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O impacto da doença de Chagas no cotidiano do portador 
The impact of Chagas’ disease in daily patient 
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RESUMO 
A doença de Chagas (DC) constitui um problema de saúde pública que causa repercussões importantes 
na qualidade de vida de seus portadores. O objetivo deste estudo foi analisar o impacto da DC no 
cotidiano dos portadores. Trata-se de uma pesquisa exploratória de natureza qualitativa com 
abordagem fenomenológica. Para coleta de dados, realizou-se entrevista semiestruturada com 12 
pessoas portadoras da DC, cadastradas na Estratégia Saúde da Família de Itacambira, Minas Gerais. Os 
dados foram submetidos à análise de discurso. Nas entrevistas, observou-se que o conhecimento 
adquirido pelo portador é popular e inespecífico, decorrente de informações advindas de outras pessoas 
da mesma cultura. Verifica-se que o papel dos profissionais de saúde acerca das orientações do 
portador de Chagas não é cumprido. A DC apresenta um grande impacto na saúde do trabalhador, pois 
atinge o papel do homem na sociedade. O portador tem dificuldades para exercer atividades laborais 
que anteriormente exercia devido às limitações impostas pela doença. A pesquisa mostrou a 
importância dos profissionais de saúde em orientar os portadores, principalmente das regiões 
endêmicas da DC, a manter um estilo de vida saudável, no sentido de auxiliá-los no enfrentamento 
dessa patologia para melhorar a qualidade de vida. 
Palavras-chave: doença de Chagas, impacto psicossocial, qualidade de vida 
 
 
 

ABSTRACT 
Chagas’ disease (CD) is a public health problem that causes a significant impact on quality of life of 
their sufferers. The aim of this study was to analyze the impact of CD in daily of patients. This is an 
exploratory research with qualitative approach with analysis phenomenological. For data collection was 
carried out semi-structured interviews with 12 people with the CD, enrolled in the Family Health 
Strategy Itacambira, Minas Gerais. The data were subjected to discourse analysis. In the interviews, it 
was observed that the knowledge acquired by the holder is popular and nonspecific, resulted of 
information from other persons of the same culture. It appears that the role of health professionals 
about the guidelines of patients with Chagas is not fulfilled. The CD has a great impact on worker 
health for striking a man's role in society. The patient has difficulty performing activities that work 
previously performed due to limitations imposed by the disease. Research has shown the importance 
of health professionals to guide the patients, mainly in endemic areas of CD, to maintain a healthy 
lifestyle in order to assist them in coping with this condition to improve the quality of life. 
Keywords: Chagas disease, psychosocial impact, quality of life 
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A doença de Chagas (DC) é um importante 
problema de saúde pública cercado de estigmas 
e domínios culturais populares que condicio-
nam as relações sociais e econômicas de seus 
portadores (Gontijo et al., 2009). É causada 
pelo protozoário flagelado Tripanossoma cruzi 
que afeta milhões de pessoas no mundo, 
estando associada ao subdesenvolvimento, à 
pobreza e às precárias habitações, principal-
mente nas áreas rurais. A transmissão da 
doença é do tipo vetorial por meio de insetos 
hematófagos da família Reduviide e subfamília 
Triatomine, também conhecidos como “barbei-
ros” ou “chupões”, sendo os mamíferos os hos-
pedeiros definitivos e principais reservatórios 
(Almeida, Neto, Guariento, Wanderley, & 
Souza, 2007). 

A DC possui ampla distribuição no mundo, 
sendo que no continente americano compre-
ende desde o sul dos Estados Unidos até a 
Argentina. Em 2006, a Organização Pana-
mericana de Saúde (OPAS) juntamente com a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) estima-
ram entre 12 e 14 milhões de infectados pela 
doença em 19 países da América Latina. No 
Brasil, cerca de 2.5 milhões de pessoas apre-
sentam sorologia positiva para o T. cruzi (Dias, 
2007). 

