et al (2018) todos os 

alunos responderam que a Doença de Chagas é perigosa. As justificativas foram as 

seguintes: “não tem cura”, “o tratamento não é eficaz”, “a doença pode matar”, “o 

coração incha”. 

 Por outro lado, as pesquisas apontam que se iniciado precocemente, a DC 

pode ser curável. O tratamento da infecção é efetivo nas fases iniciais e muito pouco 

benéfico nas formas crônicas avançadas (DIAS et al 2007). A terapêutica deve ser 
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realizada por serviço médico, capacitado para fazer os diagnósticos clínico, 

laboratorial e epidemiológico e identificar a fase da doença para o uso da medicação 

adequada. O medicamento atualmente utilizado no país e recomendado pelo 

Ministério da Saúde é o Benzonidazol (BRASIL, 2017b). 

 
5.9 PERCEPÇÃO SOBRE MEDIDAS DE PROTEÇÃO E CONTROLE 
 

 Ao encontrarem o vetor da DC, o chupão, os moradores relataram agir de 

imediato, fazendo o que seria feito com qualquer outro animal que exibissem cuidado: 

matar. Essa foi a ação mais referida pelos moradores:  

 

Fiz foi matar o bicudo(M.35). 
 
Quando eu encontro eu mato e jogo dentro do fogo (M.26). 
 
Eu chamo uma pessoa e mando matar, que eu não vejo (M.29). 
 
Mato, boto fogo(M.31). 
 

 Quando perguntados sobre o que fazem ao encontrar um inseto em casa e/ou 

no quintal, a maioria respondeu que “apenas mataria”, entretanto, as práticas de 

capturar o inseto e/ou avisar o centro de saúde também foram citadas. A observação 

da prática de matar os triatomíneos logo que são encontrados foi um ponto abordado 

e discutido com a população, pois tal atitude dificulta a vigilância da doença nessas 

áreas. Ao matar o inseto, o morador impossibilita o registro e o conhecimento da real 

situação entomológica na região, por parte das autoridades responsáveis. É 

interessante notar que diante de uma vigilância ausente, da distância em km da zona 

urbana e ainda,  da ausência de transporte para região onde se localiza a Vigilância 

ambiental do município; subentende-se então que a atitude de guardar num potinho o 

inseto, matar ou botar fogo, é sim uma forma de prevenção, visto que é o meio mais 

seguro para eliminação do transmissor da Doença naquele momento, sem 

expectativas de uma logística da vigilância em saúde. 

 Da mesma maneira, na pesquisa de Maeda (2002) o que você faz quando 

encontra o inseto, 67% dos entrevistados responderam que matariam, assim como na 

enquete de Vilela et al (2009). 

 Muitos dos entrevistados recordaram de orientações da antiga 

Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam) acerca de guardar o 
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inseto para análise laboratorial e identificação da positividade. Embora tenham 

consciência da importância, os moradores listaram dificuldades como na demora nas 

visitas do que hoje é a vigilância entomológica e na distância dos assentamentos para 

zona urbana: 

 
Eu trancava ele num vidrim que o caba da sucam deixou aí uma vez 
pessoal deixou ai.  Se surgisse alguma viagem em alguma hora, levar 
pra la. Uma vez coloquei no vidrinho, pois o bicho não morreu (M.11). 
 
rapaz, eu já matei. Mas disseram que é preciso levar,  porque eles só 
vem dar o veneno se descobrirem que algum tá infectado. Aí algum 
tempo eu guardei um ali, aí depois que eu fui procurar ele tinha fugido. 
Disseram também que tem que ter bastante quantidade, porque só de 
um dois, eles não vêm não (M.03). 
 
Eu costumo matar, mas eu sei que o certo é você botar numa 
vasilhinha que ele fique tomando oxigênio pra ele não morrer e 
mandar pra pesquisa né, só que não é fácil né?! (M.13). 
 
Um tempo eu guardei bem dois numa caixa de fósforo e fiquei 
esperando aparecer alguém pra levar, mas num apareceu, eu joguei 
no mato (M.18). 
 
Geralmente a gente mata, só que eles nos ensina a não matar pra 
levar pra secretaria, só que é difícil porque aqui é longe (M.21). 
 

 O procedimento certo a adotar caso encontre um inseto suspeito foi observado 

em 46,7% dos participantes do estudo de Silva et al (2004), observa-se que assim 

como nos assentamentos investigados, as pessoas sabem o que é correto, no 

entanto, fatores como ambiente, distância, ausência de equipe de vigilância, área 

descoberta em visitas dificultam o seguimento adequado. 

