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RESUMO 

 

Tripanossomíase americana ou doença de Chagas (dCh) ainda representa um importante 

problema de saúde pública, no Brasil estima-se que cerca de 1,2 milhões de indivíduos 

estejam infectados. Dentre as formas de transmissão temos: vetorial, transfusional, vertical, 

oral e existem outros mecanismos de transmissão, denominados ocasionais tais como, a 

manipulação de animais infectados; acidentes em laboratório e transplante de órgãos. A 

infecção por Trypanosoma cruzi já foi identificada em mais de uma centena de espécies de 

mamíferos silvestres. Portanto, por ser a caça de animais silvestres uma atividade praticada 

em território nacional é possível inferir que os caçadores possam fazer parte de um grupo 

vulnerável para infeção com o T. cruzi. Deste modo, o estudo tem como objetivos: conhecer a 

frequência da infecção pelo T. cruzi em caçadores na Mesorregião Oeste do estado do Rio 

Grande do Norte; Delinear os conhecimentos e práticas dos caçadores da Mesorregião Oeste 

do Rio Grande do Norte; Descobrir as práticas de caça potencialmente associadas à 

transmissão da doença de Chagas, incluindo a exposição do vetor, condições sobre a pernoite, 

e tipos de animais caçados; e descrever as possíveis formas clínicas da doença de Chagas em 

caçadores na mesorregião Oeste potiguar.  Pesquisa de caráter quantitativo, descritivo-

exploratório, realizada com caçadores em 09 municípios da Mesorregião Oeste Potiguar, 

aplicou-se um questionário para conhecer o perfil dos caçadores, as práticas e o conhecimento 

da patologia, assim como a sorologia para doença de chagas. Os Casos diagnosticados 

realizaram acompanhamento no Ambulatório de Doença de Chagas - ADOC, atendimento 

com cardiologista e exames como ECG, ECO e coleta de sangue. Na análise dos dados 

utilizou-se a estatística descritiva. Resultados: A frequência para dCh encontrada foi 4,7% 

com destaque para o município de Felipe Guerra onde encontramos 9,1%, de modo que 

alguns apresentaram índices maiores que a da mesorregião e do Estado. A duração na mata, 

quanto menor for mais proteção é para o caçador, que estes são residentes da zona urbana e 

fazem uso da caça como iguaria. Os caçadores são considerados um público de risco para 

infecção pelo T.Cruzi em virtude de elementos comportamentais como dormir na mata, 

esfolar o animal sem uso de EPIs, consumo da carne e por estarem dividindo o espaço junto 

ao vetor, enfatizando a transmissão selvagem. Conclusão: O estudo revelou que os caçadores 

tem conhecimento sobre a doença, no entanto, esse conhecimento não gerou comportamentos 

de proteção para diminuir a possível contaminação com o T. Cruzi.  

 

Palavras-chave: Caça, Doença de Chagas, Transmissão Selvagem. 

  



ABSTRACT 

 

American trypanosomiasis, also known as Chagas disease, still represents an important public 

health problem. It is estimated that in Brazil around 1.2 million people are infected with the 

disease. Its vector-borne transmission still has predominance throughout the possible via of 

infection, followed by transfusion, vertical transmission down to unprotected processing of 

game meat, lab accidents and organ transplants. Trypanosoma cruzi infection has already 

been identified in more than a hundred species of wild mammals. Considering that hunting is 

a common practice all around Brazil, it is not hard to infer that hunters are a vulnerable 

demographics to such parasites. Such open susceptibility to this affliction was one of the most 

prominent reasons that prompt the objectives of this study, general and specifics alike. 

Respectively: knowing the frequency of infection by T. cruzi in hunters in the Midwest of the 

Brazilian state of Rio Grande do Norte; discovering the behaviors during the hunt that may 

lead to the transmission of the disease, for instance, contact with the vector, sleeping 

conditions and species of hunted animals; and describing the possible clinical manifestations 

of the disease in such hunters. This is a quantitative descriptive-exploratory research 

performed in nine cities in the Midwest of the state of Rio Grande do Norte in Brazil. The 

data collection was possible through the gathering of information on questionnaires applied to 

each participant hunter in order to know their behavior, practices, attitudes and knowledge of 

the disease. This followed by a serologic survey aiming to assess for positive cases, where the 

ones diagnosed positive to the disease were immediately put under the care of the 

Ambulatório de Doença de Chagas – ADOC, a healthcare facility specifically design to this 

purpose, where they were assisted by cardiologists and other healthcare professionals to do 

further tests, namely, electrocardiogram, echocardiogram and further blood tests. These were 

the results: the frequency to Chagas disease was 4.7%, highlighting the city of Felipe Guerra 

with the incidence of 9.1%. It was possible to assert that some of the results were higher that 

the results of the Midwest of the state under study. Hunters are a risk group for the infection 

with T. cruzi. It was possible to assert that much of the risk is inherent to elements of their 

behavior: sleeping in the wild; preparing and eating the game without minimum protection or 

sanitary conditions; being in the same space where the vector may be abundant. All 

emphasizing the high probability of infection because of the wild where they place themselves 

in, the very place where they do their activities. In conclusion, this study showed that hunters 

have knowledge of the disease, however, knowing about it did not bring changes in their 

behavior to lower their level of contamination by T. cruzi. This substantiating our findings 

that the lower contact with the environment of the vector the better are the chances of not 

being infected by T. cruzi. 

 

Keywords: Hunt, Chagas Disease, Wilderness, Transmission. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A tripanossomíase americana ou doença de Chagas (dCh) ainda representa um 

importante problema de saúde pública. Atualmente há 6 (seis) milhões de pessoas infectadas 

em 21 países da América Latina, de 6 a 7 milhões no mundo e calcula-se que 70 milhões de 

pessoas estejam em risco de contrair a doença. Calcula-se que causa 14.000 mortes por ano na 

região (DNDi, 2019). Os países com o maior número de pessoas infectadas são a Argentina, 

Brasil e México, seguido por Bolívia e Colômbia. No Brasil estima-se que cerca de 1,2 

milhões de indivíduos estejam infectados por T. cruzi (COURA; BORGES-PEREIRA, 2011) 

HOTEZ e FUJIWARA, 2014). 

É considerada uma zoonose transmitida por vetores e amplamente distribuída nas 

Américas. 
 
Sua forma de transmissão pode ser compreendida em dois ciclos, baseado em seu 

habitat, sendo assim tem-se o ciclo doméstico e silvestre. O ciclo doméstico envolve 

humanos, mamíferos domésticos ou sinantrópicos e triatomíneos domiciliados, enquanto o 

ciclo silvestre inclui múltiplas espécies de triatomíneos silvestres e até 180 espécies de 

mamíferos silvestres infectados por T. cruzi (OROZCO et al, 2013; STEVERDING, 2014). 

