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DESENHO DO ESTUDO 
Pacientes residentes nos municípios da VIII Regional de saúde 
identificados pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) através do 
preenchimento do formulário de busca ativa dos casos crônicos de 
DC, e da planilha de notificação de resultados reagentes para DC 
implantada no HEMOPE - Petrolina. 

A Doença de Chagas (DC) é causada pelo Trypanossoma Cruzi, e 
apresenta em seu ciclo, uma fase aguda, a qual pode apresentar-se de 
forma sintomática ou não, e uma forma crônica que decorre do não 
tratamento precoce da fase inicial da doença. O Ministério da Saúde 
(MS) estima que dois a três milhões de pessoas sejam portadoras da 
DC no Brasil, sendo que a maioria contraiu a infecção no passado e 
apresenta a forma crônica do agravo. A notificação só é obrigatória 
em casos agudos, portanto não se tem conhecimento real dos casos 
crônicos. 
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Foi realizada uma pesquisa transversal, retrospectiva e descritiva, a 
partir dos dados extraídos dos instrumentos elaborados pela VIII 
regional de saúde e encaminhados para os municípios e HEMOPE. 

Conclui-se que a realidade impressa através dessa articulação entre os 
serviços podem nortear o modelo de gestão na busca de processos 
efetivos para o diagnóstico e tratamento para pacientes na fase 
crônica da DC, ao menos em termos de redução da carga parasitária. 

Descrever a importância da articulação em rede para o diagnóstico e 
tratamento oportuno dos casos crônicos de DC nos municípios da VIII 
Região de Saúde em Pernambuco. 

OBJETIVO 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Acredita-se que com a articulação dos serviços da rede (Atenção 
Básica, HEMOPE, Regulação e Vigilância), o diagnóstico e tratamento 
dos pacientes da fase crônica da DC tende a ser mais efetivo. A busca 
ativa é realizada de duas formas: Estratégia Saúde da Família, por meio 
dos ACS em visitas domiciliares e pelo HEMOPE, quando é identificado 
nos doadores, pois todo doador deve ser obrigatoriamente triado 
clinicamente e o sangue testado para várias doenças, inclusive a DC. 
Esses instrumentos após serem preenchidos, são enviados para a 
Regional para o monitoramento e acompanhamento dos pacientes 
confirmados/suspeitos com DC crônica. Todos esses casos são 
direcionados para o município de origem do paciente para realizar o 
agendamento, através da Central Regional de Regulação, para o 
ambulatório de DC para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento 
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