  Galvão et al (2014) afirmam que a população deve ser orientada sobre os 

procedimentos corretos de captura de espécies vivas, as quais podem invadir, 

esporadicamente as moradias, muitas vezes atraídas pela luz ou a procura de 

alimento. Recomenda-se que o morador nunca toque os insetos diretamente com as 

mãos e utilize um saco plástico resistente, sem rasgos ou orifícios, para proteger as 

mãos. 

 Não ter a Doença de Chagas implica em medidas de controle ao barbeiro 

impedindo sua proliferação. Esse foi o ponto alvo relatado pelos entrevistados que 

discorreram sobre as formas utilizadas por eles para não terem o inseto. Algumas 

medidas são: 
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Acho que tirar coisas que ficam entulhadas, muito tempo, fazer de tudo 
pra não deixar nada né (M.07). 
 
Fazer a limpeza, eu queimo esse monte de coisa que não presta, eu 
queimo (M.31). 
 
Tem fazer a limpeza embaixo das cama, dos colchão, porque ele gosta 
dos escurinhos né (M.25). 
 
Eu sei que é limpando, mas mesmo assim eles aparece (M.33). 
 

 

 Em artigo de Villela et al. (2009) investigou-se sobre o que fazer para se 

evitarem “barbeiros” em casa. Percebeu-se que tanto os adultos quanto as crianças 

associam a ação contra os barbeiros, primeiramente, à ideia de limpeza e higiene. Os 

adultos citaram a borrifação do domicílio como segunda alternativa, e a lembrança de 

tal atitude provavelmente está associada à longa história de desinsetização do 

município (DIAS, 1982). Já as crianças comentaram que se deve evitar bagunça e 

amontoados em casa, sugestão também apropriada no combate aos hemípteros, 

principalmente por reduzir o número de esconderijos conforme ilustra Figura 13 onde 

os vetores podem constituir colônias (BRANDÃO et al, 2018). 

 É interessante notar que a ideia de limpeza vem associada às medidas 

protetivas. E isso é verdadeiro e ajuda no combate e na dispersão do inseto para fora 

do domicílio, dificultando assim que a sua alimentação seja de um ser humano ao 

invés de um animal encontrado no mato, que é onde será o seu novo habitat após a 

limpeza. 

 

Figura 13: Presença de entulhos nos arredores do domicílio, Assentamento 

Esperança, Petrolina-PE. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Para o sucesso de qualquer programa de controle vetorial é fundamental ter a 

população informada e participando da vigilância entomológica, como o que Silva et 

al (2004) apontou na fala de um participante “A participação comunitária é um 

processo dinâmico em que a população é conscientemente engajada no 

planejamento, implementação e avaliação de atividades que afetam suas vidas”. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Além de todos os determinantes ecológicos, também se deve registrar que a 

sustentabilidade das ações de prevenção da DC no sistema descentralizado passa, 

obrigatoriamente, pela informação e participação da população e, a princípio, nem o 

Ministério da Saúde nem as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde têm equipes 

bem estruturadas e atuantes no ramo educativo, como foi visto no próprio relato dos 

entrevistados. Isso evidencia a necessidade da participação das comunidades no 

conhecimento e prevenção da enfermidade. 

Sendo o conhecimento resultado de uma relação que envolve o sujeito, a 

incorporação deste a prática cotidiana depende, entre outras coisas, das crenças, 

interesses, valores e do contexto social das pessoas envolvidas. 

Os conhecimentos e atitudes dos moradores dos assentamentos Esperança e 

Santa Maria refletem na prática das ações quando deixam entulho acumular ou 

quando matam o barbeiro quando encontram no domicílio. Reforça a ideia a 

constatação que muitos moradores afirmam já terem visto e encontrado o barbeiro em 

casa ou nos arredores. Essa observação aponta a reflexão sobre a necessidade de 

mais ações de controle entomológico. Além disso, há urgência de uma Vigilância em 

Saúde descentralizada, que possa estar mais próxima dos que mais precisam, pois 

os moradores entendem que o correto é o envio do inseto para investigação, mas a 

distância e logística dificultam o processo. 

Ademais, não foi percebida uma fala que saiba da existência de serviços de 

referência com demanda específica para pacientes portadores da doença. Em muitos 

casos, os serviços de referência não são acionados e os atendimentos às notificações 

não ocorrem. Os atendimentos em saúde, entretanto, contribuem para a motivação 

da comunidade, das notificações pelos profissionais de saúde e na participação ativa 

na vigilância sobre os vetores da infecção chagásica. 

No que se refere aos anexos domiciliares, estábulos, galinheiros, galpões e 

currais favorecem o aparecimento do vetor e os entrevistados referiram perceber a 

presença do Triatomíneo. Essa observação é de grande importância, já que na 

maioria das vezes os ecótopos domiciliares mais propícios à invasão e colonização 
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dos triatomíneos são aqueles onde abrigo e alimentos estão sempre disponíveis, 

como viu-se no estudo.  