Classificada como uma das 17 doenças tropicais negligenciadas, listadas pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS, 2015) (DNDi, 2015), a doença de Chagas (dCh) 

apresenta significativa distribuição no mundo, estendendo-se, no continente americano, desde 

o sul dos Estados Unidos até a Argentina (DIAS, 2007). A importância da enfermidade pode 

ser verificada pelo fato de estimativas apontarem cerca de 7 a 8 milhões de pessoas infectadas 

em todo o mundo (WHO, 2015), principalmente nos países da América Latina, onde a doença 

é endêmica, sendo que 25 milhões de pessoas estariam em risco de contrair a infecção. 

Destaca-se que a região Nordeste do Brasil deve permanecer em alerta já que os 

vetores potenciais, espécies de triatomíneos nativas como, o Triatoma brasiliensis e o 

Triatoma pseudomaculata apresentam potencial invasivo de difícil controle (FREITAS, 

2007). Estudo de Freitas et al (2018), demonstrou que observaram que há maior infecção 

natural por T. cruzi em triatomíneos alojados em pilhas de madeira, pois esses locais 

funcionam como tocas de pequenos animais, como roedores e marsupiais, que são 

reservatórios silvestres de T. cruzi . No qual se encontrou 11,5% de prevalência por T.cruzi 

em cães na zona rural do Nordeste brasileiro. 

 No cenário norteriograndense em 2009, observou-se uma estimativa de 

soroprevalência para dCh de 1,8% no estado
 
(DIAS, 2009), alcançando o índice de 6,5% para 

a Mesorregião Oeste Potiguar, no ano de 2012
 
(BRITO et al., 2012). 
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A dCh pode desenvolver quadros clínicos com características próprias, apresentando 

uma fase aguda, em geral sem sintomatologia ou inespecíficos, seguida de uma fase crônica 

assintomática, ou acompanhada por manifestações cardíacas, digestivas, cardiodigestivas ou 

neurológicas, com exacerbações agudas, dependendo da localização e intensidade das lesões  

( PRATA, 1994; DIAS, 2006; MONTGOMERY t al, 2016). 

O critério sorológico na fase aguda baseia-se em métodos indiretos para diagnóstico 

que podem ser realizados quando os exames parasitológicos forem negativos e a suspeita 

clínica persistir. Tais métodos têm utilidade complementar, e devem sempre ser realizados em 

casos suspeitos ou confirmados de doença de Chagas aguda (LUQUETTI E SCHMUÑIS, 

2010). A detecção de indivíduos durante a fase aguda da doença é rara devido aos sintomas 

clínicos relativamente inespecíficos, culminando no atraso da detecção e, consequentemente, 

limita a disponibilidade de estudos que descrevam o status imunológico de indivíduos com 

infecção aguda (ANDRADE, GOLLOB, DUTRA, 2014). 

O diagnóstico na fase crônica é essencialmente sorológico e deve ser realizado 

utilizando-se um teste com elevada sensibilidade, como ELISA que é um teste 

imunoenzimático que permite a detecção de anticorpos específicos no plasma sanguíneo, ou 

Imunofluorescência Indireta (IFI) em conjunto com outro método com elevada especificidade, 

assim saber a Hemaglutinação Indireta (HAI). Os testes convencionais (HAI, IFI e ELISA) 

podem determinar o diagnóstico em quase 100% dos casos (LUQUETTI e ROSSI, 2000) 

(GOMES, LORENA e LUQUETI, 2009) (MARQUES et al, 2013; WHO, 2015; GOMES, 

2017). 

Como a forma crônica apresenta particularidades, dependendo se for indeterminada, 

cardíaca, digestiva, ou cardiodigestiva, o tratamento também segue alguns parâmetros, mas, 

no geral, há apenas dois fármacos comprovadamente ativos contra o T. cruzi, disponíveis para 

uso clínico, o nifurtimox e o benzonidazol, ambos tripanomicidas contra as formas 

tripomastigotas e, em menor intensidade, também contra as formas amastigotas, sendo o 

benzonidazol o único disponível no Brasil (COURA e CASTRO, 2002). 

Quanto às formas de transmissão da doença, tem-se: a vetorial, transfusional, oral e  

vertical (SCHMUNIS; YADON, 2010) (ANDRADE et al, 2013; DIAS et al, 2016). Existem 

outros mecanismos de transmissão, tais como: a manipulação de animais infectados; acidentes 

em laboratório e transplante de órgãos (BRASIL, 2010). Estudo de Araújo et al (2017) sugere 

a transmissão por via sexual por T. cruzi. 

Estudo realizado no Texas (Estados Unidos) traz que a transmissão selvagem pode 

resultar na infecção humana, quando ocorre de seres humanos interromperem o ciclo natural 



14 
 

dos vetores (BERNA, KJOS, YABSLEY, 2011) (GUNTER et al, 2017).  Ao analisar 

amostras de sangue de hospedeiros (animais mamíferos) foram encontrados animais 

infectados pelo T. Cruzi, sendo um risco para a transmissão da doença em humanos (KJOS et 

al, 2013). Outros estudos confirmam o aparecimento da doença em humanos pela transmissão 

selvagem (CANTEY et al, 2013; GARCIA et al, 2014) (RODRIGO e LOIAZA, 2017).  

Inclusive, observou-se a presença da dCh entre doadores de sangue no Texas, 

associado com hábito da caça como uma atividade de rotina (GARCIA et al, 2014).  

Um estudo desenvolvido por Curtis-Robles et al (2016)
 
constatou alta prevalência de 

infecção por T. cruzi associada à patologia cardíaca mínima em carnívoros selvagens no 

Texas, encontrou uma infecção generalizada por T. cruzi em uma comunidade central de 

animais selvagens, tais como o lince pardo, coiote e raposa que compartilhavam uma 

prevalência similar de infecção entre 13 e 14%, enquanto 70% dos guaxinins simpátricos 

encontravam-se infectados. 

No Brasil a caça de animais silvestres é praticada em todo o território nacional desde 

os primórdios da ocupação humana no continente americano, e fatores culturais, sociais, 

econômicos, climáticos e ecológicos ajudam a entender o contexto histórico da caça no 

Nordeste brasileiro (FERNANDES-FERREIRA, 2014). 

A atividade de caça apresenta grande importância como fonte alimentar, comercial e 

medicinal para populações de áreas rurais e até mesmo urbanas (ALVES et al, 2012; 

FERNANDES-FERREIRA, 2014). Antigamente havia uma necessidade vital de buscar nos 

recursos silvestres a subsistência familiar, hoje este panorama pode ser considerado como 

mais escasso, dando lugar ao uso da fauna silvestre relacionado principalmente a momentos 

de lazer e socialização ou simplesmente para adicionar uma iguaria na refeição familiar 

(ALVES et al, 2009; BARBOZA et al, 2011; ARAÚJO et al, 2017).  