A DC apresenta três formas: a aguda, a 
crônica e a inaparente. Dentre elas, destaca-se 
a forma crônica da doença por acometer 
principalmente indivíduos em idade produtiva, 
podendo, em muitos casos, ser incapacitante e 
debilitante. É uma das principais causas de 
aposentadoria precoce que implica em grandes 
repercussões sociais, econômicas e culturais 
(Oliveira, Abreu, Abreu, Rocha, & Ribeiro, 
2011). De acordo com a Organização Mundial 
da Saúde (2002), entre as manifestações obser-
vadas na DC, encontra-se que 50% dos porta-
dores são assintomáticos, constituindo a forma 
crônica indeterminada da doença; 20% apre-
sentam a forma digestiva; e entre 10 e 30%, a 
cardiopatia crônica, dos quais 10% desen-
volverão forma grave que, possivelmente, será 
responsável pelo seu óbito ou pela perda de 
anos produtivos laborais. 

As manifestações clínicas resultantes das 
afecções chagásicas podem interferir na satis-
fação das necessidades básicas dos portadores 
crônicos, diminuindo, significativamente, a sua 
qualidade de vida (Oliveira, Gomes, Casarin, & 
Siqueira, 2010). Nesse aspecto, ressaltam-se a 
necessidade de buscar compreender os aspec-
tos subjetivos relacionados ao que a pessoa 
sente e ao que pensa de sua vida na condição 
de portador da doença. Além disso, na maior 
parte das vezes, tem se observado que os sinto-
mas da DC interferem na qualidade de vida do 
cliente e até mesmo reduzem as suas possi-
bilidades de executar as suas atividades pro-
fissionais, levando-o a uma grande depen-
dência. Dessa forma, o conhecer o impacto da 
DC no cotidiano do portador pode levar à 
construção de subsídios capazes de traçar 
estratégias específicas para uma assistência 
direcionada e eficiente. Nesse sentido, o pre-
sente estudo teve por objetivo compreender o 
impacto da doença de Chagas no cotidiano dos 
portadores de uma área endêmica de Minas 
Gerais. 

 
MÉTODO 

Trata-se de um estudo descritivo, com 
abordagem qualitativa com a utilização da 
abordagem fenomenológica, que permite des-
crever o fenômeno, reconhecendo nas relações 
a essência do ser. A pesquisa qualitativa cor-
responde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos, por 
trabalhar com o universo de significados, moti-
vos, crenças, valores, aspirações e atitudes (Mi-
nayo, 2007). A fenomenologia possibilita co-
nhecer um saber que não vem de fatos e 
números, como endereço, situação socioeco-
nômica ou de resultados laboratoriais, mas um 
saber que vem do cliente e se encontra velado e 
cuja apreensão permitirá um cuidar mais hu-
manizado (Terra et al., 2006). Dessa forma não 
basta conhecer a doença de chagas somente em 
números, mas também a partir das necessi-
dades existenciais de quem a vivencia.  

O estudo foi realizado na área de abran-
gência de uma equipe da Estratégia Saúde da 
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Família (ESF) da cidade de Itacambira, Minas 
Gerais, situada ao norte do estado. O muni-
cípio conta atualmente com uma equipe de 
ESF que atende a cidade e toda a comunidade 
rural pertencente ao município.  

Participaram do estudo 12 pessoas porta-
doras da doença de Chagas, cadastradas na ESF 
Itacambira, Minas Gerais e que se encontravam 
cadastradas na ESF. Os portadores de Chagas 
foram identificados por meio do Formulário de 
Cadastro Familiar – Ficha A do Sistema de 
Informação da Atenção Básica. O número de 
12 participantes foi definido a partir da satura-
ção de dados. A saturação dos dados ocorre 
quando as informações que estão sendo com-
partilhadas com o pesquisador se tornam repe-
titivas, e a inclusão de outros participantes não 
resulta em ideias novas (Minayo, 2007). As 
entrevistas aconteceram nos meses de novem-
bro e dezembro de 2010, no domicílio dos 
participantes, e tiveram a duração aproximada 
de 20 a 45 minutos.  