Evidencia-se que a transmissão vetorial na zona rural de Petrolina é 

influenciada por vários fatores que favorecem a reprodução do inseto, como nível 

econômico, sociocultural, ambiental, estrutura familiar e características 

parasitológicas dos vetores que habitam nesses domicílios.  

Em relação aos sinais e sintomas, são desconhecidas as manifestações da 

fase aguda da doença, o que é indispensável, pois conhecer os aspectos clínicos e 

epidemiológicos da doença de Chagas e divulgar os achados permite a elaboração e 

implementação de estratégias de combate à cronificação da doença. 

Em que pese o conhecimento sobre a biologia do inseto não é muito conhecida, 

e compreender esse comportamento é fundamental, porque o barbeiro é responsável 

pela transmissão de uma doença séria e incapacitante a longo prazo e além disso os 

animais também podem ser acometidos. Muitas vezes o conhecimento da biologia 

básica do inseto é desassociado do controle. Contudo, para um controle eficaz 

entomológico é preciso nutrir-se de conhecimentos básicos para que possam criar 

novas ferramentas.  O controle em si pode ser um objeto de estudo, no entanto, é 

inseparável da biologia básica de um organismo “praga”. 

Como as variáveis ambientais têm influência direta sobre a distribuição dos 

vetores são de suma importância e podem ser estimadas a partir de dados obtidos 

pelos moradores através da informação do aumento no aparecimento do inseto, por 

exemplo. Para a doença de Chagas, a informação no momento certo pode oferecer 

relevantes contribuições visando antecipar e atualizar a distribuição geográfica de 

triatomíneos domiciliados. 

Pode-se afirmar que do ponto de vista social e econômico que o controle da 

transmissão da doença de Chagas humana é de suma importância, representa a 

eliminação e controle do parasito, detecção e tratamento dos casos agudos e 

prevenção de novos surtos. A pesquisa permitiu identificar as carências no que 

concerne aos conhecimentos da comunidade e deve subsidiar ações em saúde 

ampliando o alcance e a efetividade junto à população. 
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7 PRODUTO FINAL 

 

Toda e pesquisa e trabalho desenvolvido nesse projeto culminou em cartilhas 

autoexplicativas. Esse material surgiu dos resultados das oficinas e das entrevistas 

realizadas. Percebeu-se que muitas ainda são as dúvidas dos moradores dos 

Assentamento e Santa Maria e para que pudéssemos intervir nesse meio, de maneira 

participativa, realizamos inicialmente oficinas com temas sobre o vetor, a transmissão, 

a doença e as formas de prevenção. Na mesma linha de pensamento surge a cartilha, 

essa com um caráter mais ilustrativo, pretende fornecer às comunidades uma base 

de buscas sobre a doença, para que usem quando necessário.  

Com a sua criação, e mais, com a sua implementação nas comunidades, 

deseja-se que as distâncias sejam encurtadas no aspecto informação, de maneira 

simples. 

A intenção deve ser atingir prioritariamente as comunidades, mas também  as 

regionais em saúde, secretarias municipais em saúde garantindo um “repensar” no 

fazer vigilância, chegando sempre mais perto, dos que mais necessitam. 

A cartilha traz uma combinação de textos, fontes ampliadas, desenhos leves, 

cores atrativas para que o leitor tenha facilidade de absorver o conteúdo e poder 

também ser um divulgador de informações.  
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APÊNDICE A 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Título da pesquisa: Concepções e práticas acerca da doença de chagas: a importância da 
extensão em saúde. 
CAEE Nº.: 
Nome do pesquisador responsável: Silvana Maria Maciel Mudo 
 
Você está sendo convidado (a) a participar desta pesquisa que tem por objetivo identificar as 
experiências vividas em relação à Doença de Chagas. Esse estudo surgiu da necessidade de entender 
o que as pessoas conhecem da doença que é transmitida pelo barbeiro, que também é conhecido por 
chupança. Sua participação é importante, porém, você não deve aceitar participar contra a sua vontade. 
Leia atentamente as informações abaixo e faça, se desejar, qualquer pergunta para esclarecimento. 
Após o término você receberá uma via deste documento. 
 
 Envolvimento na pesquisa: A pesquisa será realizada por meio de uma entrevista que será gravada 
e através de fotos do ambiente, que podem ser dentro do domicílio e fora.  
Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos conforme Resolução a resolução 510/16 do CNS, na qual preserve o respeito pela dignidade 
humana e a proteção devida aos participantes das pesquisas, bem como o caráter ético sendo sempre 
garantido o respeito e o pleno exercício dos direitos dos participantes. 
 