Compreender os caçadores como grupo vulnerável é plausível diante das 

características inerentes a estes, mediante o aumento da exposição ao inseto vetor e, 

possivelmente, ao parasita diretamente, isso levando em consideração horas anuais de 

exposição, a própria dormida sem proteção em regiões muitas vezes endêmicas, 

especialmente à noite, quando os vetores buscam uma refeição. Não menos importante, tem-

se que além da exposição ao vetor durante atividades ao ar livre, é provável que um caçador 

seja exposto ao parasita por meio do contato direto com sangue e tecidos infecciosos de 

reservatórios de animais silvestres sem o uso de equipamentos de proteção individuais no 

preparo do animal após a caça (BRIGADA, 2010). 
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O estudo justificou-se, por permitir avaliar a real situação dessa problemática de saúde 

pública, favorecendo o conhecimento da epidemiologia da dCh em caçadores em cidades de 

pequeno porte, pois embasados com dados e informações podem confrontar e investigar 

associações entre fatores de risco e a transmissão da doença. Para a dCh, essa importância é 

enaltecida, por que trata-se de uma doença negligenciada e silenciosa. Para isso, os seguintes 

objetivos foram elencados.   
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2. OBJETIVO GERAL 

 

Conhecer a frequência da infecção pelo Trypanosoma cruzi em caçadores na 

Mesorregião Oeste do estado do Rio Grande do Norte. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Delinear os conhecimentos e práticas dos caçadores da Mesorregião Oeste do Rio 

Grande do Norte; 

Descrever as possíveis formas clínicas da doença de Chagas em caçadores na 

mesorregião Oeste potiguar. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

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

com uma área de 53.077,3 km², limitado ao norte e a leste com o Oceano Atlântico, ao sul 

com o estado da Paraíba e ao oeste com o estado do Ceará. Politicamente está dividido em 

167 municípios, agrupados em quatro mesorregiões: Oeste Potiguar, Central Potiguar, 

Agreste Potiguar e Leste ou Litorânea. A população estimada do estado é de 3.506.853 

habitantes em 2019 (IBGE, 2015). 

Este estudo se concentrou na mesorregião Oeste Potiguar (Figura 1), que compreende 

mais de 40% do estado, a segunda em população e importância econômica. A mesorregião 

Oeste Potiguar engloba 62 municípios, agrupados em sete microrregiões, que possuem as 

seguintes denominações: Mossoró, Chapada do Apodi, Médio oeste, Vale do Açu, Serra de 

São Miguel, Pau dos Ferros e Umarizal, sendo que cada microrregião é formada por 

munícipios que se aproximam por características políticas, econômicas e sociais (IBGE, 

2010). 

 

 
Figura 1. Mapa do Brasil, mostrando a região Nordeste e destacando, em cinza, o estado do Rio Grande do Norte 

e a mesorregião Oeste, Mossoró/RN, 2020. Adaptado de Brito et al, 2012. 

 

A Mesorregião do Oeste Potiguar apresenta relevância epidemiológica frente à doença 

de Chagas, e por sua vez, isto determinou a escolha dos seguintes municípios para participar 

da pesquisa: Mossoró, Apodi, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, São Miguel, Riacho de 
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Santana, Alexandria, Lucrécia, Caraúbas, Felipe Guerra e Upanema. As escolhas dos 

municípios foram baseadas nas pesquisas desenvolvidas por Brito et al (2012), Medeiros 

(2014) que por sua vez determinou encontrou o índice de 6,6% de soroprevalência na cidade 

de Felipe Guerra. Além do mais se trata de municípios endêmicos. 

 

3.2 SELEÇÃO DOS INDIVÍDUOS  

 

Trata-se de um estudo de caráter quantitativo sendo do tipo descritivo-exploratório. A 

metodologia utilizada foi a snowball (bola de neve), justificada pela vantagem de criar cadeias 

de referência em redes sociais complexas, como uma população oculta, por exemplo, sendo 

que é mais fácil um membro de uma específica população conhecer outro de seus membros 

que os pesquisadores, o que se constitui em fator de relevância para as pesquisas que 

pretendem se aproximar de situações sociais específicas, e os caçadores são um exemplo de 

população oculta (ALBUQUERQUE, 2009). 

A seleção dos indivíduos aconteceu em etapas, pré-contato com a anuência 

previamente assinada pelos secretários de saúde em cada município, posteriormente realizou-

se contato com o coordenador da Atenção Básica e/ou de endemias (sementes), para ajudar na 

captação dos participantes. Em seguida, agendou-se a data da aplicação do questionário e 

sorologia para Doenças de Chagas. 

Durante a aplicação do questionário e da sorologia para dCh, os caçadores eram 

encontrados em seus domicílios ou quando os agentes de endemias conseguiam um número 

de caçadores superiores a 10, fazíamos na Unidade Básica do Centro da cidade. 

 Os critérios de inclusão, estabelecidos: autodeclarar exercer ou ter exercido a 

atividade de caçador em algum período da vida, ter mais de 18 anos, residir no município da 

pesquisa e estar presente no momento da aplicação do questionário, excluía-se qualquer 

condição clínica que impedisse a participação na pesquisa e ausência da assinatura no TCLE.  

Foi aplicado um questionário contendo informações acerca do perfil socioeconômico 

do caçador; o perfil da caça, seguido do Conhecimento sobre dCh. Na parte do perfil da caça, 

obteve-se as variáveis que caracterizavam os conhecimentos, as práticas e as atitudes dos 

caçadores da Mesorregião Oeste do Rio Grande do Norte (Apêndice A). 

Tendo sido compreendido como as variáveis de conhecimentos: as respostas 

adquiridas sobre o conhecimento a respeito do vetor, a probabilidade de ter sido picado, se 

conhece o exame que pode diagnosticar a doença e também se poderia saber outras pessoas 

que são acometidas com a doença. Já as práticas foram todas as ações que caracterizem as 
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atividades de rotina durante a atividade de caça, desde a captura do animal até o tratamento, 

assim como as que aumentam o risco de contaminação para Doença de Chagas, ações essas 

que desencadeiam uma maior chance de exposição ao vetor, ocasionando assim uma possível 

infecção por T.cruzi.  

 

3.2.1 A sorologia para doença de Chagas 

 

Amostras de sangue de 127 caçadores foram coletadas e, após centrifugação, as 

amostras de soro foram armazenadas em tubos e embaladas a -20 ° C até a realização dos 

Ensaios de Imunoabsorção Enzimática (ELISA) e ensaios de Imunofluorescência Indireta 

(IFI) no laboratório de Biologia Molecular (BIOMOL) Biomédicas, na Faculdade de Ciências 

da Saúde da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

Utilizaram-se os critérios recomendados pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 1998) e o 

preenchimento da ficha de sorologia (Apêndice B). 

Para o diagnóstico sorológico da infecção por T. cruzi utilizou-se 2 métodos distintos. 

A amostra não reagente nos dois testes tem seu resultado definido como "amostra negativa" 

para a infecção por T. cruzi, a amostra reagente, indeterminada ou com resultados 

discordantes deve ser testada novamente através da repetição dos Testes (BRASIL, 1998; 

FONSECA et al, 2012; WHO, 2015; GOMES, 2017). 