A coleta de dados foi realizada mediante a 
entrevista semiestruturada. Todas as entrevis-
tas foram gravadas com o consentimento dos 
participantes e, posteriormente, transcritas na 
íntegra e identificadas com códigos de P1 a 
P12, em ordem cronológica à sua realização. A 
entrevista se desenvolveu a partir da pergunta 
norteadora: “Como é viver com chagas?”. 

A fase de análise das informações tem por 
objetivo permitir uma compreensão dos dados 
coletados, confirmar ou não os pressupostos da 
pesquisa e/ou responder as questões formu-
ladas, além de ampliar o conhecimento sobre o 
assunto pesquisado, fazendo um articulação 
com o contexto cultural da qual faz parte (Mi-
nayo, 2007). 

Nesta etapa, seguiram-se os passos preco-
nizados por Minayo (2007): a) ordenação dos 
dados: reuniram-se todos os dados obtidos no 
trabalho de campo e realizaram-se a transcrição 
das entrevistas gravadas; b) classificação dos 
dados: procedeu-se à leitura exaustiva e repe-
tida do material obtido onde se estabeleceram 
questões importantes e construirmos as cate-
gorias empíricas do estudo; c) análise final: 

relacionaram-se os dados aos referenciais teóri-
cos da pesquisa, procurando elucidar a pergun-
ta de investigação. 

A análise dos dados foi mediante a técnica 
de análise de discurso. A análise de discurso 
trabalha com o sentido e não com o conteúdo 
do texto, um sentido que não é traduzido, mas 
produzido (Minayo, 2007).  

Os aspectos éticos da pesquisa foram 
considerados de acordo com a Resolução nº 
196 de 10/10/96 da Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde, que 
estipula normas éticas regulamentadoras de 
pesquisas envolvendo seres humanos. A pre-
sente pesquisa foi autorizada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa das Faculdades Integradas 
do Norte de Minas, por meio do Parecer Con-
substanciado nº 0322/10 em 18/08/2010. 

 
RESULTADOS 

Caracterização dos entrevistados 
Participaram da pesquisa sete mulheres e 

cinco homens; a idade média foi de 61 anos, 
variando de 27 a 75 anos. Observou-se um 
baixo nível de escolaridade entre os partici-
pantes com cerca de três anos de estudo. Os 
portadores, em sua maioria, são procedentes 
da zona rural, os quais habitavam em casas de 
pau-a-pique, e trabalharam no setor agrícola 
como empregados ou para subsistência fami-
liar. O tempo médio de diagnóstico foi de 
19.87 anos; e um terço dos entrevistados rela-
tou que mudou de emprego devido à doença. 

 
Categorias emergentes 

A partir da análise das entrevistas foi possí-
vel identificar as categorias emergentes, sendo: 
“Conhecimento sobre a doença de Chagas” e 
“O impacto da doença de Chagas no cotidiano 
do portador. Posteriormente, realizou-se um 
paralelo entre os discursos do sujeito, a litera-
tura e o olhar dos pesquisadores. 

 
Conhecimento sobre a doença de Chagas 

Esta categoria contempla os discursos dos 
entrevistados sobre o conhecimento, mitos e 
crenças que envolvem a doença de Chagas.  
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Nos discursos, observaram-se comentários 
sobre como a enfermidade de Chagas é inter-
pretada pelos entrevistados. A doença é perce-
bida como sinônimo de morte/condenação. 

 
Chagas... chagas é a doença que matava muito. 
Quando era jovem ouvia dizer por aí que a pessoa 
que tinha chagas ia cair e morrer a qualquer hora. 
Assim, morrer, de repente. Dava um medo danado 
dessa coisa que matava os outros aqui. P8 
 
Meu pai tinha chagas e morreu com 55 anos. 
Minha mãe falava pra mim e meus irmãos: “ele 
morreu de uma doença que mata e não tem cura; 
ele estava trabalhando e caiu e, morreu”.  P12 
 
O medo e o temor são demonstrados na fala 

dos portadores. A DC é representada como 
uma “coisa que matava os outros” e quem 
tinha doença “ia morrer de repente”. O peso do 
diagnóstico de Chagas é comparado com 
doenças consideradas “incuráveis” e discrimi-
nadas pela sociedade atual, tais como o câncer 
e a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(SIDA). 

