
Metodologia 

O estudo é do tipo longitudinal retrospectivo através de consulta ao 

livro de registros do Laboratório Municipal de Saúde Pública de 

Patos – PB. O laboratório recebeu 2036 amostras, provenientes de 

hospitais, do Hemonúcleo Regional e das Unidades de Saúde 

municipais, para que fossem realizadas as provas sorológicas para 

diagnóstico da Doença de Chagas, que consistem em HAI, ELISA e 

RIFI. Foram consideradas somente as amostras que obtiveram 

resultados positivos em pelo menos dois testes (BRASIL, 2005; 

WHO, 2002), excluindo aqueles com valores indeterminados ou 

zona cinza, como também amostras de teste de repetição. Dessa 

forma, somente 315 amostras positivas foram consideradas ideais 

ao estudo. Através do programa QGIS, foi confeccionado o mapa 

coroplético de acordo com a casuística registrada.  

A Doença de Chagas humana é uma enfermidade parasitária de 

curso crônico, podendo ser assintomática ou apresentar 

complicações cardíacas e/ou digestivas. A fase aguda da doença 

é de notificação compulsória e imediata, devendo todos os casos 

serem notificados na ficha do SINAN. Objetivou-se fazer um 

levantamento dos casos positivos diagnosticados no Laboratório 

Municipal de Saúde Pública de Patos – PB, durante os anos de 

2012 a 2017, bem como traçar o perfil e analisar a distribuição 

geográfica por município de residência dos enfermos na Paraíba.  

Introdução 

A subnotificação de possíveis casos agudos e de novos casos mesmo de ordem 

crônica, pode estar relacionada tanto com a carência de comunicação entre as 

esferas da Saúde Pública, como também pela negligência médica na notificação 

dos casos. Concluímos com esse estudo que houve casos recentes, mas que 

necessitam de uma investigação para esclarecer sobre as formas de transmissão e 

os fatores associados a infecção chagásica. 

Conclusão 

Um dado relevante foi a presença de 10 casos (3,17%) positivos para Chagas em 

indivíduos com menos de 30 anos, visto que, segundo o SINAN, a Paraíba não 

registra casos novos de doença de Chagas desde a década 90. Infelizmente, a 

subnotificação é uma realidade no sistema de saúde brasileiro, além do que o 

Estado não dá suporte para a detecção de casos agudos com pesquisas de 

anticorpos anti-T. cruzi das classes IgM e IgA e nem por métodos parasitológicos.  

Em um estudo seccionado realizado no sertão paraibano, Pereira et al. (1990) 

acompanharam a evolução da cardiopatia em pacientes chagásicos crônicos e 

não-chagásicos na Paraíba, os 125 pacientes soropositivos desse estudo eram 

provenientes dos municípios de Água Branca, Catingueira, Emas, Imaculada, Mãe 

D’Água, Olho D’Água, Piancó e São José de Caiana; em relação ao perfil dos 

enfermos, 71,2% era do sexo feminino, 45,6% possuíam de 40 a 59 anos, e 13,6% 

estavam na faixa de 4 a 19 anos, corroborando a distribuição espacial e as 

características epidemiológicas do presente estudo. Martins-Melo et al. (2014), em 

uma revisão sistemática com estudos populacionais sobre a prevalência da doença 

de Chagas no Brasil, realizados de 1980 a 2012, também viram que o grupo 

feminino foi ligeiramente mais afetado do que o masculino, e, em geral, a 

prevalência chagásica foi maior nos grupos etários mais avançados. 

Discussão 
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DE ENFERMOS CHAGÁSICOS NO SERTÃO DA PARAÍBA 
 

Resultados 

A figura 1 mostra os municípios de residência dos pacientes 

diagnosticados com Doença de Chagas. Em sua maioria, os 

pacientes apresentam as seguintes características: 57,8% são do 

sexo feminino, 33% possuem idade acima de 60 anos (Figura 2) e 

residem, principalmente, nos municípios de Patos (61,5%), Mãe 

D’água (4,4%), Olho D’água (4,1%) e Imaculada (3,5%) (Figura 3).  
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Fig.1 – Mapa evidenciando os municípios de residência. 

Fig.3 – Porcentagem de enfermos chagásicos por município de residência. 

Fig.2 – Perfil epidemiológico dos pacientes soropositivos para Doença de 

Chagas, quanto ao gênero e faixa etária. 