 

3.3 SEGUIMENTO APÓS SOROLOGIA REAGENTE 

 

Os caçadores sororeativos por T. Cruzi foram informados sobre a doença e quando 

solicitado, o parente mais próximo a ele, sejam os filhos ou a esposa, também receberam 

informações sobre o que é essa doença, como ela é transmitida, tratamento e prosseguimentos 

a serem realizados. Em seguida iniciou o acompanhamento multiprofissional junto ao 

Ambulatório de Doença de Chagas – ADOC, inclusive com a realização dos exames para 

determinar a forma clínica da doença de Chagas, através da realização do Eletrocardiograma 

(ECG), Ecocardiograma (ECO), e agendaram-se os contrastado do esôfago e Holter.  

 

3.3.1 Eletrocardiograma - ECG 

 

Os pacientes realizaram ECG de repouso de 12 derivações, após um período de 

descanso, de pelo menos 10 min. Antes de iniciar os registros do dia, o aparelho foi testado. 
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Os exames foram realizados em Eletrocardiógrafo Interpretativo Digital 12 canais 

CardioCare. 

 

3.3.2 Ecocardiograma -  ECO 

 

Os exames de ecocardiograma transtorácico foram realizados em todos os pacientes, 

por um único observador, com execução dos cortes convencionais, paraesternal, 

supraesternal, apical, subcostal e, suas variações, principalmente do corte apical, e teve como 

objetivo identificar alterações da contratilidade segmentar, incluindo, pequenos aneurismas 

vorticilares. As medidas lineares das câmaras cardíacas foram obtidas de acordo com as 

recomendações da Sociedade Americana de Ecocardiografia (LANG et al, 2005).  

A fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE), embora tenha sido calculada por 

estimativa visual, sempre houve um cálculo por método quantitativo, de acordo com a 

presença de alteração da contratilidade miocárdica segmentar-método biplanar de discos ou 

regra de Simpson modificada (CIAMPI e VILLANI, 2007) ou pela fórmula de Teichholz na 

ausência destas alterações (TEICHHOLZ et al, 1976). Os exames foram realizados utilizando 

equipamento de 37 ultrassom “Vivid e®” uni e bidimensional com Doppler colorido, dupla 

harmônica e transdutor setorial 1,5 a 4,0 MHz (General Electric, USA). 

 

3.4  CONSIDERAÇÕES ÉTICAS  

 

Antes da inclusão no estudo, todos os pacientes assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (CEP-UERN), sob o número 027/11 e Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética do Sistema Nacional de Ética em Pesquisa (CAEE - 

SISNEP), número 73655617.4.0000.5294 e parecer 2.609.971 (Anexo 1). Os princípios éticos 

das diretrizes da resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Brasil sobre 

pesquisas envolvendo seres humanos foram cumpridos. Os procedimentos executados 

estavam de acordo com os padrões éticos do comitê responsável e com a Declaração de 

Helsinki de 1975, revisada em 1983. 

 

3.5 LIMITAÇÕES 

 

As limitações encontradas foram: a caça ser considerada crime, indefinição precisa do 

conceito de caçador, situações que dificultaram a adesão dos participantes por receio e medo 
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de exposição. Quanto ao cálculo amostral de participantes foi dificultado por não existir, 

referencial teórico que auxilie, nem órgão que disponha do registro da quantidade de 

caçadores da região, pelo motivo da ilegalidade da atividade no país.  

Acerca da adesão dos municípios, mesmo com as anuências, muitas vezes foi difícil à 

comunicação, então para efetivar o planejamento, foi melhor tratar com coordenadores de 

endemias, para consegui realizar a pesquisa no tempo determinado.  

Em termos metodológicos, os participantes apresentaram o receio de realizar exames 

por meio da perfuração, questões como sentir dor, mas foi sanado mediante a presença de 

profissional treinado e habilitado para realização da técnica.  

 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após aplicação do questionário, os dados foram tabulados utilizando o programa IBM 

SPSS Statistics 20
®
 onde suas análises foram realizadas por meio de estatística simples, a análise foi 

por estatística descritiva, seguida pelas etapas de tabulação, limpeza do banco, análise 

estatística, por meio da descrição e das generalizações obtidas associada com a interpretação 

dos dados e discussão dos dados, através de comparações com estudos pregressos. 

Não se utilizou testes estatísticos em virtude do número de amostras no estudo, haja vista 

que se a tabela apresentasse uma casela com o valor de zero, impossibilitava sua distribuição. 

Mas foi obtido a média, mediana e desvio padrão das idades, do tempo em anos e horas na 

mata. Dentre os resultados, encontrou-se um resultado significativo com valor de p < 0,05. 
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4. RESULTADOS 

 

Nos caçadores encontrou-se um índice de soro prevalência da Infeção por T. cruzi na 

Mesorregião Oeste do Rio Grande do Norte de 4,7% (6/127). Entre os municípios 

participantes da pesquisa, aqueles que apresentaram os maiores índices foram: Felipe Guerra, 

Severiano Melo e Riacho de Santana, seguido de Caraúbas que obteve o menor índice (Tabela 

1). 

 

Tabela 1. Número de caçadores e de caçadores acometidos com dCh por munícipio participantes da pesquisa 

Frequência da doença de Chagas e os riscos de contaminação entre caçadores, Mossoró/RN, 2020. 

 

Municípios  

N
ú

m
er

o
 d

e 
p

ar
ti

ci
p

an
te

s 

d
o

 e
st

u
d

o
 

P
er

ce
n

tu
al

 d
o

s 

p
ar

ti
ci

p
an

te
s 

p
o

r 

m
u

n
ic

íp
io

 

N
ú

m
er

o
 d

e 
p

ar
ti

ci
p

an
te

s 

ac
o

m
et

id
o

s 
co

m
 D

C
h

 

P
er

ce
n

tu
al

 d
o

s 

p
ar

ti
ci

p
an

te
s 

ac
o

m
et

id
o

s 

co
m

 D
C

h
 

Rodolfo Fernandes 9 7,1 0 0 

São Miguel 4 3,1 0 0 

Riacho de Santana 13 10,2 1 
7,7 

Alexandria 5 3,9 0 
0 

Lucrécia 12 9,4 0 
0 

Apodi 18 14,2 0 
0 

Caraúbas 18 14,2 1 
5,6 

Severiano Melo 23 18,1 2 
8,7 

Upanema 3 2,4 0 
0 

Felipe Guerra 22 17,3 2 
9,1 

Total 127 100 6 4,7 

 

Dos 127 participantes do estudo, a idade ficou de 18 a 86 anos, com média de 43 anos 

e a mediana 45 anos [desvio padrão (DP) = 13,8 anos]. Sendo que 53,5% (68) tinham de 18 a 

45 anos de idade e a maioria era do sexo masculino, possuíam companheiros e filhos, 

residentes na zona urbana. Sendo que 61,4% (78) tinham renda de até 1 salário mínimo, com 

59,8% (76) considera-se como não brancos, 48,8% (62) tendo até o ensino fundamental, e 

69,3% (88) não possui vínculo empregatício, a grande maioria morando em casa com 

alvenaria.  