 
Quando o médico falou “você tem chagas”, o 
mundo acabou pra mim. Fiquei sem chão. Era 
como uma condenação. Acho que se fosse nos dias 
de hoje seria comparado à condenação de doenças 
ruins como o câncer e a aids. P4 
 
Percebem-se dúvidas sobre a doença nos 

depoimentos dos entrevistados. O aspecto de a 
doença ser incurável é conhecida pelos porta-
dores.  

 
A informação que tenho das chagas é que ela não 
tem cura. Ela pode alojar no coração e pode 
também no intestino. Eu tenho o intestino preso 
também; demais. É a única coisa que eu fiquei 
sabendo. Mais coisa assim, eu não sei outras 
causas que pode surgir. P2 
 
Foi constatado que os portadores possuíam 

conhecimento sobre o vetor e relataram o con-
tato com o inseto em algum momento na vida. 

Na casa que eu morava na infância existia o 
barbeiro, lembro que tinha muito barbeiro mesmo. 
O chupão caía do teto da casa e picava os meus pés 
e de meus irmãos e também dos meus pais”. P5 
 
Era nova ainda fui picada no seio pelo barbeiro. 
Depois disso, anos e anos fiquei complicada. P6 
 
Contudo, em outros relatos identifica-se a 

falta de informação sobre a transmissão da 
doença. Percebe-se a presença de valores cul-
turais fortemente ligados à representação sobre 
a transmissão da Chagas.  

 
Não sei o que é a chagas. Não entendo. Falam que 
a pessoa fica doente pela picada do chupão. Na 
casa em que morava quando era pequeno tinha 
muitos desses chupão, né. P9 
 
Minha mãe e meu pai tinham chagas, né. Então eu 
achava assim que era passada dos pais para os 
filhos, pela geração. Mas o médico da unidade de 
saúde falou que é transmitido pelo barbeiro. 
Mesmo assim acho que é problema de família. P1 
 

O impacto da doença de Chagas no cotidiano do 
portador 

Esta categoria envolve os depoimentos dos 
entrevistados desde o diagnóstico da doença, 
as mudanças e o impacto no cotidiano do 
portador. 

Em alguns casos a descoberta da doença 
aconteceu já de forma tardia com sintomas car-
díacos: 

 
Comecei a sentir falta de ar, aí parei de fumar. Eu 
achava que era o cigarro. Aí só vai aumentando, 
aumentando. Aí procurei um médico num posto de 
saúde, ai já deu pra ver que meu coração tava 
inchado. Tava bem grande. P11 
 
No início deu muitas dores no peito, falta de ar e 
muito cansaço. Depois disso fiquei sem saber o que 
fazer da vida, fiquei pensando porque aconteceu 
isso comigo, mas eu não penso que a tenho. Porque 
se a gente for pensar que tem a doença de Chagas a 
gente fica mais doente! P4. 
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A DC apresenta um grande impacto na 
saúde do trabalhador, pois atinge o papel do 
homem na sociedade. O portador apresenta 
dificuldades para exercer atividades laborais 
que anteriormente exercia devido às conse-
quências da doença crônica. 