Riscos, desconfortos e benefícios: a participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e 
éticas, entretanto, durante o estudo podem ocorrer resistência dos participantes, aborrecimentos, 
relutância ao questionário e/ou entrevista e insatisfação com o estudo. Com isso, todas as informações 
coletadas nesta pesquisa serão estritamente confidenciais, somente o pesquisador, seu orientador e 
Co orientador terão conhecimento de sua identidade e nos comprometeremos a mantê-la sempre em 
sigilo ao publicar os resultados desta pesquisa. Em caso da percepção de qualquer risco ou danos 
significativos ao participante ou à instituição da pesquisa, será comunicado ao Sistema CEP/CONEP, 
para avaliar a necessidade de adequação ou suspensão do estudo, visando à minimização e proteção 
do participante da pesquisa. O presente estudo não se aportará de nenhum método invasivo, e não 
serão utilizadas amostras biológicas dos mesmos. Este estudo não lhe oferece nenhum benefício 
financeiro direto, mas um benefício através da coleta de dados, na qual será disponibilizado após o 
término da pesquisa, uma cartilha que descreverá como ocorre a transmissão da doença, quais os 
sinais e sintomas da Doença de Chagas, tratamento e a prevenção.  
 
Os riscos envolvidos com sua participação são: desconforto constrangimento, medo relacionados 
às perguntas que podem ser minimizados diante do esclarecimento sobre a finalidade da pesquisa e 
necessidade de realização dos procedimentos propostos; garantia de privacidade no momento da 
aplicação do questionário e do sigilo de identidade pessoal e das informações obtidas. 
 
Garantias éticas: Todas as despesas que venham a ocorrer com a pesquisa serão ressarcidas. É 
garantido ainda o seu direito a indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa. Você 
tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em qualquer fase 
da pesquisa, sem qualquer prejuízo. 
 
Confidencialidade:  é garantida a manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes da 
pesquisa, mesmo após o término da pesquisa. Somente o(s) pesquisador(es) terão conhecimento de 
sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo ao publicar os resultados. É garantido ainda 
que você terá acesso aos resultados com o(s) pesquisador(es). Sempre que quiser poderá pedir mais 
informações sobre a pesquisa com o(s) pesquisador(es) do projeto e, para quaisquer dúvidas éticas, 
poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa. Os contatos estão descritos no final 
deste termo. Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 
participar desta pesquisa. Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 
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Eu,___________________________________________________________________DECLARO, 
que após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, 
consinto voluntariamente a participação nesta pesquisa, declarando ainda que o termo foi assinado em 
duas vias, uma ficando comigo e outra com o pesquisador.  
  

Petrolina,_____ de ____________________ de 201___. 
 
________________________________ 
Assinatura do Participante da Pesquisa  
 
________________________________ 
Nome de testemunha (quando aplicável na pesquisa) 
 
________________________________ 
Assinatura de testemunha (quando aplicável na pesquisa) 
 
________________________________ 
Nome do Representante legal (se houver necessidade na pesquisa) 
 
 __________________________________ 
Assinatura do Representante legal (se houver necessidade na pesquisa)    
 
________________________________ 
Nome do Pesquisador responsável pela aplicação do TCLE  
 
________________________________ 
Assinatura do pesquisador responsável pela aplicação do TCLE 
 
                 
Pesquisador Responsável: Silvana Maria Maciel Mudo.  
Endereço: Rua Petronila Ferreira Gomes, 65- São José, Petrolina -PE. Tel: (87) 988070666. E-mail: 
silmudo@hotmail.com.  
 
Demais pesquisadores da equipe de pesquisa: Prof. Dr. Alexandre Henrique dos Reis; Prof. Dr. 
Gabriel Pugliese Cardoso. 
 
Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar: 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISAs – CEP-UNIVASF Polegar Direito UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF Av. José de Sá Maniçoba, S/N – Centro - Petrolina/PE – 
Prédio da Reitoria – 2º andar Telefone do Comitê: 87 2101-6896 - E-mail: cep@univasf.edu.br. 
O Comitê de Ética em Pesquisas (CEP-UNIVASF) é um órgão colegiado interdisciplinar e 
independente, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, que visa defender e proteger o 
bem-estar dos indivíduos que participam de pesquisas científicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Polegar Direito 
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APÊNDICE B 
 
 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO E REGISTROS 
 

1. Lugar, data e hora do registro; 
 
2. Aspectos comportamentais percebidos 
- Relação entre os membros do domicílio; 
- Descrever a rotina observada; 
 
3. Aspecto ambiental: 
- Presença de animais dentro e fora do domicílio e que tipos de animais; 
- Estrutura que foi construída a casa; 
- Condições sanitárias de água, esgoto, lixo; 
 
4. Aspectos de saúde: 
- Descrever como é o acesso a sistemas de saúde; 
- Descrever que materiais existentes no meio tem relação com a saúde; 
 
5. Reconhecer no relato, na observação a presença da cultura e do senso    comum 
naquela comunidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