Para os caçadores acometidos com a dCh da mesorregião oeste, a média da idade ficou 

de 50 anos, com mediana de 49 anos (DP = 12,5 anos).  Todos do sexo masculino, com filhos 
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e 80,3% (5) vivendo com companheira e filhos, 50% (3) tem até o ensino fundamental, com 

renda de até 1 salário mínimo, a grande maioria mora em casa de alvenaria com reboco e 

66,7%(4) reside na zona urbana e todos autodeclaram não ter vínculo empregatício (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Características sociodemográficas dos caçadores e dos caçadores acometidos com dCh, participantes 

da pesquisa Frequência da doença de Chagas e os riscos de contaminação entre caçadores na Mesorregião Oeste 

Potiguar, Mossoró/RN, 2020. 

 

Variável Número de 

participantes do 

estudo 

Percentual dos 

participantes por 

município 

Número de 

participantes 

acometidos com 

dCh 

Percentual dos 

participantes 

acometidos com 

dCh 

Idade     

18 até 45 anos 68 53,5 2 33,3 

Mais de 45 anos  59 46,5 4 66,7 

Estado civil     

Vive sem companheiro 25 19,7 1 16,7 

Vive com companheiro 102 80,3 5 83,3 

Cor     

Branco 51 40,2 3 50 

Não branco 76 59,8 3 50 

Religião     

Praticante 116 91,3 4 66,7 

Não praticante 11 8,7 2 33,3 

Escolaridade     

Analfabeto 20 15,7 2 33,3 

Até ensino fundamental 62 48,8 3 50 

Do ensino médio até o 

superior 

45 35,4 1 16,7 

Renda     

Até 1 salário mínimo 78 61,4 4 66,7 

Mais de 1 salário mínimo 49 38,6 2 33,3 

Moradia     

Taipa 10 7,9 1 16,7 

Alvenaria com reboco 117 92,1 5 83,3 

Zona     

Urbana 92 72,4 2 33,3 

Rural 35 27,6 4 66,7 

Total 127 100,0    6        4,7 

 

Buscou-se delinear os conhecimentos e as práticas dos caçadores da Mesorregião 

Oeste do Rio Grande do Norte. Em relação aos conhecimentos observou-se que os caçadores 

de modo geral, acometidos ou não com a dCh, têm o mesmo nível de informações. Destes, 

93,7% (119) teve conhecimento sobre o vetor, 9,4% (12) não sabiam se havia sido picado, 

sendo que 23,6% (30) já tinham entrado em contato como o barbeiro, 82,7% (105) nunca 
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realizaram o exame de sorologia para Chagas, e 69,3%( 88) conhecem alguém com essa 

patologia. Já analisando os acometidos com a dCh, 100%( 6) deles conhecem o barbeiro e 

também conhece alguém portador da doença, 50%( 3) foi picado, no entanto não realizaram a 

sorologia. 

Ao pesquisar sobre os animais caçados, evidenciou-se, o peba/tatu sendo os mais 

caçados, sendo que não esfolam/tratam o animal na mata, mas na maioria dos casos o próprio 

caçador é quem trata o animal em casa. A atividade de caça entre os acometidos com a dCh é 

considerada um prática coletiva, em sua maioria 83,3 % (5) utilizam cães na caçada e 100 % 

(6) dormem na mata. Nos não acometidos a participação de amigos durante a caçada também 

acontece, sendo representada por 78% (99/121), no qual 76% (92/121) utilizam os cães, como 

técnica de caça e tem hábitos de dormir na mata 69,4% (84/121). 

Ainda sobre as práticas, observou-se que entre os caçadores, os anos de atividade de 

caça variaram de dois a trinta anos, sendo que a média e a mediana ficaram muito próximas, 

sendo no valor de 12 anos [DP= 6,17 anos). A duração na mata variou entre 2 a 12 horas sem 

interrupções, onde a média foi de 8, a mediana de 10 horas [DP= 3,48]. Destaca-se que foi 

observado associação entre o maior tempo em horas na mata com acometimento da doença de 

Chagas (p=0,034), podendo inferir que quanto menos tempo no habitat do vetor, mais 

proteção este caçador poderia ter.  

Nos acometidos evidenciou uma predileção pelo fim de semana 66,7% (4) e nos não 

acometidos também com 80,2% (97/121); considerando a caça como um lazer, uma atividade 

prazerosa 50% (3) e entre os não acometidos 46,3% (56/121) compreendem como um 

esporte/lazer e 41,3% (50/121) como iguaria, algo diferente para se alimentar; já entre os 

acometidos a caça como iguaria, representa 50% (3), aumentando também o risco de 

contaminação pelo consumo do animal e manipulação da carcaça, uma vez que ele pode estar 

infectado pelo T. cruzi. Salienta-se que ao pesquisar sobre o uso de Equipamentos de Proteção 

Individual, para esse tipo de atividade, entre os acometidos com a dCh, somente 50% (3) 

utilizam o EPI. Entretanto, vale salientar que a percepção de EPIS pelos caçadores refere-se 

apenas ao uso de botas e perneiras. 

Acerca do acompanhamento clínico dos caçadores acometidos com a doença de 

Chagas, após a realização do Eletrocardiograma (ECG) e do Ecocardiograma (ECO), 

observou-se que 83,3% (05) encontram-se sem acometimento cardíaco e 16,7% (1) 

apresentou essa manifestação clínica bloqueio de ramo (BRE), extrassístoles ventriculares 

com sobrecarga de cavidades cardíacas e Insuficiência mitral.   
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5. DISCUSSÃO 

 

Na mesorregião Oeste evidenciou-se uma soroprevalência para a doença de Chagas 

entre caçadores de 4,7%, índice maior que a prevalência encontrada na população em geral, 

no inquérito nacional realizado no período entre 1975 a 1980, para o estado do RN que foi 

estimada em 1,78% (CAMARGO et al, 1984), e também no estudo de Dias (2009) que teve 

um índice de 1,8%.  

Brito et al (2012) identificou uma soroprevalência na população total da zona rural de 

6,5% para a mesorregião e, dentre os municípios participantes da pesquisa, obtiveram 

oscilações de valores maiores ou menores dependendo do município, destacando-se que os 

três municípios  que tiveram os maiores índices de prevalência para dCh, foram Caraúbas, 

Severiano Melo e Apodi, enquanto que São Miguel apresentou o menor índice de 2,5%.  

O resultado obtido no presente estudo, voltado para a soroprevalência, ficou menor 

que o de Brito et al (2012). No entanto por ser em caçadores e em sua maioria residentes na 

zona urbana dos municípios, reforça a importância do achado. 

Não houve associação entre os resultados sorológicos dos caçadores e a presença e 

infeção por T.cruzi. Isso por que, não se pode afirmar com veemência que os caçadores 

poderiam ter sidos contaminados na mata, mas pode-se dizer através do estudo realizado que 

estes são um grupo de risco para a infeção por T.cruzi. 

Medeiros (2014) procurou descobrir qual seria a prevalência da Doença de Chagas 

para o munícipio de Felipe Guerra, visto que este faz fronteira com dois dos três maiores 

índices encontrados no estudo de Brito et al (2012). Segundo a pesquisa de Medeiros (2014), 

o índice foi de 6,6% para a doença de Chagas. No presente estudo o índice de 9,1% no 

município de Felipe Guerra, pode vir a representar uma situação ainda mais preocupante, 

principalmente, por que foi desenvolvido apenas entre caçadores e não na população geral. 

