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RESUMO 

Introdução: A ausência de dados recentes sobre a infecção pelo Trypanosoma 

cruzi na área endêmica do estado do Rio Grande do Norte motivou a realização de 

um inquérito soroepidemiológico amostral em moradores da zona rural da 

mesorregião oeste e do município de Caicó, na mesorregião central. Métodos: 

Dezesseis municípios foram sorteados, 15 da mesorregião oeste e um da central, 

com população estimada em 83.852 indivíduos. Foram coletadas 1.950 amostras de 

sangue na mesorregião oeste e 390 em Caicó. A pesquisa de anticorpos anti-T. 

cruzi foi realizada usando os kits Chagatest® ELISA, Chagatest® HAI-hemaglutinação 

indireta, e a reação de imunofluorescência indireta. Nos soros com resultados 

indeterminados foi realizado o western blot TESAcruzi® para confirmação da 

reatividade. Resultados: A estimativa da soroprevalência revelou 6,5% para a 

mesorregião oeste e 3,3% em Caicó. A soropositividade eleva-se progressivamente 

com a idade até a quinta década de vida em Caicó e na sexta década no oeste. As 

prevalências mais elevadas foram encontradas em grupos de municípios localizados 

na área central e geograficamente próximos dessa mesorregião. Apenas o grau de 

escolaridade e o conhecimento do triatomíneo evidenciaram associação à 

soropositividade. Não foram identificados indivíduos sororreativos com idade inferior 

a 18 anos e não houve evidência de associação quanto ao sexo. Conclusões: A 

infecção pelo T. cruzi persiste mais elevada e concentrada em municípios da área 

central da mesorregião oeste, mas sugerem o declínio da transmissão vetorial nessa 

mesorregião e em Caicó. As variáveis epidemiológicas parecem não exercer 

influência na soropositividade, à exceção da escolaridade e conhecimento do 

triatomíneo nos sororreativos da mesorregião oeste. 

Palavras-chaves: Trypanosoma cruzi. Doença de Chagas. Soroprevalência. 

Variáveis epidemiológicas. 
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1. INTRODUÇÃO 

A doença de Chagas emerge de um contexto bioecológico intimamente 

relacionado à forma de viver e à história natural de seu agente etiológico e de seus 

hospedeiros vertebrados e invertebrados1-2. Sua distribuição é dependente de 

fatores como a distribuição de vetores em determinada área3, bem como de fatores 

culturais, sociais e econômicos1. 

A transmissão do Trypanosoma cruzi no ambiente domiciliar depende da 

colonização ou presença constante do vetor na habitação humana. Tal situação está 

condicionada primariamente à existência de circunstâncias favoráveis à domiciliação 

dos vetores, que são condições relacionadas ao ambiente, à ação do homem sobre 

o ambiente e a atributos do próprio vetor4. 

O ambiente onde se dá a transmissão domiciliar do parasito é aquele em que 

os indivíduos vivem em moradias precárias, expressão da baixa condição 

econômica e social desses estratos populacionais. Assim, o mapa da distribuição da 

doença de Chagas coincide, quase sempre, com o da pobreza4. 

Na região Nordeste os fatores que contribuem e determinam a interação 

parasito/hospedeiro que pode resultar em infecção humana com ou sem 

manifestações clínicas em diferentes mesorregiões do semiárido ainda não estão 

elucidados. É uma das mais pobres regiões do país, ainda muito ruralizada e, 

apresenta os maiores índices de habitações humanas de baixa qualidade e muito 

próprias como abrigo de triatomíneos. Nessa região observa-se uma diminuição da 

transmissão e prevalência da doença de Chagas, mas preocupa o fato da 

desativação regional da Fundação Nacional de Saúde, sem a correspondente 

absorção de suas atividades pelos estados e municípios5. 

Nesse sentido, a periodicidade dos inquéritos sorológicos serve para 

acompanhar a transição da doença de Chagas como problema de saúde pública. A 
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partir do perfil epidemiológico dessa endemia as instituições poderão implantar as 

ações de acordo com a real situação e indispensáveis ao controle e compreensão 

da infecção chagásica. 

Esses fatos, juntamente com a escassez de informações na literatura sobre a 

prevalência da infecção pelo T. cruzi no estado do Rio Grande do Norte, motivaram 

a realização de um inquérito soroepidemiológico em moradores da zona rural da 

mesorregião oeste e do município de Caicó, pertencente à mesorregião central. Este 

inquérito soroepidemiológico amostral teve como objetivo estimar a prevalência da 

infecção e analisar possíveis fatores associados à infecção chagásica nesses 

indivíduos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Durante longo período, a avaliação do estado de saúde das populações era 

condicionada, quase exclusivamente, aos indicadores derivados de dados de óbitos. 

No entanto, esses índices perderam progressivamente a capacidade de medir a 

saúde em decorrência da forte redução das taxas de mortalidade, com os 

consequentes aumentos da sobrevida e da prevalência de doenças crônicas, que 

mesmo de baixa letalidade podem ser altamente incapacitantes. O novo espectro de 

problemas de saúde passou a requerer para adequada mensuração, a construção 

de indicadores de incidência e prevalência de doenças6. 

A doença de Chagas, também conhecida como tripanossomíase americana, é 

uma doença potencialmente fatal causada pelo protozoário T. cruzi7. É uma infecção 

de caráter crônico, de difícil diagnóstico, manejo e tratamento, apresentando 

importante carga de morbidade, mortalidade e incapacidade nos países da América 

Latina8, e com aproximadamente 14 mil mortes a cada ano por complicações 

decorrentes da infecção9. Estima-se que 7,7 milhões de indivíduos estão infectados 

pelo T. cruzi no continente americano, com 108 milhões de indivíduos expostos em 

zonas endêmicas, e aproximadamente 41 mil novos casos de transmissão vetorial 

acontecendo anualmente8. 