 
Não consigo fazer nada que fazia antes, porque 
tudo me cansa muito e me dá um aperto no peito 
que me sufoca. Se não tivesse a doença eu estaria 
trabalhando, tive que parar por causa disso. P3 
 
Hoje não consigo trabalhar da mesma forma 
quando eu era mais novo, dá uma canseira, fico 
sem forças e tenho que descansar. P10 
 
Nos relatos abaixo é possível perceber como a 
doença interfere no cotidiano do portador.  
Várias vezes não faço mais atividades de casa por 
causa da doença. Tem hora que não consigo 
terminar os meus deveres por causa da dor ai fico 
inútil... às vezes, a gente fica aí, pensando besteira 
que dia vai morrer. P6 
 
Hoje em dia não dou o máximo de mim por motivo 
da doença que maltrata muito de mim, às vezes o 
meu coração dispara demais quando faço esforço 
físico e fico com medo de acontecer alguma coisa 
comigo. P11 
 
Os dados evidenciam que os sujeitos, prin-

cipalmente, acometidos da forma cardíaca pos-
suem grandes limitações no desempenho de 
suas atividades cotidianas. Isso vem interferir 
não apenas no seu bem-estar, mas também na 
questão do trabalho para conseguir o necessá-
rio para sua sobrevivência.  

O impacto psicológico adquire toda impor-
tância e o conhecimento das manifestações e 
repercussões da doença às vezes, pode ser 
relativizado em função de estratégias indivi-
duais desenvolvidas como forma de contornar 
as limitações profissionais impostas pela doen-
ça de Chagas. De acordo com depoimento do 
portador, ele foi afetado psicológica e fisica-
mente, destacando várias limitações na sua 
vida. 

 
Depois que descobri que tinha a doença minha vida 
modificou totalmente, muitas das vezes fico 
agoniado, ansioso, desgosto da vida muito difícil 
mesmo pra mim... ah, às vezes evito fazer alguns 
serviços de casa para evitar passar mal. P12 
 
Ao analisar como os portadores enfrentam a 

doença, é notável que a maioria faz uso de 
medicações paliativas, ou seja, tratam os 
sintomas e complicações da doença através de 
uso contínuo de medicação. O tratamento para 
algum tipo de sintomatologia esteve presente 
no cotidiano dos portadores de DC como se 
percebe nos relatos a seguir, ao serem 
questionados sobre o tratamento contínuo. 

 
Faço tratamento para pressão e coração. P3 
 
Faço tratamento, para o coração, intestino e 
pressão alta. P6 
 
Sempre tomo os medicamentos quando não estou 
bem e quando o coração bate mais rápido. P5 
 

DISCUSSÃO 
Nos depoimentos dos entrevistados nota-se 

que a DC apresenta um grande impacto na 
saúde e no cotidiano de vida do portador. A 
realidade experimentada pelo chagásico permi-
te que o portador atribua seus próprios signifi-
cados à doença. A experiência humana do ado-
ecimento é interpretada por meio de signi-
ficados culturais que são claros produtos do 
terreno social específico. 

Quanto ao perfil dos entrevistados, observa-
se que são pessoas simples, quase em sua tota-
lidade, com pouca escolaridade e recursos fi-
nanceiros. Entretanto, estão cientes sobre o 
significado de serem portadoras da DC. Sabem 
que a doença não tem cura e precisam de 
cuidados de saúde. Esse perfil de portadores foi 
semelhante ao encontrado em outros estudos 
(Oliveira et al., 2010; Sadala, Stolf, & Bicudo, 
2009). Os portadores revelaram antecedentes 
de intenso contato com os triatomíneos. Isso 
se deve ao fato de residirem em áreas rurais 
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quando adquiriram a doença.  
Os portadores da DC, assim como os outros 

tantos moradores da zona rural, quase sempre 
vivem em condições desfavoráveis. Em geral, 
sentem-se pouco envolvidos com os cuidados 
com o seu ambiente, por não serem proprie-
tários da terra e da casa onde moram. É eviden-
te que a solução definitiva da transmissão veto-
rial da DC depende da melhoria das condições 
de vida, evitar casas de pau-a-pique, sobretudo 
no meio rural, onde há prevalência dos casos 
da enfermidade (Oliveira et al., 2010). 