 A prevalência encontrada entre os caçadores foi em residentes da zona urbana dos 

municípios, isso preocupa considerando a realidade da doença de Chagas na região. 

Elementos como Migrações humanas não controladas, degradação do meio ambiente, 

aumento da concentração da população em áreas urbanas e precariedade de condições 

socioeconômicas (habitação, educação, saneamento, renda, entre outras) inserem-se como 

determinantes e condicionantes sociais para a transmissão de T. cruzi nos seres humanos 

(COURA, 2015). 

Isso reforça a importância de estudos com populações ocultas, das quais muitas são 

estigmatizadas socialmente. Os caçadores são vulneráveis diante da problemática da doença 
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de Chagas, haja vista que tem contato com os reservatórios, com o habitat e ainda está dentro 

de uma região endêmica para a doença.  

Compreende-se que aqueles indivíduos que recebem o diagnóstico da infeção pelo T. 

cruzi, podem apresentar-se com maior vulnerabilidade, quando apresentam outras patologias 

associadas, condições e agravos que venham a piorar sua condição clínica. Esses elementos 

podem gerar maior probabilidade de desenvolvimento de formas graves da doença e maior 

risco de evolução para mortalidade (WHO, 2013) (ECDC, 2014). 

A distribuição de gênero foi semelhante aos estudos de Melo (2009), Costa (2018) e 

Miranda et al (2019) que obtiveram maior participação do sexo masculino com frequências 

em suas pesquisas de 79,3%, 78,3% e 61%, respectivamente. Essa diferença entre os gêneros, 

a priori pode ser justificada por que a atividade de caça, culturalmente era função de o homem 

prover a subsistência para seu lar, sendo a função da mulher preparar essa caça para ser 

consumida. 

Quando analisado o estado civil, a renda e a escolaridade observou-se que a maioria 

vive com companheiro, com até 1 salário mínimo e com poucos anos de estudo. Esses dados 

são corroborados pelos estudos de Garcia-Jordan et al (2017) e Miranda et al (2019). 

 Costa et al (2018), Miranda et al (2019), Garcia-Jordán et al (2017) e até o II 

Consenso Brasileiro em Doença de Chagas (DIAS et al, 2016) corroboram com o achado da 

dCh em populações acima de 40,  pois trazem uma maior prevalência em indivíduos com 

idade mais avançada, sendo assim, sugere-se que possa haver uma relação proporcional entre 

a prevalência e o tempo de exposição (em anos de vida), justificado pelo fato de que as 

pessoas com idade mais avançada têm uma maior exposição ao longo do tempo aos fatores de 

risco que podem aumentar as chances de ser infectado.  

Os conhecimentos que os participantes demonstraram a cerca da enfermidade e do 

vetor, revela que é uma doença antiga e que desde crianças já havia conhecido o vetor, pois 

relatos de brincar para vê quem era mais “ferroado nas costas” foi comum entre eles. Isso 

evidência a nossa preocupação, haja vista que 82,7% nunca realizaram a sorologia para 

doença de Chagas. E também que esse conhecimento sobre a doença é bem simplório e por 

vezes é conhecido como “mal de Chagas”, “doença do coração crescido”, doença do barbeiro, 

mas não sabem suas formas de transmissão, sinais e sintomas e cuidados. 

Apesar do reconhecimento do vetor como agente transmissor da doença de Chagas e o 

mesmo terem sido observados por outros autores em diferentes áreas endêmicas (MAEDA; 

GURGEL-GONÇALVES, 2012), destaca-se ainda a necessidade contínua de esforços para 

incluir a educação em saúde como ferramenta prioritária nos programas de vigilância, com o 
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objetivo de dissipar equívocos sobre o vetor e seu papel na transmissão da infecção (COSTA,  

2018). 

Isso sugere que as estratégias estão sendo falhas, uma vez que os participantes moram 

em uma região endêmica e que conhecem outras pessoas, com características semelhantes que 

tem a doença. Vale salientar que no RN existem espécies comprovadamente autóctones e 

transmissores do T. cruzi, confirmada pela presença constante de T. brasiliensis, T. 

pseudomaculata e, ainda existem outras espécies, como Panstrongylus lutzi, com a 

probabilidade de ser incluído em área de risco de transmissão (BARRETO et al, 2019). Por 

isso, o RN é caracterizado como área endêmica em que existe o risco de transmissão, segundo 

o Consenso Brasileiro em Doença de Chagas (2016). 

Houve significância em relação às horas passadas na mata e o resultado da sorologia. 

Os sororeagentes foram os que passavam mais de 10 horas na mata. Considerando que o vetor 

vai à busca de alimento no período noturno e que seu habitat é a mata, os caçadores expõem 

se em um maior risco, a partir do momento que passam mais tempo caçando (GARCIA, 

HOTEZ e MURRAY, 2014).  

O consumo de carne crua ou mal cozida de animais silvestres infectados por T. cruzi é 

mencionado como uma das formas de transmissão, sendo comprovada em estudos 

experimentais com animais (COURA, 2015). O que corroborado com os achados que ambos 

os caçadores fazem uso da caça como iguaria.   

A infecção por T. cruzi já foi identificada em mais de uma centena de espécies de 

mamíferos silvestres (JANSEN et al, 2015). A manipulação dos possíveis animais infectados 

e o esfolamento na mata ou em casa, com a ausência de EPI, principalmente luvas no preparo 

da carne, é um comportamento de risco entre os caçadores e seus familiares.  

É possível que a transmissão da doença por essa via seja bem mais frequente do que se 

tem documentado. Vale salientar que embora o risco exato de transmissão do T. cruzi de 

animais selvagens infectados para caçadores seja desconhecido, já foi sugerido que a vida 

selvagem infectada representa um risco para os caçadores durante o campo e a esfola devido 

ao possível contato direto com materiais infectados
 
(SANGENIS, 2016; ROCHA et al, 2013). 

Os cães foram mencionados como técnica de caça, isso se faz preocupante, pois se 

existe animais silvestres contaminados, os cães também podem ser contaminados. Freitas et al 

(2018) em seu estudo encontrou no teste sérico, 11% (25/218) dos cães soropositivos. 

Acerca do conhecimento e práticas sobre a doença de Chagas, os grupos apresentam 

perfis semelhantes e esse conhecimento não gerou mudanças de proteção para diminuir a 

possível infeção por T. cruzi, transformando assim, os caçadores num público de risco para 



28 
 

infecção pelo T. cruzi em virtude de vários elementos comportamentais e também por estarem 

dividindo o espaço junto ao vetor, enfatizando a transmissão selvagem.  