Apesar de sua descoberta ter acontecido em 1909, somente a partir dos anos 

40 foram criadas as condições iniciais para que a doença de Chagas passasse a ser 

considerada um problema de saúde pública, no Brasil e no continente. As “dúvidas” 

relativas à enfermidade, sua magnitude e gravidade foram superadas. Ademais, se 

comprovou a eficácia de técnicas e métodos de controle com o uso sistematizado de 

inseticidas de ação residual em habitações infestadas pelo vetor10. 
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No Brasil, o número estimado de infectados pelo T. cruzi em 2005 foi de 

1.900.000, com aproximadamente 12% da população exposta em zonas 

endêmicas8. 

Inquéritos periódicos foram realizados no país, com o intuito de verificar a 

situação epidemiológica da infecção chagásica. O primeiro inquérito sorológico 

nacional, realizado entre 1975 e 1980 na população rural, revelou uma prevalência 

de 4,22%, com uma estimativa de prevalência de 1,78% para o Rio Grande do Norte 

(RN)11. No segundo inquérito nacional, realizado em escolares de 7 a 14 anos no 

período de 1989 a 1997, a prevalência neste estado foi de 0,2% de indivíduos 

soropositivos para infecção pelo T. cruzi12. As espécies de triatomíneos capturadas 

nos domicílios nessa década no RN foram o Triatoma pseudomaculata, o Triatoma 

brasiliensis e o Panstrongylus megistus5. No último inquérito, realizado no período 

de 2001 a 2008 incluindo crianças até cinco anos de idade em toda a área rural 

brasileira, exceto o Rio de Janeiro, a reatividade para a infecção pelo T. cruzi foi de 

0,1%, correspondendo a 104 participantes. Desses, 32 (0,03%) apresentaram 

sorologia confirmada para infecção chagásica, sendo 11 com indicativo de provável 

transmissão vetorial e 20 por provável transmissão congênita. Estes 11 casos se 

distribuíram por sete estados e, nove crianças positivas foram identificadas na região 

Nordeste, sendo uma delas do município de Várzea, RN; uma no Amazonas e uma 

no Paraná13. 

Dados recentes demonstraram que a situação epidemiológica da doença de 

Chagas no país foi substancialmente alterada14. A diminuição da frequência de 

novos casos de infecção pelo T. cruzi nas últimas décadas tem ocorrido como 

resultado do controle de vetores. As ferramentas para interromper o ciclo doméstico 

de transmissão do T. cruzi, como, controle químico15, melhoria habitacional e 

educação em saúde se encontram disponíveis14,16. De fato, a prevalência da 
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infecção tem diminuído em países que consistentemente aplicaram medidas de 

controle, como campanhas de controle ao vetor16. 

Contudo, a vulnerabilidade de qualquer enfermidade ao controle depende por 

um lado da própria epidemiologia da doença, da forma como é produzida e das 

condições que influenciam e, por outra parte, do instrumental tecnológico disponível 

para seu controle17. Em áreas de risco, a falta de aplicação periódica de inseticidas, 

uma política habitacional e inadequado controle entomológico, podem permitir a 

reintrodução de vetores essencialmente domiciliares como, o T. infestans, ou o 

reaparecimento de espécies que teriam sido eliminadas anteriormente e de difícil 

controle (T. brasiliensis e T. pseudomaculata), causando o agravamento da situação 

epidemiológica da doença de Chagas4,5,18. 

Na região Nordeste do Brasil observa-se uma tendência à progressiva 

diminuição da morbidade da doença de Chagas nas áreas em que a densidade 

triatomínico-tripanossômica paulatinamente se reduz, a mercê do combate aos 

triatomíneos e de outros fatores como, melhoria social, migração da população rural 

para as cidades, onde trabalhadores temporários e maquinaria substituíram a força 

local de trabalho, etc.15. Assim, pode-se estimar que a circulação do parasito no 

âmbito domiciliar do Nordeste tem diminuído consequentemente reduzindo, também, 

os riscos de transmissão vetorial do T. cruzi ao homem5. 

Hoje, no Brasil, estima-se que cerca de 70% dos indivíduos chagásicos já 

vivem no espaço urbano, proporção esta que é menor para outros países como, 

Bolívia e Paraguai. Nas próximas décadas, certamente o meio rural estará ainda 

mais esvaziado, com isto, reduzindo também a densidade de indivíduos suscetíveis 

nas zonas rurais. A área rural também tem se modernizado progressivamente em 

relação à produção e à habitação, se evidenciando um impacto positivo da 

globalização sobre a redução da transmissão vetorial da endemia2, uma vez que, 
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moradias de baixo padrão de construção apresentam muitos locais adequados para 

abrigar triatomíneos, sendo as que oferecem maior risco de infecção para seus 

moradores19. 

No estado do RN, a população rural até a década de 70 era superior à urbana, 

e atualmente equivale somente a 26,65% da população. Enquanto a população 

urbana quase triplicou nos últimos 30 anos, a rural foi reduzida de 812,9 a 740,1 mil 

habitantes no mesmo período20. Os primeiros estudos sobre a prevalência da 

infecção pelo T. cruzi nesse estado foram realizados no período de 1957 a 1962, 

revelando 12,2% de prevalência21. O RN possuía uma área vasta e desprovida de 

importância epidemiológica, por não existirem triatomíneos e indivíduos infectados 

no litoral e zona salineira. Nas demais áreas as condições de transmissão eram 

particularmente severas, onde a totalidade ou ¾ dos municípios apresentavam 

vetores transmissores do parasito22. 

Até ser implantado como programa de alcance nacional e com recursos 

suficientes para uma atuação continuada e com abrangência necessária, o controle 

da endemia chagásica tardou em demasia, mesmo depois de se haver conhecido 

tecnologia e métodos comprovadamente eficazes de combate aos vetores 

domiciliados10. 

No RN, as campanhas de combate à doença de Chagas só iniciaram por volta 

de 1972, com o Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERu). As 

atividades iniciaram mais organizadas no seridó em 1975, se estenderam até a área 

serrana e, em 1983, se expandiram para outros municípios. As atividades de 

combate ao vetor ocorreram de forma descontínua devido à falta de recursos 

humanos, insumos e inseticidas23. 

A epidemiologia da doença de Chagas, se caracteriza por um novo quadro de 

grande diversidade de situações que devem ser consideradas do ponto de vista do 
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controle da transmissão: I) o risco remoto de seu re-estabelecimento por espécie 

alóctone, como é o caso do T. infestans; II) a transmissão focalizada por espécies 

nativas sabidamente vetores, como, o P. megistus, o T. brasiliensis e menos 

provavelmente por T. pseudomaculata e T. sordida; III) a domiciliação de algumas 

espécies consideradas como exclusivamente silvestres, e o risco de que passem a 

atuar como vetores do parasito em algumas áreas, tais como, o T. rubrovaria no 

estado do Rio Grande do Sul e P. lutzi na região nordeste; IV) a possibilidade de 

ocorrência de transmissão extradomiciliar ou por visitação de triatomíneos às casas, 

como já observado com algumas espécies na região amazônica17. 

No Brasil, caminha-se para a consolidação de uma política que reconhece a 

necessidade de inquéritos periódicos para gerar informações que não são obtidas 

em registros contínuos e são essenciais para o planejamento e avaliação de 

políticas de promoção de saúde e de prevenção e controle de agravos. Experiências 

menores que os inquéritos nacionais significam espaços e oportunidades 

fundamentais de experimentação e validação de instrumentos, de compreensão dos 

determinantes da variação dos valores médios nacionais ou regionais, e de 

aprofundamento de questões que necessitam de investigações mais específicas e 

detalhadas6. No momento, a atenção volta para a continuidade da vigilância e 

intervenções de controle – especialmente em regiões onde o controle tem sido bem 

sucedido – de forma que a importância epidemiológica da doença de Chagas esteja 

em declínio24. 
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RESUMO 

Introdução: A ausência de dados recentes sobre a infecção pelo Trypanosoma 

cruzi na área endêmica do estado do Rio Grande do Norte motivou a realização de 

um inquérito soroepidemiológico amostral em moradores da zona rural da 

mesorregião oeste e do município de Caicó, na mesorregião central. Métodos: 

Dezesseis municípios foram sorteados, 15 da mesorregião oeste e um da central, 

com população estimada em 83.852 indivíduos. Foram coletadas 1.950 amostras de 

sangue na mesorregião oeste e 390 em Caicó. A pesquisa de anticorpos anti-T. 

cruzi foi realizada usando os kits Chagatest® ELISA, Chagatest® HAI-hemaglutinação 

indireta, e a reação de imunofluorescência indireta. Nos soros com resultados 

indeterminados foi realizado o western blot TESAcruzi® para confirmação da 

reatividade. Resultados: A estimativa da soroprevalência revelou 6,5% para a 

mesorregião oeste e 3,3% em Caicó. A soropositividade eleva-se progressivamente 

com a idade até a quinta década de vida em Caicó e na sexta década no oeste. As 

prevalências mais elevadas foram encontradas em grupos de municípios localizados 

na área central e geograficamente próximos dessa mesorregião. Apenas o grau de 

escolaridade e o conhecimento do triatomíneo evidenciaram associação à 

soropositividade. Não foram identificados indivíduos sororreativos com idade inferior 

a 18 anos e não houve evidência de associação quanto ao sexo. Conclusões: A 

infecção pelo T. cruzi persiste mais elevada e concentrada em municípios da área 

central do oeste, mas sugerem o declínio da transmissão vetorial nessa mesorregião 

e em Caicó. As variáveis epidemiológicas parecem não exercer influência na 

soropositividade, à exceção da escolaridade e conhecimento do triatomíneo nos 

sororreativos da mesorregião oeste. 

Palavras-chaves: Trypanosoma cruzi. Doença de Chagas. Soroprevalência. 

Variáveis epidemiológicas. 
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INTRODUÇÃO 

Após mais de um século de sua descoberta, a infecção pelo Trypanosoma 

cruzi1 ainda representa um problema relevante para a saúde pública com 7,7 

milhões de indivíduos infectados no continente latino americano e mais de 10.000 

óbitos ocorridos no ano de 20082,3. O número anual de novos casos de infecção por 

transmissão vetorial foi reduzido de 700.000 em 1990 para 41.200 em 2006 e o 

número de mortes por doença de Chagas diminuiu de aproximadamente 50.000 por 

ano em 1990 para 12.500 por ano em 20064. 

No Brasil, o primeiro inquérito sorológico nacional (1975-1980) estimou a 

prevalência da infecção pelo T. cruzi na população geral rural em 4,22%5. Na região 

Nordeste, a prevalência foi de 3,05%6, sendo os índices mais elevados para os 

estados de Sergipe (5,97%) e Bahia (5,44%), os mais baixos para o Ceará (0,84%) e 

Maranhão (0,12%) e, para o estado do Rio Grande do Norte (RN) foi de 1,78%5. 

Um segundo inquérito sorológico, realizado em escolares de sete a 14 anos de 

idade entre 1989-1997, analisou 226.138 amostras em 842 municípios de 18 

estados e demonstrou 0,14% de positividade. Na região Nordeste, a prevalência da 

infecção chagásica foi de 0,08%, sendo a mais elevada 0,20% para o estado do 

RN7. 

O último inquérito de soroprevalência da infecção pelo T. cruzi, realizado entre 

2001-2008 em 104.954 crianças com até cinco anos de idade na área rural 

brasileira, exceto o estado do Rio de Janeiro, mostrou 0,03% de positividade. No 

estado do RN foi encontrada uma criança com soropositividade confirmada de um 

total de 1750 analisadas, cuja mãe era soronegativa, indicando uma provável 

transmissão vetorial ativa8. 

O controle de triatomíneos na região Nordeste representa problemas no 

presente e no futuro. Esta região apresenta elevada concentração do Triatoma 
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brasiliensis e, é o centro de dispersão do vetor relatado como de difícil controle em 

todo o Brasil7,9,10. E, ainda mostra fatores que são preocupantes, uma vez que 

permanece socialmente deprimida e com moradias que podem ser apropriadas à 

colonização pelo triatomíneo, além de apresentar a predominância de vetores de 

difícil controle e pelo baixo nível de cobertura operacional do Programa de Controle 

da Doença de Chagas (PCDCh)6,11. 