A DC se configura para os portadores como 
uma doença que leva à morte. A partir do 
diagnóstico o portador passa por uma espécie 
de condenação. Essas representações sobre a 
doença foram formadas a partir do convívio 
grupal. As pessoas relacionam as suas experi-
ências com a cultura, as tradições e os mitos e, 
a partir de então, reconstroem metaforica-
mente a doença. Nesse contexto ter Chagas é 
sinônimo de “morrer de repente” para os por-
tadores (Magnami, Oliveira, & Gontijo, 2007). 

A experiencia social sobre o fenômeno da 
doença pode ser percebido nos mitos e crenças 
populares. Essa experiência simbólica mani-
festa-se nas relações sociais entre os indiví-
duos. Isso é evidenciado no relato de um dos 
participantes sobre a transmissão da doença. 
Mesmo sendo orientado pelo médico sobre a 
transmissão vetorial, o seu discurso ainda é 
permeado de crenças e saberes populares que 
estão arraigadas. A bagagem cultural que os 
indivíduos trazem junto aos anos vividos é 
mais respeitada do que a própria ciência, visto 
que suas crenças vêm de muitos anos com seus 
antepassados e a ciência, para eles, ainda é 
muito nova (Magnani et al., 2007). 

Quanto ao conhecimento dos portadores 
sobre a doença, verificou-se que alguns sabiam 
sobre a transmissão vetorial da doença e a 
congênita; porém, outros não entendiam ainda 
como se dá o mecanismo de transmissão. O 
conhecimento adquirido pelo portador é popu-
lar e inespecífico decorrente de informações 
advindas de outras pessoas da mesma cultura. 
Verifica-se que o papel dos profissionais de 

saúde acerca das orientações do portador de 
Chagas não é cumprido. Além disso, a assis-
tência de saúde oferecida a esses pacientes 
mostra-se, em geral, inadequada e centrada 
apenas na abordagem biológica da doença, sem 
levar em consideração a percepção do indiví-
duo sobre a sua saúde e sobre os aspectos físi-
cos, psicológicos e socioculturais que perten-
cem à própria experiência de adoecimento e, 
num plano mais amplo, ao seu viver (Magnani 
et al., 2007). 

Em relação ao diagnóstico de Chagas, vários 
autores referem que os portadores da doença 
crônica ficam sabendo da sua condição 
tardiamente ou porque apresentam algum 
sintoma ou ao procurarem algum serviço de 
saúde descobrem, por acaso, que são porta-
dores da DC (Brasil, 2005; Sanchez-Lermen, 
Dick, Salas, & Fontes, 2007). Os entrevistados 
revelaram em seus discursos que a descoberta 
da doença aconteceu a partir de sintomas 
cardíacos, corroborando com o estudo de 
Sadala et al. (2009) realizado com pacientes 
chagásicos.  

O envolvimento cardíaco na DC é a mani-
festação mais grave da doença e se desenvolve 
em 30-40% dos indivíduos infectados e pode 
levar a alterações do ritmo, fenômenos trombo-
embólicos e insuficiência cardíaca congestiva 
(Almeida et al., 2007). Destacam-se, por sua 
gravidade, a cardiopatia chagásica que ocorre 
em 27% dos casos, as dilatações de órgãos 
cavitários, que afetam principalmente o apa-
relho digestivo (ex.: megaesôfago, megacólon) 
em 6% dos infectados, e distúrbios neurológi-
cos em 3%. As lesões cardíacas por elevada 
mortalidade especialmente na fase crônica da 
doença, que pode sobrevir mesmo 10 a 20 anos 
após o processo agudo (Santos Júnior, 2002). 

O portador de DC se depara com inúmeras 
perdas, uma delas é a alteração no vigor físico, 
resultando, geralmente, na perda do emprego. 
Por pertencerem às condições socioeconômicas 
desfavoráveis, os chagásicos dificilmente con-
seguem empregos com carteira assinada, exer-
cem, em geral, trabalhos e serviços forçados, 
tipicamente braçais ou até mesmo os chama-
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dos “bicos”. Consequentemente são submeti-
dos a exigentes jornadas de trabalho, que só 
lhes garantem a sobrevivência imediata, com 
pouca perspectiva de bom futuro. Dessa forma, 
com o agravamento das manifestações clínicas 
da doença os portadores não conseguem exer-
cer os mesmos serviços que anteriormente ga-
rantiam sua sobrevivência, ficando subjugados 
e marginalizados pela sociedade (Guariento, 
Camilo, & Camargo, 1999).  