Acerca da forma clínica, considera-se que até 30% das pessoas cronicamente 

infectadas poderão vir a apresentar alterações cardíacas e que até 10% poderão apresentar 

alterações digestivas, neurológicas ou mistas, aumenta-se a necessidade para estruturação de 

uma rede de atenção à saúde oportuna, resolutiva e integral à doença de Chagas no país 

(BRASIL, 2014), pois há projeções das estimativas de prevalência de infecção por T. cruzi e 

da doença de Chagas na fase crônica com a forma cardíaca de no mínimo 409.676 casos e na 

digestiva 136.539 no Brasil, no período de 2000 a 2055 (DIAS et al, 2016).  

Precisa-se cada vez mais de conhecimento sobre a dinâmica dessa doença no estado do 

RN, no Nordeste e no Brasil. Para que possamos reconhecer o número de pessoas acometidas 

que requerem intervenções no grupo de doenças negligenciadas.  

Essa realidade revela a necessidade de ações intersetorias, divulgando informações 

sobre a doença de Chagas, estratégias que devem vir vinculadas ao contexto em que estão 

inseridos, haja vista existirem múltiplos fatores bioecológicos, socioculturais e políticos que 

têm sido implicados neste processo de promoção, prevenção e controle da dCh. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A soroprevalência por infeção do T. cruzi em caçadores na mesorregião Oeste 

Potiguar foi encontrada e proporcionou conhecimento epidemiológico e territorial frente à 

enfermidade. A duração em horas determinou-se como um fator protetor na infecção por T. 

cruzi, assim como dormirem na mata e ser precário o uso dos EPIs durante a caça. 

Observou-se que os conhecimentos e atitudes entre os caçadores sororeagentes e o não 

sororeagentes se assemelham. No entanto, algumas práticas, como dormir na mata, esfolar a 

caça sem EPI adequados e consumir a caça, são algumas atitudes que se revelam mais 

propensas a facilitar a possível infecção por T. cruzi. 

Deve-se incentivar que se amplie a observação da prevalência da dCh entre os 

caçadores nas regiões circunvizinhas, e sugere-se que seja realizada uma investigação 

sorológica com participantes acima de 30 anos, em virtude da média de idade dos acometidos. 

Bem como, sugere-se uma busca entre caçadores residentes na zona rural. 

Destaca-se a importância do estudo para conhecimento da Doença de Chagas nesse 

público oculto, principalmente dentro de uma região endêmica. Isso mostra a necessidade de 

mais ações em saúde, que possa haver um registro local dos casos de doença de Chagas 

crônica, para que em lócus as equipes de saúde tenham dados e informações para assim 

intervir diante da realidade apresentada.  

Estudos assim podem contribuir para melhoria da qualidade das intervenções e 

planejamento em saúde e nas políticas públicas, pois trazem a realidade em lócus e assim 

podemos defrontar as demais realidades em nível de estado, Brasil e mundo. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Instrumento de coleta de dados da pesquisa “Frequencia da doença de 

Chagas e os riscos de contaminação entre caçadores”. 

 

 

 

 

 

Perfil do pesquisado 

Nº do questionário__________  cidade_____________________ 

 

D.N ___/___/____   data___/____/_____ 

 

1. Idade 

 

_____________________________ 

 

 

2. Sexo 

 

(   )masculino (   ) feminino 

 

3. Estado civil 

 

(   ) solteiro   

(   ) casado 

(   ) divorciado/separado ou 

Desquitado 

(   ) viúvo 

(   ) outro 

4. Tem filhos? 

 

(   ) não 

(   ) sim 

 

5. Cor 

 

(   ) branca  

(   ) parda   

(   ) negra 

(   ) amarela 

(   ) indígena 

(   ) não declarada 

6. Profissão 

 

(   ) aposentado 

(   ) funcionário público 

(   ) agricultor 

(   ) autônomo 

(   )   não trabalho atualmente 

  

7. Religião 

 

(   ) católico 

(   ) evangélico/crente 

(   ) espirita 

(   ) ateu 

(   ) outros 

8. Estudou até ? 

 

(   ) analfabeto 

(   ) ens. Fund. Incompleto 

(   ) ens. Fund completo 

(   ) ens. Méd. Incompleto 

(   ) ens. Méd. Completo 

(   ) ens. Sup. Incompleto 

(   ) ens. Sup. Completo 

(   ) pós graduação 

9. Renda mensal 

 

________________________ 

 

 

10. Tipo de casa: 

 

(   ) taipa 

(   ) alvenaria 

sem reboco 

(   ) alvenaria 

com reboco 

10.1 Morou 

em casa de 

taipa ? 

 

(   ) Sim 

(   ) Não 

11. Nº residentes na casa 

 

 

_________________________ 

 

 

12. Condição da água ingerida 

(   ) não tratada  

(   ) tratada 

(   ) poço 

(   )     tratada e poço 

13. Destino do lixo: 

 

(   ) enterrado  

14. Destino das fezes e urina: 

(   ) sistema de esgoto  

(   ) fossa 

15. Mora na: 

 

(   ) zona rural 



37 
 

 

 

(   ) queimado 

(   ) coletado  

(   ) céu aberto 

(   ) céu aberto (   ) zona urbana 

Conhecimento sobre doença de chagas 

16. Já ouviu falar do barbeiro? 

 

(   ) não  (   )     sim 

  

17. Quem falou para você sobre o 

barbeiro? 

 

(   ) televisão (   ) rádio 

(   ) vizinho   (   ) amigo 

(   ) profissional de saúde 

(   )    não ouvi falar 

18. Você já foi picado alguma vez pelo 

barbeiro? 

 

(   ) não (   )     sim 

 

19. Fez um exame chamado 

sorologia para chagas? 

(   ) não  (   )     sim  

20. Qual o resultado do exame? 

(   ) positivo p/ chagas 

(   ) negativo p/ chagas 

(   ) indefinido 

(   ) nunca realizei 

 

21. Você conhece alguem que tem 

doença de chagas? 

(   ) não  (   )     sim 

 

22. Realizou doação de sangue 

alguma vez ? 

     (   )  não (   ) sim 

23. Tem alguma doença? 

 

(   ) HAS 

(   ) D.M 

(   ) doença do coração  

(   ) outras_______________________________________________________ 

 

 

Perfil da caça 

24. Há quanto tempo 

você 

caça?(meses/anos) 

 

__________________

_____ 

 

25. A caça ocorre mais em 

que turno?  

 

______________________

_ 

 

26. Quanto tempo você fica na mata em horas ?  

 

____________________________________ 

27. Onde você vai 

caçar ?  

 

__________________

________ 

28. Quantos e quais os dias da semana que vai para 

caça? 

_______________________________ 

(   ) durante a semana  

(   )  fim de semana 

 

29. Caça sozinho ? 

 

(   ) não 

(   )     sim 

 

30. A caça é para: 

 

(   ) comércio 

(   ) esportiva/ lazer 

(   ) subsistência 

(   ) iguaria  

 

31. Quais os animais que você mais caça 

1º lugar ____________________ 

2º lugar ____________________ 

Outros: ____________________ 

 ____________________ 

32. Qual a técnica que 

utiliza para caçar? 

 

(   ) Arma de fogo  

(  ) Cães 

 

33. Você usa alguma roupa 

ou equipamento para se 

proteger na mata? 