Considerando que no estado do RN existem espécies comprovadamente 

autóctones e transmissores do T. cruzi, demonstradas pela presença constante de 

T. brasiliensis, T. pseudomaculata e, ainda, a emergência de espécies, como, 

Panstrongylus lutzi, há a probabilidade de ser incluído em área de risco de 

transmissão. Após os programas de controle dirigidos ao vetor inexistem dados 

epidemiológicos sobre a real situação da infecção humana pelo T. cruzi nos 

municípios incluídos na área endêmica para a doença de Chagas desse estado. O 

objetivo deste trabalho foi realizar um inquérito soroepidemiológico amostral para 

estimar a prevalência da infecção em moradores da zona rural dos municípios da 

mesorregião oeste e de Caicó, e avaliar os possíveis fatores associados à infecção 

chagásica. 
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MÉTODOS 

Área estudada 

O Rio Grande do Norte (RN) está localizado na região Nordeste do Brasil entre 

os paralelos 4°49’53’’ e 6°58’57” de latitude sul e, entre os meridianos 35°58’03” e 

38°36’12” a oeste de Greenwich. A população é de 3.168.133 habitantes, sendo que 

702.694 (22,2%) vivem em área rural12. O estado possui uma área de 52.796,79 

km², limitado ao norte e a leste com o oceano Atlântico, ao sul com o estado da 

Paraíba e a oeste com o Ceará. Politicamente está dividido em 167 municípios, 

agrupados em quatro mesorregiões: oeste, central, agreste e leste12,13 (Figura 1). A 

mesorregião oeste inclui 62 municípios, sendo a mais populosa e a segunda mais 

importante do ponto de vista econômico, enquanto a mesorregião central é 

constituída de 37 municípios e a menos populosa. A vegetação predominante é do 

tipo caatinga, solos do tipo neosolos são bastante frequentes, com aparecimento 

constante de pedregosidade e rochosidade na superfície, sendo comumente 

encontrados afloramentos das rochas, também conhecidos como serrote ou lajedo. 
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FIGURA 1 - Mapa do estado do Rio Grande do Norte dividido por mesorregiões, 

e em branco os municípios avaliados no inquérito soroepidemiológico no 

período de 2007-2009. 

Plano Amostral 

O desenho da amostra de indivíduos foi realizado individualmente para cada 

mesorregião envolvida. Na mesorregião oeste, esse desenho foi definido em dois 

estágios. No primeiro, foram definidos estratos de municípios, de acordo com a 

população rural e utilizando o “método de acumulação da raiz quadrada da 

frequência”. Neste estágio foram obtidos três estratos de municípios: com menos de 

dois mil habitantes; entre dois e seis mil; e acima de seis mil habitantes na zona 

rural. Para cada um dos estratos foram sorteados cinco municípios obtendo-se nos 

15 municípios um total de 77.203 habitantes da zona rural, levando em consideração 

o banco de dados do IBGE14. Para este total, obteve-se no segundo estágio uma 

“amostra aleatória simples”, sendo que, para efeito de definição do cálculo amostral, 
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a variável considerada foi p = proporção de indivíduos reativos para infecção pelo T. 

cruzi na mesorregião oeste. De acordo com um estudo anterior em 515 moradores 

da zona rural do município de Caraúbas na mesorregião do oeste15, obteve-se uma 

estimativa preliminar de p = 0,09. 

Para o município de Caicó, o desenho da amostra para o inquérito sorológico 

se baseou em “amostragem aleatória simples”, sendo que, para efeito de definição 

do cálculo amostral, a variável considerada é p = proporção de indivíduos com 

sorologia reagente e de acordo com estimativa preliminar15, tem-se p = 0,037. A 

população rural envolvida foi de 6.960 indivíduos14. 

Dessa forma, o cálculo do tamanho da amostra foi definido por: 

(1 )

( 1) (1 )

Np p
n

N D p p

−
=

− + −
 

Onde n= tamanho da amostra; N = Número total de habitantes; D = ε2 /4, sendo ε um 

limite para um erro estimado de p, que satisfaz: P(| p − p̂ | < ε) = 0,95 e p̂ como o 

estimador da proporção de indivíduos com sorologia reagente na mesorregião oeste 

ou no município de Caicó. 

Assim, considerando para a mesorregião oeste ε = 0,015, N = 77.204 e 

substituindo p por p̂ = 0,09, obtém-se n = 1.429. Para o município de Caicó, 

considerando ε = 0,02, N = 6960 e substituindo p por p̂ = 0,037, obtém-se n = 339. 

Coleta de amostras 

Após o sorteio dos municípios e definição do cálculo amostral, as comunidades 

rurais foram sorteadas aleatoriamente. As amostras de sangue foram coletadas por 

punção venosa entre 2007 e 2009 em 1.950 indivíduos da mesorregião oeste e 390 

indivíduos do município de Caicó, com idade entre sete e 90 anos, de ambos os 

sexos. Os soros foram separados por centrifugação, 2.500rpm por 10min a 

temperatura ambiente (Centrífuga Fanem Excelsa® modelo 206, São Paulo, Brasil), 
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distribuídos em alíquotas e armazenados a -20°C até o momento de uso. Um 

questionário desenvolvido especificamente para o estudo foi validado15 e aplicado 

para coleta de dados dos participantes, com a finalidade de identificar variáveis 

epidemiológicas de risco para a infecção tais como, sexo, idade, naturalidade, 

escolaridade, conhecimento do triatomíneo, presença do triatomíneo no domicílio, 

transfusão sanguínea e o período de tempo que residiu na zona rural ou urbana. 

Soroprevalência 

A pesquisa de anticorpos anti-T. cruzi foi realizada com os kits Chagatest® 

ELISA recombinante v. 3.0, com sensibilidade de 98,81% e especificidade de 

99,62%16; Chagatest® HAI screening A-V (Wiener Lab®, Rosário, Argentina), 

sensibilidade 100% e especificidade 98,7% segundo o fabricante, sendo 

considerado como ponto de corte para esse método o título de 1:40; e a reação de 

imunofluorescência indireta (IFI) usando como antígeno as formas epimastigotas do 

T. cruzi da cepa Y mantidas em cultivo e fixadas com formaldeído a 20%. A 

imunoglobulina anti-IgG humana marcada com isotiocianato de fluoresceína (Sigma 

Chemical Company®, Missouri, USA) foi utilizada como conjugado, sendo 

considerado como ponto de corte o título de 1:4017. O resultado para cada soro foi 

considerado positivo para a infecção pelo T. cruzi quando dois métodos com 

princípios diferentes foram reativos; indeterminado quando apenas um método foi 

reativo; e negativo quando os métodos foram não reativos, segundo recomendação 

da Organização Mundial de Saúde18,19. Nos soros com resultados indeterminados foi 

realizado para confirmação ou não de reatividade anti-T. cruzi o teste de Western 

blot (TESAcruzi, bioMérieux Brasil)20. 

Análise estatística 

O banco de dados contendo aspectos demográficos e socioambientais foi 

analisado pelos programas Excel e Statistical Package for the Social Sciences 
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(SPSS) versão 17, sendo realizada análise descritiva, de associação Qui-quadrado, 

análise multivariada de agrupamentos e teste de comparação de proporções, sendo 

considerados significativos quando o valor de p foi inferior a 0,05 (p<0,05). 

Considerações éticas 

Os princípios éticos contidos nas diretrizes da resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde sobre pesquisa envolvendo seres humanos foram cumpridos 

neste trabalho. Os moradores rurais a partir de sete anos de idade e de ambos os 

sexos, foram convidados a participar do trabalho concordando de forma livre e 

espontânea por assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

(COEP/UFMG nº 312.2006). No caso de menores de idade, os pais ou responsáveis 

assinaram o TCLE. Todos os indivíduos soropositivos foram encaminhados para 

acompanhamento clínico com a equipe mais próxima da Estratégia de Saúde da 

Família (ESF).  
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RESULTADOS 

No período de 2007 a 2009 foram investigados 2.340 indivíduos procedentes 

de 16 municípios do estado do RN sendo 15 da mesorregião oeste e um da central. 

A estimativa da soroprevalência da infecção pelo T. cruzi revelou positividade de 

6,5% para a mesorregião oeste (126/1950), correspondendo atualmente a 14.151 

indivíduos infectados, com base em dados do último censo para a população rural 

dessa mesorregião12. No município de Caicó a soroprevalência foi de 3,3% (13/390) 

o que corresponde atualmente a 175 indivíduos infectados, também com base no 

último censo para a população rural desse município12 (Figura 2 e Tabela 1). 

A média de idade da população total foi de 38 anos e mediana de 37 anos 

(desvio padrão = 19 anos e intervalo entre sete e 90 anos). Para os indivíduos 

soropositivos da mesorregião oeste, a média foi de 48 anos e a mediana de 50 anos 

(desvio padrão = 14 anos e intervalo entre 18 e 84 anos). Dos indivíduos 

procedentes do município de Caicó a média foi de 47 anos e a mediana de 43 anos 

(desvio padrão = 13 anos e intervalo entre 22 e 70 anos). A soropositividade eleva-

se progressivamente com a idade dos indivíduos até a sexta década de vida na 

mesorregião oeste (p<0,001) e, até a quinta década no município de Caicó, porém 

sem evidência de associação (p=0,401), diminuindo nas faixas etárias posteriores. 

Não foram encontrados indivíduos com sorologia positiva com idade inferior a 18 

anos (Figura 3). Quanto ao sexo, não houve evidência de associação com a 

soropositividade (p=0,107 para a mesorregião oeste e p=0,880 para Caicó). 

A análise de agrupamentos dos municípios da mesorregião oeste de acordo 

com a soropositividade demonstrou a existência que três grupos de prevalência 

nessa área: o primeiro envolvendo aqueles com soroprevalência mais baixa, entre 

0,0% e 2,4%; o segundo grupo com prevalências que variam de 2,5% a 4,9%, 

representado por Mossoró, São Miguel e Riacho de Santana; e um terceiro grupo, 
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com prevalências mais elevadas, entre 8,0% e 10,4%, representado por Apodi, 

Caraúbas, Gov. Dix-Sept Rosado, Lucrécia e Severiano Melo, mostrando diferença 

significativa entre os grupos (p<0,001). 

As variáveis epidemiológicas relacionadas ao risco de adquirir a infecção pelo 

T. cruzi foram investigadas e, em relação à escolaridade, a maioria dos indivíduos 

soropositivos alcançou o ensino fundamental incompleto, com associação 

significativa à prevalência apenas na mesorregião oeste (Tabela 2). Quanto ao 

conhecimento do triatomíneo, houve evidência de associação com a 

soropositividade na mesorregião oeste (p=0,007), não sendo observada para o 

município de Caicó (p=0,407). As demais variáveis, como, a presença de 

triatomíneos no intradomicílio, os indivíduos que receberam transfusão de sangue, e 

o tempo de moradia na zona rural ou urbana, não mostraram evidência de 

associação com a soropositividade em nenhuma das áreas estudadas (Tabela 2). 
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FIGURA 2 - Soropositividade anti-Trypanosoma cruzi em moradores da zona 

rural da mesorregião oeste e do município de Caicó, RN, no período de 2007-

2009. 



 

32 

 

TABELA 1 - Soropositividade anti-Trypanosoma cruzi em 

moradores da zona rural por município da mesorregião oeste 

e do município de Caicó, RN, no período de 2007-2009. 

Municípios 
Positivos Negativos Total 

Nº % Nº % Nº 

Apodi 31 9,3 304 90,7 335 

Caraúbas 49 10,3 429 89,7 478 

Francisco Dantas - - 36 100,0 36 

Frutuoso Gomes - - 94 100,0 94 

Gov. Dix-Sept 

Rosado 
09 8,0 103 92,0 112 

Lucrécia 03 8,8 31 91,2 34 

Luís Gomes - - 84 100,0 84 

Mossoró 10 3,7 258 96,3 268 

Rafael Fernandes - - 48 100,0 48 

Riacho de Santana 03 4,9 58 95,1 61 

São Miguel 04 2,5 159 97,5 163 

Serra do Mel - - 19 100,0 19 

Serrinha dos Pintos - - 46 100,0 46 

Severiano Melo 17 10,4 146 89,6 163 

Tibau - - 09 100,0 09 

Total 126 6,5 1824 93,5 1.950 

Caicó 13 3,3 377 96,7 390 

Nº - Número de indivíduos; % - percentagem 
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FIGURA 3 - Soropositividade anti-Trypanosoma cruzi em moradores da zona 

rural da mesorregião oeste e do município de Caicó, RN, por faixa etária, no 

período de 2007-2009. 
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TABELA 2 – Soropositividade anti-Trypanosoma cruzi em moradores da zona 

rural da mesorregião oeste e do município de Caicó, RN, em relação às 

variáveis epidemiológicas. 

Variáveis 
  Mesorregião oeste   Município de Caicó 

  Nº % p valor  Nº % p valor 

Grau de 

escolaridade 

NA 21 16,7 

0,022 

 04 30,8 

0,609 

FI 80 63,5  07 53,8 

FC 02 1,6  - - 

MI 06 4,8  - - 

MC 10 7,9  02 15,4 

SI - -  - - 

SC 07 5,5  - - 

Conhecimento do 

triatomíneo 

Sim 116 92,1 
0,007 

 13 100 
0,407 

Não 10 7,9  - - 

Triatomíneo no 

domicílio 

Sim 65 51,6 
0,439 

 11 84,6 
0,399 

Não 61 48,4  02 15,4 

Recebeu sangue 
Sim 04 3,2 

0,819 
 - - 

0,242 
Não 122 96,8  13 100 

Zona de maior 

tempo de moradia 

Urbana 03 2,4 
0,071 

 - - 
0,383 

Rural 123 97,6  13 100 

Nº - Número de indivíduos; % - Percentagem; NA - não alfabetizado; FI - 

fundamental incompleto; FC - fundamental completo; MI - médio incompleto; MC - 

médio completo; SI - superior incompleto; SC - superior completo. 
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DISCUSSÃO 

A tripanossomíase americana ou doença de Chagas é uma infecção endêmica 

e de evolução essencialmente crônica, causada pelo agente etiológico o protozoário 

T. cruzi1 e, resulta de uma longa associação do parasito com o hospedeiro. 

Atualmente ainda persiste em populações rurais residindo em ambiente onde se 

encontram os vetores do parasito no peri e intradomicílio de diferentes regiões 

geográficas em vários países da América Latina, inclusive no Brasil. 

A prevalência da infecção pelo T. cruzi encontrada neste estudo foi de 6,5% 

para a mesorregião oeste e 3,3% para o município de Caicó, bem acima dos índices 

encontrados no primeiro inquérito nacional5, chamando a atenção para um estado 

com problemas no presente e no futuro, uma vez que mesmo após medidas de 

controle direcionadas ao vetor, e implantadas em todo o território brasileiro, esses 

valores de prevalência se mantém bastante elevados. A literatura mostra uma 

grande variabilidade na distribuição dos índices de soroprevalência da infecção pelo 

T. cruzi nos diferentes estados da região nordeste, ratificando a importância da 

realização de inquéritos que evidenciem a atual situação epidemiológica dessa 

infecção. Estudos realizados em 1984 em áreas endêmicas do Piauí e Paraíba 

mostraram prevalências em comunidades rurais de 12,1 e 4,2% respectivamente21. 

No município de João Costa, Piauí, um estudo numa população urbana e rural 

revelou 9,8% de prevalência da infecção chagásica22. Um inquérito sorológico 

realizado na população rural deste estado evidenciou 1,9% de prevalência da 

infecção23. No estado da Bahia, um inquérito realizado no município de Mulungu do 

Morro mostrou reatividade sorológica em 25,1% da população estudada24, 

provavelmente pelo uso de antígenos totais do T. cruzi, ocasionando reações 

cruzadas com outros parasitos. No estado do Ceará foi detectada em moradores 
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rurais de Jaguaruana a prevalência de 3,1%25, município que faz divisa com a 

mesorregião oeste do RN. 

Os percentuais de positividade mais baixos encontrados em Caicó, quando 

comparado com a mesorregião oeste podem ser atribuídos ao fato de que as 

campanhas de controle ao vetor, iniciadas no RN por volta de 1972, começaram de 

forma mais organizada na mesorregião central onde está situado esse município e 

se mantém até os dias atuais. Contribui ainda para um maior controle nessa região o 

fato desse município ter sido uma das duas sedes regionais da Fundação Nacional 

de Saúde (FUNASA) que existiam no estado. Por outro lado, o aumento da 

prevalência na mesorregião oeste pode estar relacionado ao fato de que, dos 115 

municípios considerados em área endêmica para doença de Chagas no RN, apenas 

12 atingiram a fase de vigilância entomológica, onde as atividades aconteceram de 

forma descontínua, devido à falta de recursos humanos, insumos e inseticidas11. 

Aliado a isso, observa-se ainda que os vetores predominantes como, o T. 

brasiliensis e o T. pseudomaculata, são endêmicos e de difícil controle, 

permanecendo como grande desafio operacional6. Esses vetores, principalmente o 

T. brasiliensis, embora não sejam domiciliados, podem manter o ciclo de 

transmissão do parasito na população rural. 

O último inquérito sorológico nacional alertou para o fato de uma provável 

transmissão ativa pelo T. cruzi estar ocorrendo no estado do RN, pelo encontro de 

uma criança soropositiva com mãe soronegativa. Contudo, os dados revelam que 

esse achado pode ser mais elevado uma vez que o número de amostras 

examinadas correspondeu a 55,4% daquelas previstas para coleta8, ratificando a 

necessidade de inquéritos baseados em dados primários e/ou secundários, que 

mostrem a atual situação epidemiológica dessa infecção. 
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Em relação à faixa etária os indivíduos soropositivos apresentaram média de 

idade mais elevada que a população geral, sugerindo uma relação direta entre a 

prevalência e o tempo de vida. De fato, esse comportamento é esperado, uma vez 

que devido a interrupção da transmissão vetorial do T. cruzi, o contato desses 

indivíduos com os vetores aconteceu no máximo até a década de 80, quando foi 

priorizado pelo Ministério da Saúde o programa de controle da doença de Chagas. 

Esse achado também foi encontrado em alguns estudos no Brasil, tais como, em Rio 

Verde, Mato Grosso do Sul; Lassance, Berilo e Mateus Leme, Minas Gerais; e no 

estado do Piauí. Nesses municípios houve um incremento na prevalência da 

infecção principalmente após os 30 anos de idade23,26-29. Enquanto que, o declínio 

do número de infectados observado em idades mais avançadas pode estar 

relacionado ao risco individual menor de infecção no passado ou por outras causas, 

como perda natural de anticorpos ou morte causada pela doença de Chagas30. 

Na mesorregião oeste, em alguns municípios situados na área central, a 

prevalência da infecção chagásica foi mais elevada. Embora sejam necessárias 

mais investigações sobre essa possível concentração da prevalência, os achados 

podem estar relacionados a condições próprias desses municípios, tais como, clima, 

vegetação ou relevo, propiciando uma melhor adaptação dos insetos vetores nesses 

locais, e aos fatores relacionados às populações do parasito que circulam entre os 

hospedeiros invertebrados e vertebrados nesses municípios. Na região Amazônica a 

aglomeração de casos foi relacionada a um padrão de transmissão característico de 

micro epidemia familiar; fortemente sugestivo de transmissão por fonte comum, 

como a via oral31, ou pode estar relacionada a um padrão de transmissão de 

características ocupacionais, ambas com tendência a ocorrer de forma 

aglomerada32,33. 
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Neste inquérito não foi detectada associação da soroprevalência da infecção 

pelo T. cruzi ao sexo, assim como observado em outros estudos26,27,30,34-36. Na 

mesorregião oeste, dos 126 positivos, 62 pertenciam ao sexo feminino e 64 ao sexo 

masculino. Em Caicó, sete dos 13 positivos eram do sexo feminino, e seis do 

masculino. Poucos trabalhos relatam o sexo como uma variável que interfere no 

comportamento da transmissão vetorial do parasito, dada a equiprobabilidade de 

aquisição da infecção, para ambos os sexos, no ambiente domiciliar36. Contudo, 

existem trabalhos que mostram uma associação entre essas variáveis, com uma 

predileção pelo sexo feminino29, ou então relacionada com a atividade profissional 

do indivíduo37, abrindo interrogações sobre o gênero e a susceptibilidade à infecção 

pelo T. cruzi. 

O perfil dos soropositivos quanto à escolaridade demonstrou que há um 

predomínio de indivíduos com baixo nível de instrução, sugerindo que a infecção 

está intimamente relacionada ao desenvolvimento da população, acometendo 

geralmente indivíduos mais pobres e com baixa escolaridade. Diversos autores têm 

relatado achados semelhantes6,27,36,38, inclusive caracterizando o analfabetismo 

como o principal marcador social da infecção chagásica23. 

A grande quantidade de indivíduos soropositivos com antecedente de 

conhecimento e contato com os triatomíneos sugere que a principal forma de 

infecção nessa área foi vetorial, sustentado pelo fato de não haver evidência de 

associação com a transfusão sanguínea, o que aponta para a importância vigilância 

entomológica permanente. Um percentual de 91% dos indivíduos soropositivos 

conhecia o triatomíneo, sendo que 49,5% identificaram na residência, dados que 

corroboram com os descritos na literatura28, onde 89,47% conheciam o triatomíneo e 

52,63% haviam identificado em suas moradias. No último inquérito para a infecção 
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chagásica, a presença do triatomíneo no intradomicílio situou-se no limiar da 

significância8, ao passo que neste trabalho não houve evidência de associação. 

Em relação à variável transfusão de sangue não houve evidência de 

associação com os indivíduos sororreativos. O número de indivíduos infectados via 

transfusão sanguínea é cada vez mais baixo, em virtude do rigoroso controle nos 

bancos de sangue do Brasil. Em 13.195 doadores nos centros de Hemoterapia do 

estado do RN a positividade foi de 0,4% para infecção pelo T. cruzi, no período de 

1991 a 199611,39. 

O percentual de amostras inicialmente consideradas indeterminadas neste 

inquérito pode ser explicado pela variabilidade entre isolados do T. cruzi associada 

com fatores imunogenéticos do hospedeiro humano, o que poderia influenciar o 

desempenho dos ensaios sorológicos40, uma vez que o parasito apresenta uma 

ampla diversidade genética41. Outros fatores envolvem uma variação de antígenos 

em face de uma resposta imune do hospedeiro. Essas modificações também 

envolvem variações morfológicas no ciclo biológico, as quais envolvem vários 

antígenos em suas diferentes fases42. O T. cruzi pode ainda produzir diversas 

proteínas de superfície variantes, que permitem ao parasito não se ligar a 

determinados anticorpos43. Além disso, existe a possibilidade da ocorrência de 

reações cruzadas com anticorpos anti-Leishmania, o que pode ser minimizado com 

o emprego de antígenos recombinantes usando ELISA, melhorando a 

especificidade44. Outra hipótese poderia estar associada à presença de diferentes 

genótipos do T. cruzi nas mesorregiões avaliadas45, sugerindo que as diferenças na 

soropositividade poderiam estar relacionadas ao genótipo do parasito. 

A doença de Chagas vem recebendo baixo nível de prioridade política no Brasil 

principalmente por apresentar uma evolução clínica longa e de baixíssima expressão 

social nas populações de risco46. É evidente que a solução definitiva da transmissão 
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do T. cruzi depende da melhoria das condições de vida de grande parte da 

população, sobretudo no meio rural, mas é igualmente certo que há hoje 

acumulação técnica suficiente para impedir a produção de novos casos da 

enfermidade47. Caminha-se, desta forma, para a consolidação de uma política que 

reconhece a necessidade de inquéritos periódicos para gerar informações que não 

são obtidas em registros contínuos e são essenciais para o planejamento e 

avaliação das políticas de promoção de saúde e de prevenção e controle de 

agravos48. 