O impacto na sociedade da doença de Cha-
gas também é percebido. Nos aspectos psicoló-
gicos, causa alterações no trabalho os indiví-
duos forma, produzir, pensar e se relacionar 
com suas famílias e do resto da sociedade, 
levando a mudanças nos padrões de compor-
tamento. Estas não são sempre de natureza 
voluntária, mas imposta ao indivíduo pela 
doença. 

Em estudo realizado sobre a qualidade de 
vida com portadores chagásicos, observou-se a 
presença da insatisfação dos portadores com 
relação aos aspectos de incapacidade e inva-
lidez da doença, a qual determina importante 
impacto na sua vida, assim como forte sofri-
mento social gerado pela perda do papel indivi-
dual na sociedade (Gontijo et al., 2009).  

Alguns autores mostram que a forma car-
díaca de Chagas é de maior restrição ao doente 
chagásico e é a principal causa de óbito, en-
quanto a digestiva traz alterações significativas 
ao longo do trato digestivo, alterando a motili-
dade e a morfologia desse sistema (Brasil, 
2005). Os dados evidenciam que os sujeitos, 
principalmente, acometidos da forma cardíaca 
possuem grandes limitações no desempenho 
de suas atividades cotidianas. Isso vem inter-
ferir não apenas no seu bem-estar, mas tam-
bém na questão do trabalho para conseguir o 
necessário para sua sobrevivência. Quando a 
sintomatologia se manifesta, geralmente, leva 
o sujeito a solicitar a aposentadoria, ainda que 
precocemente. Ao analisar como os portadores 
enfrentam a doença, é notável que a maioria 
faz uso de medicações paliativas, ou seja, 
tratam os sintomas e complicações da doença 
através de uso contínuo de medicação.  

Com relação ao tratamento a literatura indi-
ca aos portadores da forma crônica, somente 
tratamento sintomático das formas cardíacas e 
digestivas, ressaltando que um tratamento bem 
conduzido e iniciado precocemente, aumenta a 
sobrevida dos pacientes e consequentemente 
sua qualidade de vida, permitindo a prática das 
atividades habituais desde que as mesmas não 
impliquem esforços físicos aos portadores da 
forma cardíaca. (Brasil, 2005; Sanchez-Lermen 
et al., 2007). Esse fato vem demonstrar a im-
portância da equipe de saúde no manejo clínico 
do paciente chagásico, particularmente, das 
formas cardíacas, pois quando bem conduzido 
e iniciado precocemente, pode resultar na 
elevação da expectativa de sobrevivência desses 
indivíduos. 

 
CONCLUSÕES 

A pesquisa mostrou-se relevante não ape-
nas pela temática em que se condicionam as 
relações sociais e econômicas de seus porta-
dores na qual se envolve questões de saúde 
coletiva, mas, principalmente, porque oportu-
nizou conhecer como os portadores de doença 
crônica de Chagas vivem e como enfrentam a 
patologia. Ao compreender as suas dificuldades 
torna-se, mais fácil auxiliá-los. Ressalta-se a 
importância da equipe de saúde em orientar os 
clientes, principalmente das regiões endêmicas 
da DC, a manter um estilo de vida saudável, no 
sentido de ajudar a protegê-los, auxiliando no 
enfrentamento da sintomatologia dessa patolo-
gia para melhorar a qualidade de vida. 

Neste estudo, analisou-se o cotidiano do 
paciente chagásico de um município localizado 
ao norte do estado de Minas Gerais por meio 
de uma pesquisa qualitativa, restringindo 
assim a validade dos dados empíricos coleta-
dos. Devido à escassez de pesquisas nesta área, 
recomenda-se a realização de novos estudos 
mais específicos sobre os aspectos subjetivos 
da DC no cotidiano do portador. 