     (   ) não 

     (   ) sim 

34. Você esfola o animal na mata ? 

 

(   ) não 

(   )     sim 

(   )     ás vezes 
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25. Qual utiliza? 

 

(   ) luvas      (   )

 botas 

(   ) máscara  (   )

 avental 

(   ) óculos     (   )     

nenhum 

(   )     camisão e calça 

(   )     repelente 

35. Quando não esfola o animal na mata, quem faz esse 

processo? 

 

(   ) esposa       (   ) filho 

(   ) amigo        (   ) ele próprio 

(   )     parente 

36. Você dormiu 

alguma vez na 

mata? 

 

(   ) não 

(   )     sim 

 

37. Qual o motivo que leva você a caçar? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Formulário para coleta de exame da pesquisa “Frequencia da doença de 

Chagas e os riscos de contaminação entre caçadores”. 

 

 

 

Formulário para coleta de exame 

DOENÇA DE CHAGAS 

Munícipio 

_________________________ 

Telefone 

______________________ 

Data de nascimento 

_____/____/____ 

 

Sexo 

M  F 

Nº do cartão do SUS 

_______________________ 

Município de nascimento 

____________________ 

 

 

DADOS DA COLETA DA AMOSTRA 

 

(   ) Soro 

(   ) Tecido 

(   ) Sangue 

 

Data da coleta 

 

(   ) 1ª amostra ___/___/___ 

(   ) 2ª amostra ___/___/___ 

 

Responsável pela coleta: 

 

Nome: _________________________________ 

Função:________________________________ 

 

 

 

(   ) Não aceito fazer o exame sorológico 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Convidamos você para participar da pesquisa FREQUÊNCIA DA DOENÇA DE CHAGAS E OS 

RISCOS DE CONTAMINAÇÃO ENTRE CAÇADORES é coordenada pela pesquisadora Maria Juliete Maia 

Gomes Ribeiro, sob orientação da Profª. Drª. Ellany Gurgel Cosme do Nascimento e co-rientação do Prof. Dr. 

Cléber de Mesquita Andrade, eles são professores da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN.  

A pesquisa segue as recomendações do Conselho Nacional de Saúde. Sua participação é voluntária, o que 

significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento sem que isso lhe traga 

nenhum prejuízo ou penalidade.  

Apresenta objetivo geral de conhecer a frequência da infecção pelo Trypanosoma cruzi em caçadores na 

Mesorregião Oeste do estado do Rio Grande do Norte, ou seja significa que a pesquisa quer conhecer quantas 

pessoas podem está com Doenças de chagas e se os caçadores tem ou apresenta chances de está contaminados 

em algumas cidades do RN, assim também queremos conhecer as atitudes e práticas dos caçadores; descobrir as 

atividades de caça mais comuns e que podem  está aumentando a chance de transmissão da doença, incluindo a 

aproximação do vetor, condições de moradia durante a noite, e tipos de animais caçados. 

O benefício da pesquisa vai ajudar a ter provas e conhecer de perto sobre a doença de chagas nos 

caçadores, facilitando descobrir a doença e compartilhar os saberes e mudanças futuras. 

Os riscos mínimos são mais o constrangimento/vergonha por se tratar de respostas que foram dadas, e 

medo de que sejam reconhecidas, para colegas, pais ou outra pessoa que não faça parte da pesquisa, também 

poderá ter o medo da agulha, assim para evitar risco de contaminação, a pesquisadora vai usar luvas, máscaras e 

o que for necessário para sua segurança e do pesquisador. Esses riscos serão diminuídos, da seguinte forma: 

Garantia do anonimato/privacidade do participante na pesquisa, onde não será preciso colocar o nome; Para 

manter o sigilo e o respeito ao participante, apenas eu, a pesquisadora Maria Juliete Maia Gomes Ribeiro 

aplicará o questionário e somente, o pesquisador responsável poderá manusear e guardar os questionários; na 

divulgação dos resultados não será divulgado nada que reconheça o participante. Garantia que o participante se 

sinta a vontade para responder aos questionários e Anuência das Instituições de ensino para a realização da 

pesquisa. 

As informações serão, ao final da pesquisa, guardados em CD-ROM e caixa arquivo (pasta), por no 

mínimo cinco anos sob a responsabilidade do pesquisador responsável (orientador) no Departamento da UERN, 

no qual situa o Programa de Pós Graduação em Saúde e Sociedade (PPGSS), que fica no prédio da Faculdade de 

Ciências da Saúde –FACS,  para garantir a privacidade e a segurança das informações, e a divulgação dos 

resultados em momento nenhum colocaremos o nome da pessoa. 

Ao participar da pesquisa você contribui para que tenhamos uma assistência direta e eficiente aos 

pacientes com Chagas. Você vai ficar com uma cópia e as dúvidas a respeito da pesquisa, poderão ser 

esclarecidas diretamente por Maria Juliete Maia Gomes Ribeiro, no endereço Rua Delta Holanda, S/N, Centro, 
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Iracema-(CE) ou pelo telefone (88) 9446-2009. Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser 

questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) -Campus Universitário Central - Centro de 

Convivência. BR 110, KM 48, rua: Prof. Antônio Campos, S/N, Costa e Silva. Tel: (84) 3312-7032. e-mail: 

cep@uern.br    /   CEP 59.610-090. 

Se para o participante houver gasto de qualquer forma, em virtude da sua participação nesse estudo, é 

garantido o direito a indenização, cobertura material para reparar dano – e/ou ressarcimento – compensação 

material, exclusivamente de despesas do participante e seus acompanhantes, quando necessário, tais como 

transporte e alimentação – sob a responsabilidade da pesquisadora. 

Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os dados coletados farão parte 

do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos científicos e publicados em revistas nacionais ou 

internacionais. O pesquisador estará à disposição para qualquer esclarecimento durante todo o processo de 

desenvolvimento deste estudo. Após todas essas informações, agradeço antecipadamente sua atenção e 

colaboração.  

Consentimento Livre e Esclarecido 

Concordo em participar desta pesquisa “FREQUÊNCIA DA DOENÇA DE CHAGAS E OS RISCOS DE 

CONTAMINAÇÃO ENTRE CAÇADORES”. Declarando, para os devidos fins, que fui devidamente 

esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos que será submetido (a) e dos possíveis riscos 

que possam advir de tal participação. Foram garantidos a mim esclarecimentos que venham a solicitar durante a 

pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer momento, sem que minha desistência implique em 

qualquer prejuízo a minha pessoa ou a minha família. Autorizo assim, a publicação dos dados da pesquisa, a qual 

me garante o anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha identificação. 

Mossoró (RN),  ______/_______/_______.  

__________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

___________________________________________ 

Assinatura do Participante 

Endereço da Pesquisadora: 

Rua Delta Holanda, S/N, Centro, Iracema (CE), CEP: 62980-000. 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP/UERN  

Campus Universitário Central – Centro de Convivência, BR 110, KM 48 

 Rua: Prof. Antônio Campos, S/N, Costa e Silva.  

Tel: (84) 3312-7032; E-mail: CEP@uern.br  CEP 59.610-000 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte 
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