Considerando os dados deste trabalho, se observa que a prevalência da 

infecção humana pelo T. cruzi persiste mais elevada e concentrada em municípios 

da área central da mesorregião oeste, e continua a ser um problema para a saúde 

pública para o estado do RN. No entanto, o declínio da transmissão vetorial nessa 

mesorregião e em Caicó aponta para a eficácia de medidas de controle na 

prevenção de agravos nessa população, promovendo uma melhor qualidade de vida 

a esses indivíduos. As variáveis epidemiológicas avaliadas parecem não exercer 

influência na soropositividade, à exceção da escolaridade e conhecimento do 

triatomíneo nos sororreativos da mesorregião oeste. Estudos estão sendo realizados 

nas áreas envolvidas para avaliar a evolução clínica dos indivíduos sororreativos 

bem como, a morbidade e o perfil imunológico associados à infecção. 
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4. COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

O anteprojeto inicial, submetido ao Programa de Pós Graduação em Ciências 

da Saúde tinha como título “Soroprevalência da infecção pelo Trypanosoma cruzi na 

zona rural do oeste potiguar”. Um inquérito sorológico também foi desenvolvido 

paralelamente para o município de Caicó que pertence à mesorregião central. Na 

conclusão dos inquéritos, surgiu a idéia de juntá-los e comparar os aspectos 

soroepidemiológicos encontrados na mesorregião oeste com os obtidos no 

município de Caicó. O nosso objetivo foi verificar se no estado, haveria ou não 

diferenças quanto à prevalência da infecção pelo T. cruzi e avaliar as variáveis 

epidemiológicas que pudessem estar relacionadas ao risco de adquiri-la. 

Anteriormente, um projeto piloto foi realizado em duas cidades da mesorregião 

central, Serra Negra do Norte e Caicó, e em uma da mesorregião oeste, Caraúbas, 

sendo essencial para a validação do questionário aplicado e desenvolvimento dos 

inquéritos posteriores, e realização de todas as etapas propostas. O plano amostral 

e a análise estatística foram essenciais para que fosse alcançada a 

representatividade dos inquéritos. 

Recentemente, um inquérito nacional mostrou existir no RN a possibilidade de 

transmissão vetorial ativa, pelo encontro de uma criança menor de cinco anos de 

idade com infecção pelo T. cruzi, com mãe soronegativa. Essa criança foi 

encontrada em uma mesorregião diferente das avaliadas nesse estudo, o que pode 

motivar a ampliação da pesquisa para outras mesorregiões do estado. 

O mérito desse trabalho se deve ao fato de não haver publicações recentes 

sobre a infecção pelo T. cruzi no RN em população a partir de 07 anos de idade, 

sobre o conhecimento da infecção em relação à prevalência atual nas áreas 

endêmicas, assim como informações relativas ao controle e à transmissão vetorial. 

Esses dados irão contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao 
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indivíduo sororreativo ou com manifestações clínicas já determinadas, despertando 

para o problema de saúde que ainda persiste no estado. 

O cumprimento do cronograma sofreu atraso, principalmente por dificuldades 

relacionadas à execução das atividades na fase final experimental e de redação, 

uma vez que durante o período do curso de mestrado, fui aprovado em um concurso 

público para a Universidade Federal do Amazonas (UFAM) em Coari-AM, para o 

cargo de Professor Auxiliar I, cidade que passei a residir. Entender as dificuldades 

vivenciadas pelas pessoas que moram no interior do Amazonas para quem está em 

cidades que dispõem de tudo que precisamos é realmente difícil. Internet com 

velocidade de transferência baixíssima, locomoção via fluvial, telefonia de péssima 

qualidade, entre outros fatores, são realidades do dia-a-dia em Coari-AM. Contudo, 

optei por me estabelecer nesse estado para ser uma simples gota no oceano 

científico, e poder contribuir como professor e pesquisador para o desenvolvimento 

dessa cidade no norte do país. E se algum aluno pode sair da Universidade sabendo 

um pouco de Parasitologia, eu já me sinto satisfeito, por poder proporcionar os 

conhecimentos adquiridos no início de uma etapa de qualificação pessoal que ainda 

se prorrogará. 

Na UFAM, participo do grupo de pesquisa “diversidade genética de amostras 

da população humana do médio Solimões”, e oriento alunos dos cursos de 

biotecnologia, nutrição, fisioterapia e enfermagem em projetos de extensão, 

trabalhos de conclusão de curso, e sou colaborador de projetos de pesquisa. Com o 

título de mestre, pretendo orientar alunos da graduação bolsistas de iniciação 

científica envolvidos em projetos de pesquisa. Faço parte ainda de um grupo que 

trabalha com doenças infecciosas e parasitárias em comunidades ribeirinhas, tema 

com o qual pretendemos constituir uma base de pesquisa. 
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O enriquecimento intelectual e científico é item indissociável de um Programa 

de Pós-Graduação. O PPGCSa, por apresentar um perfil multidisciplinar, possibilita 

aos alunos um contato diferenciado abrangendo diversos temas da área da saúde, 

permitindo ampliar os horizontes acadêmicos e científicos e adquirir pensamento 

crítico e analítico com senso de responsabilidade. Todas essas características são 

essenciais para influenciar o desenvolvimento de pesquisas na área da saúde, o que 

exige do pesquisador um conhecimento amplo e técnico em diferentes temas. Por 

outro lado, uma formação mais direcionada proporciona uma imersão maior em um 

tema específico, o que pode ser de fundamental importância para o desenvolvimento 

de pesquisas para determinado assunto. 

Como perspectivas futuras, pretendemos dar continuidade aos estudos sobre o 

T. cruzi, trabalhando provavelmente com a situação da infecção pelo T. cruzi na 

Amazônia abordando os aspectos biológico, molecular e epidemiológico do parasito 

associados à infecção chagásica. Para tanto, é de fundamental importância a 

continuação desse processo de amadurecimento para a continuidade da 

qualificação acadêmica pleiteando em breve inscrição no doutorado, o que 

certamente proporcionará bases cada vez mais sólidas para inserção no universo 

científico e adequada realização das atividades na academia. 
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6. ANEXOS 

6.1. ANEXO 1 – PARECER COEP/UFMG 
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6.2. ANEXO 2 – PARECER COEP/UFMG – RELATÓRIO PARCIAL 
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