 
Agradecimentos: 
Nada a declarar. 

 



O impacto da doença de Chagas | 211 

 

 

Conflito de Interesses: 
Nada a declarar. 

 

Financiamento: 
Nada a declarar. 

 
REFERÊNCIAS 

Almeida, E.A., Neto, R.M.B., Guariento, M.E., 
Wanderley, J.S., & Souza, M.L. (2007).  

Dias, Y.C.P. (2007). Globalização, iniquidade e 
doença de Chagas. Cadernos de Saúde Pública, 
23(1), 513-522. 

Apresentação clínica da doença de Chagas 
crônica em indivíduos idosos. Revista da 
Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 40(3), 
311-315. 

Gontijo, E.D., Guimarães, T.N., Magnani, C., 
Paixão, G.M., Dupin, S., & Paixão, L.M. (2009). 
Qualidade de vida dos portadores de doença de 
Chagas. Revista Médica de Minas Gerais, 19(4), 
281-285. 

Guariento, M.E., Camilo, M.V.F., & Camargo, 
A.M.A. (1999). Situação trabalhista do por-
tador de doença de Chagas crônica, em um 
grande centro urbano. Cadernos de Saúde 
Pública,15(2), 381-386. 

Magnani, C.; Oliveira, B.G., & Gontijo, E.D. (2007). 
Representações, mitos e comportamentos do 
paciente submetido ao implante de marcapasso 
na doença de Chagas. Cadernos de Saúde Pública. 
23(7), 1624-1632. 

Minayo, M.C.S. (2007). O desafio do conhecimento: 
pesquisa qualitativa em saúde (10ª ed.). São Paulo: 
Hucitec-Abrasco. 

Ministério da Saúde – Brasil (2005). Guia de 
Vigilância Epidemilógica (6ª ed.). Brasília: 
Ministério da Saúde. 

Oliveira, A.P., Gomes, L.F., Casarin, ST., & Siqueira, 
H.C.H. (2010). O viver do portador chagásico 
crônico: possibilidades de ações do enfermeiro 
para uma vida saudável. Revista Gaúcha de 
Enfermagem, 31(3), 491-498. 

Oliveira, B.G., Abreu, M.N.S., Abreu, C.D.G., 
Rocha, M.O.C., & Ribeiro, A.L. (2011). Qua-
lidade de vida relacionada à saúde na doença de 
Chagas. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina 
Tropical, 44(2), 150-156. 

Organização Mundial da Saúde – OMS (2002). 
Controle da Doença de Chagas - Série de Relatos 
Técnicos. Genova: Organização Mundial da 
Saúde. 

Sadala, M.L.A., Stolf, N.A.G., & Bicudo, M.A.V. 
(2009). Transplante cardíaco: a experiência do 
portador da Doença de Chagas, Revista de Escola 
de Enfermagem da USP, 43(3), 588-595. 

Sanchez-Lermen, R.L.P., Dick, E., Salas, J.A.P., & 
Fontes, C.J.F. (2007). Sintomas do trato diges-
tivo superior e distúrbios motores do esôfago 
em pacientes portadores da forma indeter-
minada da doença de Chagas crônica. Revista da 
Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 40(2), 
197-203. 

Santos Júnior, J.C.M. (2002). Megacólon - Parte II: 
Doença de Chagas. Revista Brasileira de 
Coloproctologia, 22(4), 266-277. 

Terra, M.G., Silva, L.C., Camponogara, S., Santos, 
E.K.A., Souza, A.I.J., & Erdmann, A.L.  (2006). 
Na trilha da fenomenologia: Um caminho para 
pesquisa em enfermagem. Texto & Contexto – 
Enfermagem, 15(4),672-678. 

 

Todo o conteúdo da revista Motricidade está licenciado sob a Creative Commons, exceto 
quando especificado em contrário e nos conteúdos retirados de outras fontes bibliográficas. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/pt/�

