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RESUMO 

Objetivo: Analisar os investimentos em Previdência Social e Saúde Pública de pacientes com 

doença de Chagas em área endêmica do Nordeste do Brasil. Métodos: Estudo retrospectivo e 

descritivo, com abordagem quantitativa sobre 226 indivíduos segurados pela Previdência 

Social e pertencentes à mesorregião Oeste do Estado do Rio Grande do Norte selecionados 

entre janeiro de 2006 a dezembro de 2016. Consideraram-se os custos da Previdência Social, 

borrifações, fornecimento do benzonidazol, melhorias habitacionais e internações 

hospitalares. Os dados foram analisados através do software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versão 21.0, sendo expressos frequência simples, porcentagem, correlação de 

Spearman e os valores de p<0,05 foram considerados significativos. Resultados: Sobressaiu o 

sexo masculino (71,7%), idade entre 40 a 64 anos (65%), sem instrução/1° ciclo fundamental 

incompleto (65,8%) e atividade laboral rural (74,8%), destacou-se custos com o auxílio-

doença para a forma indeterminada e aposentadoria para a forma cardíaca. Foi obtido custos 

com melhorias habitacionais (R$11.701.272,94), borrifações (R$45.018,44), distribuição de 

benzonidazol (R$7.972,95) e internações (R$422.747,10). Observou-se correlação forte para 

despesas de aposentadorias com aposentados da forma cardíaca (r=0,65), da forma 

indeterminada (r=0,77) e internações com segurados da forma cardíaca (r=0,60). Apresentou 

ainda p<0,05 na correlação entre custos de aposentadorias e número de beneficiários com 

forma cardíaca. Conclusões: Os benefícios dispensados não são condizentes com o bom 

prognóstico relacionado à forma indeterminada da doença, atribuindo a esta forma grande 

fardo econômico-social. A forma cardíaca proporciona aumento dos custos com 

aposentadorias e internações. A descontinuidade de investimentos para habitações, 

borrifações e fornecimento do benzonidazol retrata a negligência com prevenção e tratamento 

da infecção chagásica na área. Acredita-se que o maior investimento observado no estudo 

favorável para prevenção em relação ao tratamento se deve em virtude da destinação de 

recursos aos municípios para melhorias habitacionais ao longo dos anos e por não considerar 

os custos com serviços ambulatoriais, recursos diagnósticos e intervenções cirúrgicas. 

 

Palavras-chaves: Aposentadoria, Doença de Chagas, Prevenção de Doenças, Previdência 

Social. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Aim: The study analyzed the investments of Social security and public health in patients with 

Chagas disease in an endemic area of northeastern Brazil. Methods: It is characterized as 

retrospective, exploratory and descriptive, with a quantitative approach, developed between 

August 2016 and April 2017, referring to the period from January 2006 to December 2016, 

including individuals insured by the social security Social and belonging to the region west of 

the state of Rio Grande do Norte. The costs of social security, spraying, supply of 

benznidazole, housing improvements and hospital admissions were considered. The data were 

analyzed through the software statistical Package for the Social Sciences-SPSS 21.0, being 

expressed a simple frequency, percentage and Spearman correlation. Results: The study was 

performed with 226 insured. It excelled male, age between 15 and 64 years, without 

instruction/1 ° incomplete fundamental cycle and rural labor activity. As for the initial 

monthly income, the costs of disability insurance was highlighted for the indeterminate form 

and retirement for cardiac form. The costs of housing improvements, sprays, distribution of 

benznidazole and hospitalizations were in the order of 12 million of reais. A strong correlation 

was observed for retirement expenditures of cardiac form (r = 0,65), indeterminate form (r = 

0,77) and hospitalizations with cardiac insurers (r = 0,60). The values of p < 0.05 were 

considered significant and found in retirement costs and beneficiaries with cardiac form. 

Conclusions: The benefits dispensed are not consistent with the good prognosis attributed to 

the undetermined form of the disease, attributing to this form large economic-social burden. 

Cardiac form provides increased costs with retirement and hospitalization. The discontinuity 

of investments for dwellings, sprays and supply of the benznidazole portray the negligence 

with prevention and treatment of the chagasic infection in the area. It is believed that the 

largest investment observed in the favorable study for prevention in relation to treatment is 

due to the destination of resources to municipalities for housing improvements over the years 

and for not considering the costs with outpatient services, diagnostic resources and surgical 

interventions. 

 

 

Keywords: Retirement, Chagas Disease, Disease Prevention, Social Security. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Doença de Chagas (DCh), denominação atribuída em homenagem ao médico Carlos 

Chagas, teve seu descobrimento há mais de um século, junto com o seu agente causador, 

protozoário denominado Trypanosoma cruzi e o vetor, o triatomíneo também conhecido na 

população como barbeiro (CHAGAS, 1909).  

A DCh está entre as 13 doenças tropicais negligenciadas, com estimativa de 6 a 7 

milhões de indivíduos infectados no mundo, com risco potencial de infecção para 75 a 90 

milhões de pessoas (OMS, 2017). Ainda, cerca de 80% de ausência de diagnóstico e 

tratamento continuado (DIAS et al., 2016). Os custos anuais com a doença no mundo foram 

estimados em 7,19 bilhões de dólares, superando agravos como a infecção pelo rotavírus e 

câncer do colo do útero (LEE et al., 2013). 

A DCh consagra-se como importante problema de saúde pública, com alcance 

epidemiológico global, com milhares de casos detectados nos países europeus (Espanha, 

Bélgica, França, Itália, Reino Unido e Suíça em maior quantidade), Japão, Austrália e Canadá 

(COURA e VIÑAS, 2010). Apresenta ainda importância dos Estados Unidos até a Argentina 

(DIAS, 2007), configurando-se como a mais representativa parasitose da América Latina, 

sendo uma das seis doenças tropicais prioritárias para tratamento e controle no continente 

(PÉREZ et al., 2011). 

No Brasil, estima-se que existem entre 2 a 3 milhões de pessoas com quadro 

infeccioso estabelecido para DCh e ainda com elevada morbimortalidade, alcançando 6 mil 

óbitos por ano, entre os anos de 1999 até 2007 (OMS, 2017). O custo anual brasileiro no setor 

saúde com a DCh está em torno de 129 milhões de dólares, sendo o maior dentre os países da 

América Latina, seguido pela Argentina, com cifras que ultrapassam 108 milhões de dólares 

(LEE, et al 2013). 

A região Nordeste do Brasil alcançou prevalência para DCh estimada de 5% em zona 

rural (MARTINS-MELO et al., 2014), o que preocupa devido a elevados índices de 

domicílios apropriados para infestação, a ruralização ainda presente e com espécies de 

limitada execução do seu controle, pelo fato de seguir várias direções em territórios diversos 

como é o caso de Triatoma brasiliensis e Triatoma pseudomaculata (FREITAS et al., 2005). 

Uma situação mais recente, estimou 6,5% de infecção chagásica para a mesorregião Oeste 

Potiguar em área rural (BRITO et al., 2012). 
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O processo infeccioso se dá predominantemente pelas fezes contaminadas do vetor em 

contato com ferimento em pele ou mucosa (CHAGAS, 1909). As formas de transmissão 

humana são diversificadas, desde a vetorial de maior importância epidemiológica, além por 

hemotransfusão, aquisição oral de alimentos contaminados, de forma congênita, acidental, 

transplantes e amamentação (NUNES et al., 2013). 

A sintomatologia caracteriza duas fases distintas: a fase aguda, com a predominância 

do parasito circulante e da atipicidade das manifestações clínicas; e a evolução predominante 

para a fase crônica, que apresenta geralmente início com raros parasitas circulantes na 

corrente sanguínea e com invasão dos tecidos alvos. Nesta segunda fase são apresentadas as 

seguintes formas: indeterminada, cardíaca, digestiva e cardiodigestiva ou mista (NUNES et 

al., 2013). 

A forma indeterminada ganha conotação importante pela sua prevalência em áreas 

endêmicas e ainda por sua instalação permanente no infectado ou evoluindo para as demais 

formas da DCh. A forma cardíaca aparece em cerca de 30% das situações cronificadas e com 

substancialidade para mortalidade relacionada à doença, enquanto que a forma digestiva 

ocorre em 10% dos casos (NUNES et al., 2013). Na forma cardiodigestiva acontece 

simultaneidade de lesões compatíveis com as formas crônicas predominantes da doença 

(COURA e BORGES-PEREIRA, 2010).  

Outro estudo mais recente e que levou em consideração radiografia contrastada de 

esôfago e cólons, e não apenas os sintomas digestivos, ressalta a predominância da forma 

indeterminada (51,6%), ainda mensurando as demais: cardíaca (32,2%), digestiva (8,1%) e 

cardiodigestiva (8,1%) (ANDRADE et al., 2015). 

 

1.1 PROBLEMA 

 

A doença apresenta possibilidade de incapacidade ou invalidez quanto ao 

desenvolvimento de atividades laborais, sobretudo quando o acometimento ocorre na forma 

cardíaca (LUQUETTI; PORTO, 1997), devido a insuficiência cardíaca congestiva, arritmias 

graves e tromboembolismo (RASSI; LUQUETTI e RASSI-JUNIOR, 1992), soma-se ainda os 

casos graves de desnutrição com megaesôfago e megacólon (LUQUETTI et al., 1986), 

ocasionando afastamento do trabalho, internações prolongadas, custos aumentados com 

auxílio-doença e aposentadorias (GUARIENTO; CAMILO e CAMARGO, 1999). 

A doença, desde a sua descoberta, apresentou adoecidos que residiam no contexto 

rural, com atividade econômica e laboral caracterizada pela agricultura, pecuária e atividades 
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domésticas, dificuldade de oportunidades no mercado de trabalho, com infraestrutura social 

frágil e escolaridade prejudicada pelo predomínio do analfabetismo, baixa qualificação 

profissional, reduzido poder aquisitivo e acrescidos da discriminação laboral mediante o 

diagnóstico pela sorologia positiva (GUARIENTO; CAMILO e CAMARGO, 1999). 

A vulnerabilidade social dos indivíduos adoecidos caracteriza-se por cobertura 

deficiente de atividades de prevenção, menor acesso aos serviços de saúde, baixa qualidade da 

atenção por parte do nível primário em saúde, maior probabilidade de adoecer por formas 

graves e risco aumentado para o óbito (DIAS, 2013). 

Os óbitos atribuídos à DCh no Brasil apresentam um quantitativo expressivo. Entre 

1999 e 2007 apareceu em 0,6%, por causa associada ou básica, nas declarações de óbitos. 

Anualmente foi constatado 6 mil mortes em média, com o país sendo responsável por 40% 

dos falecimentos no âmbito da América Latina. O Nordeste ultrapassou em um terço o 

aumento em óbitos proporcionais nesse mesmo período (MARTINS-MELO, 2012). 

No contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), a DCh exige colaboração fundamental 

da vigilância epidemiológica com exigências de estudos permanentes, incentivadores e atuais 

que contribuam sem impacto na saúde humana. A diversidade de vetores da doença 

catalogados no Brasil aponta para essa necessidade, sendo fundamental a utilização da 

epidemiologia e acompanhamento entomológico para monitoramento de ações efetivas de 

controle (DIAS, 2000).  

As estratégias de prevenção dizem respeito à necessidade de controle químico 

(borrifação), considerada a iniciativa prioritária em áreas de alta endemicidade, a qual 

colabora para a redução dos níveis de infestação domiciliar de triatomíneos a um limiar 

importante, alcançando uma frenagem adequada na transmissão da doença, mesmo sem 

conseguir eliminar por completo os triatomíneos existentes (CASTILLO-RIQUELME et al., 

2008). 

A pulverização com inseticidas foi exemplificada pela experiência na cidade de Cássia 

dos Coqueiros – São Paulo, onde no início da década de 1960 acabaram por eliminar a 

transmissão naquele momento. Situação semelhante também foi visualizada na localidade de 

Bambuí (MG) no ano de 1973, quando se constatou a retirada do Triatoma Infestans nas áreas 

rurais e urbanas, além da diminuição nos domicílios da presença do vetor secundário 

Panstrogylus Megistus para 4% (DIAS, 2000). 

A melhoria habitacional também elenca o rol de medidas preventivas, basicamente 

pela troca de domicílios em condições precárias para construção de residências em forma de 
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alvenaria, beneficiando a população. Aliado a isso, ações educativas em áreas endêmicas com 

práticas orientadas pela Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) 

(FUNASA, 2013). 

Em nível individual, as estratégias de enfrentamento procuram evitar que o 

triatomíneo forme colônias dentro dos domicílios, através do uso de telas metálicas, por 

exemplo. As atividades em matas fechadas exigem uso de repelentes, roupas de mangas 

longas e hábitos adequados de higiene (FUNASA, 2013). 

Desta forma, na avaliação dos dispêndios financeiros voltados para a doença, no 

cenário internacional, o alcance do impacto é notório, sendo estimado em 7 bilhões de dólares 

anuais.  Vale ressaltar que mais de 10% dos gastos vêm dos Estados Unidos, Europa e do 

Canadá, lugares tradicionalmente não considerados de riscos para a doença, mas influenciados 

pelo processo imigratório e formas diversificadas de transmissão, como a transfusional e 

transplacentária (LEE et al., 2013).  

Os gastos em saúde são consubstancialmente destinados ao tratamento da doença 

quando comparados aos provimentos financeiros para a prevenção. Na Colômbia, por 

exemplo, anualmente são dispendidos 267 milhões de dólares, o uso de inseticidas gastaria 

2% desse valor (CASTILLO-RIQUELME et al., 2008). 

  Considerando-se também que o pico da doença corresponde à fase produtiva do 

indivíduo, o adoecimento deste provoca débitos monetários relevantes ao Estado devido ao 

número de aposentadorias precoces e tratamentos custosos como transplante de coração, uso 

de cardiodesfibrilador e marca-passo, muitas vezes não catalogados para custos da DCh (LEE 

et al., 2013). 

Diante disso, o estudo busca analisar os investimentos da previdência e da saúde com 

a DCh em sua fase crônica em área endêmica do semiárido brasileiro.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A pesquisa se justifica pela realidade previdenciária e econômica que a DCh 

representa no cenário da mesorregião Oeste Potiguar. A DCh é um importante problema em 

saúde pública, sendo prioridade para tratamento e controle na América Latina, com alcance 

em 17 países e considerada endêmica (PÉREZ et al., 2011). 

A doença apresenta possibilidade concreta de incapacidade quanto ao 

desenvolvimento de atividades laborais, sobretudo quando o acometimento ocorre na forma 

cardíaca grave, enquanto tarefas com predomínio de atividades brandas serão direcionadas 
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para os portadores de cardiopatia que cursam com menor grau de incapacidade, onde não 

acarretem riscos a terceiros (LUQUETTI e PORTO, 1997).  

As incapacidades para o trabalho surgem após insuficiência cardíaca, arritmias graves 

e tromboembolismo (RASSI et al, 1992), ocasionando o afastamento do trabalho e nesses 

casos necessariamente aposentadoria por invalidez, impacto sentido pelo âmbito 

previdenciário (GUARIENTO; CAMILO e CAMARGO, 1999). 

O auxílio-doença previdenciário aparece geralmente em pós-operatório de 

intervenções cirúrgicas do trato esofágico e gastrointestinal e duram em torno de 60 dias a 

partir da internação. Quando ocorre desnutrição severa e prolongada também apresenta 

tendência ao estabelecimento da incapacidade nos pacientes. A gravidade aumenta quando 

ocorre associação de cardiopatia grave com megaesôfago e megacólon, em torno de 5% dos 

casos, ocasionando internações prolongadas, custos aumentados e aposentadoria por invalidez 

(LUQUETTI et al., 1986). 

Neste processo ocorre o aumento do quantitativo de segurados, o que repercute 

consubstancialmente em consequências socioeconômicas de grande valia, sobretudo aos 

gastos para serviço médico prestado e déficit produtivo dos pacientes em situação de 

enfermidade diagnosticada em seus ambientes de trabalho (LUQUETTI e PORTO, 1997). 

 

1.3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.3.1 A doença de Chagas  

 

A aproximação do homem com o T. cruzi vem sendo mencionada originariamente há 9 

mil anos, através da presença do material genético do protozoário em tecidos do coração, 

esôfago e cólons de múmias pré-colombianas na região norte do Chile, sendo a primeira 

hipótese sustentada (KROPF et al., 2000; GUHL et al., 2000). A segunda relata que é 

concomitante à presença do Homo Sapiens sapiens nas Américas, mais precisamente 15 mil 

anos atrás (APT e REYNES, 1986; PARENTI et al., 1998). O que justifica o início da 

adaptação e domiciliação que envolve a DCh, que mesmo sendo citada em distantes épocas, 

consagrou-se como doença somente nos últimos três séculos (COURA e DIAS, 2009).  

As observações de Carlos Chagas em 1909 em Lassance, Estado de Minas Gerais, 

Brasil, propiciaram uma descoberta importante na história da medicina: a Doença de Chagas, 

imortalizada com seu nome, ainda o Trypanosoma cruzi, protozoário hemoflagelado e o seu 
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vetor, o triatomíneo popularmente conhecido como barbeiro, da ordem Hemíptera e família 

Reduviidae (CHAGAS, 1909).   

A DCh foi revelada durante pesquisas minuciosas realizadas por Carlos Chagas, 

médico do Instituto Oswaldo Cruz. Suas observações suscitaram preocupação, já que 

identificou relações entre a infecção pelo Trypanosoma cruzi com arritmias, insuficiência 

cardíaca e morte súbita. Posteriormente, reuniu “barbeiros” para estudo em laboratório e 

encontrou no tubo digestivo o Trypanosoma cruzi. (KROPF et al., 2000). A análise dos 

triatomíneos foi incentivada pela forte característica de domiciliação e transmissão da doença. 

Ao longo da segunda metade do século XX, foram observados avanços no controle da 

DCh em âmbito domiciliar e peridomiciliar por meio de pulverizações com inseticidas e 

incentivado pelo Departamento Nacional de Endemia Rural– DENERU na década de 1950, 

embora as ações efetivas e permanentes tenham sido estimuladas a partir da década de 1980 e 

se expandindo na América do Sul (COURA e DIAS, 2009). 

A DCh no âmbito mundial apresenta risco potencial de infecção para 75 a 90 milhões 

de pessoas e mais de 10 mil óbitos por ano (OMS, 2015). Estima-se ainda que 80% dos 

portadores chagásicos estão sem diagnóstico e tratamento continuado (DIAS et al., 2015). 

 O continente americano corresponde à distribuição primária da doença, influenciado 

pela diversidade de triatomíneos, porém, os demais continentes não endêmicos são alcançados 

pela DCh devido a migração internacional, globalização, deslocamento de pessoas infectadas 

e de outros mecanismos de transmissão, como transfusional e acidentes em laboratórios 

(MONCAYO e SILVEIRA, 2009).  

Esses aspectos corroboram para estimativas em pouco mais de 1 milhão de infectados 

nos Estados Unidos (HOTEZ et al, 2013) e aproximadamente 72 mil doentes na Europa, 

influenciado pelo deslocamento de habitantes da América Latina, principalmente da metade 

do século XX em diante, em busca de melhores condições socioeconômicas e qualidade de 

vida (ECDC, 2014).  

O parasita passa por alterações estruturais e metabólicas apresentando as seguintes 

formas: amastigotas, epimastigotas e tripomastigotas. A forma amastigota é encontrada nos 

tecidos do hospedeiro. Flagelo exteriorizado e membrana ondulante são ausentes, com 

movimentação realizada por rotação. A sua multiplicação é por divisão binária a cada 12 

horas, transformando-se em tripomastigotas (SIQUEIRA-BATISTA et al., 1996).  

A forma epimastigota, situada no sistema digestivo do triatomíneo, apresenta 

características específicas, sendo a mobilidade seu mais importante destaque. A replicação 
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intensa é uma notável peculiaridade dessa forma. Já a tripomastigota responde pela 

capacidade infectante e visualizada nos hospedeiros relacionados à DCh (SIQUEIRA-

BATISTA et al., 1996). 

A transmissão vetorial apresentou diminuição importante nas áreas com maior 

endemicidade associada à doença devido aumento das ações de controle a partir da década de 

1970, sobretudo aplicação de inseticidas (BRASIL, 2005). Essas atividades colaboraram para 

a certificação da interrupção da transmissão da DCh pelo Triatoma infestans em 2006, 

ofertado pela OPAS/OMS (DIAS, 2007). 

A via transfusional apresenta importância epidemiológica devido à crescente 

quantidade de transfusões sanguíneas. Colaboram também a migração rural-urbana em 

regiões endêmicas e o risco aumentado para chagásicos doadores de hemocomponentes 

(NUNES et al., 2013). O risco de transmissão depende da sensibilidade dos testes sorológicos, 

presença do parasita no hemocomponente disponível, imunidade do receptor e qualidade da 

triagem. Nota-se diminuição significativa da prevalência da DCh em candidatos à doação de 

sangue nas últimas décadas no país, onde na década de 1950 chegou a ser 8,3% e em 2006 

0,21% dos doadores (OPAS, 2006). 

Na transmissão congênita, há destinação de T. cruzi da gestante para o concepto, dessa 

maneira o feto adquire a infecção por via transplacentária ou durante o trabalho de parto. A 

mãe tende a maior capacidade de transmissão na fase aguda devido à quantidade de parasitos 

no sangue ser aumentada. Predomina a ausência dos sintomas, embora sejam valorizados os 

achados para febre, feto pequeno para a idade gestacional, prematuridade e morte fetal 

(BRASIL, 2005). 

A transmissão oral é suspeitada quando casos de infecção aguda são observados em 

áreas que não há insetos vetores domiciliados. Entre 2000 a 2013 foram notificados no Brasil 

1.570 casos de transmissão para DCh e a transmissão oral foi a mais frequente em todos os 

anos, totalizando 1.081 casos neste período (DIAS et al., 2016). Em humanos ocorre de 

maneira eventual e esporádica, com locais definidos e está relacionada aos seguintes 

alimentos: açaí, caldos e sucos da cana de açúcar, sopas e carne semicrua originária da caça. 

O Ministério da Saúde registrou 112 surtos entre 2005 e 2013, sendo em 35 municípios 

presentes na região Amazônica, local de maior relevância epidemiológica (COURA; VIÑAS 

e JUNQUEIRA, 2014). 

Quanto à transmissão a partir de órgãos transplantados, ganham destaque o coração e o 

rim. Esse mecanismo de transmissão apresenta-se mais grave, uma vez que os receptores 
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estão imunocomprometidos e os pacientes infectados apresentam similaridade com o 

adoecimento na forma aguda em seus aspectos sintomáticos. Ainda, torna-se fundamental 

considerar as áreas e residências endêmicas dos doadores e receptores para sucesso na triagem 

e manejo de pacientes prováveis doadores de órgãos e tecidos infectados (PINAZO et al., 

2011). 

A transmissão acidental tem suas ocorrências em hospitais, laboratório de 

triatomíneos, ações de captura em áreas endêmicas e experimentos com mamíferos infectados. 

Os riscos de contaminação são potencializados através das escassas atualizações e 

capacitações sobre técnicas laboratoriais, pela não utilização de equipamentos de proteção 

individual e coletiva, carga-horária extenuante, transporte de materiais de forma inapropriada, 

instalações e equipamentos inadequados e ainda o conhecimento limitado aos princípios 

padrões de proteção nesses locais (COSTA et al., 2011).  

A DCh apresenta diversos fatores que atuam no aparecimento das lesões 

proporcionadas pelo Trypanosoma cruzi. Essa condição é um agravante pela quantidade 

extensa de danos diversos que acometem o doente, de forma direta ou indireta (ARGOLO et 

al., 2008).  

A doença em sua fase aguda apresenta-se sintomática ou assintomática.  Nesta fase, o 

paciente pode apresentar sinais de porta de entrada da infecção, como o sinal de Romaña 

(edema periorbital) e o chagoma de inoculação (infecção na epiderme), associados a sintomas 

gerais e alterações sistêmicas (COLOSIO, 2007).  A DCh aguda cursa ainda com 

possibilidade de febre, linfadenomegalia, hepatoesplenomegalia, miocardite e 

meningoencefalite, que predomina nos lactentes e crianças (COLOSIO, 2007).  Os casos 

devem ser notificados de forma compulsória pelos profissionais de saúde e equipe da 

vigilância epidemiológica (DIAS et al., 2016). A fase crônica caracteriza-se notadamente pela 

existência de parasitas em menor quantidade no sangue, acomete os tecidos-alvo do coração e 

intestino. (COLOSIO, 2007).   

A forma indeterminada é a de maior prevalência, caracterizada pela ausência de 

manifestações clínicas, alterações eletrocardiográficas e radiológicas contrastadas de esôfago, 

tórax e cólons, como também por um bom prognóstico. A infecção é determinada por 

sorologias específicas, com lesões clínicas praticamente inexistentes e com órgãos como 

coração, esôfago e intestino com anatomia e função preservada. Esse quadro poderá perdurar 

por toda a vida do portador de DCh ou pode evoluir tardiamente para a forma cardíaca, 

digestiva ou cardiodigestiva (COSTA et al., 2011). 
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Já a forma cardíaca caracteriza-se pela alta morbimortalidade nas áreas endêmicas, 

geralmente cursam especificamente com dispneia, insuficiência cardíaca, bradiarritmias ou 

taquiarritmias e palpitações. Suas complicações vão desde um tromboembolismo pulmonar 

até a morte súbita. A avaliação se processa através do recurso diagnóstico de exames como o 

eletrocardiograma, eletrocardiografia dinâmica (Holter) e teste ergométrico onde irá se 

observar retardos transitórios ou fixos da condução atrioventricular, da condução no ramo 

direito, alterações da repolarização ventricular, bradiarritmias, taquiarritmias e ectopias 

ventriculares (ROSENBAUM e ALVAREZ, 1955). As principais lesões cardíacas são 

presentes no miocárdio (KASHIWABARA et al., 2013). Na forma digestiva, as complicações 

se agravam principalmente com o megaesôfago e o megacólon, além da semioclusão 

intestinal (RASSI JR e MARIN-NETO, 2000). 

Na forma cardiodigestiva ou mista, os sinais anteriormente mencionados fazem parte 

da caracterização da forma e são relacionados com declínio do estado geral com complicações 

mais debilitantes, como a desnutrição e a Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) 

(COLOSIO, 2007).   

A Cardiopatia Chagásica Crônica (CCC) é uma condição importante na evolução da 

doença, tem caráter progressivo e geralmente cursa com a cardiomiopatia dilatada. Dessa 

forma, o quadro de ICC evolui e favorece a formação de trombos e êmbolos, que podem 

evoluir para complicações em rins, pulmões, baço e cérebro. Com relação à severidade da 

DCh, está relacionada aos estágios III e IV da CCC (COURA e DIAS, 2009). 

O Sistema Nervoso Autônomo (SNA) torna-se comprometido quando ocorre 

destruição de neurônios de natureza parassimpática de forma predominante, como o que 

acontece com a inervação estimulada para o miocárdio. As lesões apresentam-se atrofiadas, o 

que acarreta bloqueio na formação e condução do estímulo. A elevada morbimortalidade 

relacionada à doença é favorecida pelos acidentes embólicos no Sistema Nervoso Central, o 

que desencadeia tromboembolismo na CCC, de repercussão importante (LOPES et al., 1991). 

A avaliação laboratorial é de fundamental importância devido presença de indivíduos 

portadores da forma indeterminada da DCh. O diagnóstico por meio de sorologia na fase 

aguda busca anticorpos anti-T. cruzi IgM, por Imunofluorescência Indireta (IFI). Na fase 

crônica ocorre a pesquisa de anticorpos da classe IgG, com exame por dois métodos 

(Hemaglutinação, Elisa e/ou IFI). Outros métodos podem ser realizados nesta fase: 

xenodiagnóstico artificial, hemocultivo e histopatológico (SOUZA e MONTEIRO, 2013).  
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O tratamento da DCh consiste na erradicação ou diminuição da população triatomínica 

e resolução sintomática do quadro clínico apresentado, com importância terapêutica na fase 

aguda e crônica. O tratamento é realizado com benzonidazol ou nifurtimox. O primeiro, 

apresenta efeitos adversos significativos como as dermopatias por hipersensibilidade e a 

resposta das cepas brasileiras tem sido melhor com o benzonidazol do que o nifurtimox. O 

segundo apresenta maior dificuldade de utilização, disponibilidade e custos no Brasil devido 

menor interesse do mercado farmacológico nacional e valor aumentado quando comparado ao 

benzonidazol (QUINTAS et al, 1996).  

A terapêutica relacionada a DCh apresenta ainda outras alternativas, como transplante 

de coração, marcapasso e cirurgias que também impactam sobremaneira os custos da doença. 

A miocardiopatia chagásica é a terceira etiologia que mais proporciona situações de 

transplante, isso acarreta um desafio para os profissionais médicos em virtude da situação 

social e cultural mais desfavorável do chagásico para entendimento da dinâmica de 

transplante e adesão às recomendações da equipe (BOCCHI et al, 2006). 

Quanto as cirurgias, temos a cardiomioplastia que corrige a insuficiência mitral do 

portador de CCC com reconstrução ou prótese, a ventriculectomia reducional e a ablação 

cirúrgica, que embora em menor quantidade de procedimentos e resolutividade em relação ao 

transplante, também apresentam alto custo (MOREIRA et al, 1994). 

O tratamento das arritmias na CCC exige definição diagnóstica a partir da realização 

de eletrocardiograma de repouso, Holter, teste ergométrico e ecocardiograma, possibilitando 

indicação precisa. As arritmias ventriculares mais presentes nos portadores de DCh são as 

ectopias ventriculares, isoladas ou repetitivas, em que temos a amiodarona como fármaco 

mais eficiente, embora com grande presença de efeitos colaterais. Ainda, em situação de 

emergência, temos a cardioversão elétrica em caso de instabilidade hemodinâmica, como 

acontece na presença de Taquicardia Ventricular Sustentada (TVS) (ANDRADE et al, 2011). 

Quando a disfunção do ventrículo esquerdo é importante, assume a terapêutica com 

efetividade e segurança o implante de Cardioversor Desfibrilador Implantável, associado de 

forma coadjuvante com a amiodarona, o que eleva as possibilidades de custos relacionados a 

DCh (ANDRADE et al, 2011). 

 

1.3.2 Situação atual da Doença de Chagas 

  

A DCh apresenta um panorama preocupante de saúde pública na América Latina. A 

conjuntura internacional e a globalização colaboraram com uma profunda transformação do 
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perfil epidemiológico presente nos Estados Unidos, Canadá, Europa e Japão (COURA e 

VIÑAS, 2010). 

Destaca-se como a parasitose de maior repercussão clínica e grau de importância na 

América Latina. Esta situação revela a magnitude da doença como condição crônica, 

demandando esforços para articulação das ações de vigilância em saúde, com necessidade do 

envolvimento multissetorial das instâncias que integram o Sistema Único de Saúde (SUS). 

O perfil epidemiológico da DCh no Brasil foi substancialmente modificado nos 

últimos 40 anos, como resultado de atividades de controle mais efetivas, além das 

transformações sociais, econômicas e ambiental associadas ao agravo. Houve significativa 

redução das principais formas de transmissão (vetorial e oral), redução brusca dos adoecidos 

na fase aguda, em áreas endêmicas chegou à ordem de 95% de diminuição da prevalência. 

(DIAS et al., 2016). 

A DCh é historicamente relacionada ao contexto rural, com adoecimento possibilitado 

aos indivíduos que habitam em moradias com baixa qualidade (KASHIWABARA et al., 

2013). Atualmente destacam-se as migrações humanas de difícil controle, alterações 

climáticas, busca pelas grandes cidades a partir da necessidade de empregabilidade no 

mercado de trabalho, saneamento, educação e assistência à saúde (DIAS, 2013). 

O combate à doença não teve a prioridade necessária por parte das esferas gestoras 

tornando preocupante a prevalência de morbimortalidade no cenário da saúde pública. 

Apresenta dificuldade diagnóstica e pouca visibilidade na sociedade em relação ao 

adoecimento predominante em cidadãos menos favorecidos de condicionantes e 

determinantes para otimização da qualidade de vida (BRASIL, 2005). 

A prevalência da DCh no país e seus estados foi apresentada em estudo de revisão 

sistemática no período de 1980 a 2012, para o Brasil temos 4,2% e apresenta destaques nos 

seguintes estados da federação ao longo desses anos: Bahia (20,4%), Goiás (12,3%), Minas 

Gerais (12,1%), Paraíba (7,8%), Amazonas (7,0%) e Rio Grande do Norte (5,9%) 

(MARTINS-MELO et al., 2014). 

A fase crônica em suas formas cardíaca, digestiva e cardiodigestiva representa grande 

magnitude da DCh para morbidade e mortalidade. A CCC, esofagopatia e colopatia 

chagásicas crônicas são acometimentos de maior repercussão e que cursam com elevação do 

impacto econômico e previdenciário.  

A DCh obteve o maior percentual de óbitos entre as principais causas de doenças 

infecciosas e parasitárias no Brasil na população idosa em 1980. Com o passar dos anos 
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houve declínio, perdendo em 1991 para a septicemia em relevância (PAES, 2004). Justifica-se 

pela transmissão com redução drástica em algumas regiões, influenciado pela urbanização e 

iniciativas de controle, embora sua área de transmissão no país apresente ampla dimensão 

territorial e com repercussão social nas áreas endêmicas, com idosos acometidos no passado 

por Trypanosoma cruzi (MONTEIRO, 1995). 

A repercussão econômica em produtividade perdida é da ordem de US$ 1,208 

bilhão/ano para os sete mais dispendiosos países da América do Sul. O Brasil apresentou 

absenteísmo estimado em 75 mil trabalhadores por ano (CONTEH; ENGELS e 

MOLYNEUX, 2010). A cronificação da doença eleva a carga econômica através de 

indicações para intervenções cirúrgicas, implantação de marcapassos e tratamento com 

células-tronco no futuro (PRATA, 2001).  

  

1.3.3 Auxílio-doença, Aposentadoria e Perícia Médica 

 

 Os benefícios que mais substancializam a aproximação da Previdência com a atenção 

em saúde para a DCh são os auxílios-doença e aposentadorias. Através desse benefício social 

ofertado, o paciente chagásico vai ter sua renda, que na grande parte correspondem de salários 

mínimos, por conta da maciça presença de trabalhadores na área rural. A renda mensal acaba 

sendo, em sua maioria, um salário mínimo em caso de aposentadorias, que corresponde ao 

ano vigente desse salário atualizado e ainda 91% desse salário mínimo se a situação for de 

auxílio-doença ofertado para cada mês (BRASIL, 2017). 

O auxílio-doença teve sua concepção definida no artigo 59 da lei 8213/1991, 

regulamentada pelo Decreto n° 3.048/1999, que institui o Regulamento da Previdência Social. 

Para ele, o segurado encontra-se incapacitado para o seu trabalho ou sua atividade laboral 

habitual por mais de quinze dias de forma consecutiva, comprovado em perícia médica. O 

salário do beneficiário é estabelecido pela instituição empregadora através do pagamento 

durante os primeiros 15 dias, desse momento em diante fica a condição de custeio na 

responsabilidade da Previdência Social. A existência da doença propriamente dita não 

significa automaticamente direito ao auxílio-doença, é necessário a incapacidade habitual para 

o trabalho (BRASIL, 2017).  

Em caso de segurado especial, que corresponde ao trabalhador rural em situação 

produtiva de economia familiar, não ocorre a participação da mão-de-obra assalariada. Fazem 

parte dessa situação, os cônjuges, os companheiros e os filhos com idade superior a 16 anos e 

que estejam envolvidos com as atividades rurais, como é o caso dos chagásicos originários do 
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trabalho rural, o benefício passa a ser de um salário mínimo de forma integral. Menciona-se 

ainda que a estabilidade no retorno ao vínculo trabalhista não é garantida e ao empregador não 

é obrigatório o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) enquanto o 

colaborador estiver afastado em recebimento do recurso. A cessação do auxílio ocorre a partir 

da recuperação da capacidade de trabalho do segurado ou será modificado para aposentadoria 

por invalidez por determinação na perícia médica (BRASIL, 2017).   

Outra alternativa possível é o pedido de prorrogação do benefício, que será avaliado e 

solicitado até 15 dias antes do fim do auxílio, enquanto o segurado se considerar incapaz para 

atividade ele pode buscar outra prorrogação, mais uma vez na dependência da análise pericial 

do médico da Previdência. Aqui se a decisão médica for de indeferimento do benefício, o 

segurado ainda pode solicitar o pedido de reconsideração. Em última instância, se os pedidos 

forem julgados e negados, ainda pode requerer o recurso na Junta Previdenciária, com tempo 

de 30 dias a partir do último indeferimento (BRASIL, 2017). 

O outro benefício é a aposentadoria por invalidez, que considera o trabalhador 

portador de DCh permanentemente incapacitado para exercício de qualquer atividade laboral, 

até mesmo outra profissão, avaliado e julgado pela perícia médica da Previdência Social. O 

recurso é possibilitado enquanto persistir a invalidez e o segurado é reavaliado a cada dois 

anos. Geralmente o pedido inicial do médico é por auxílio-doença, posteriormente é 

transformado em aposentadorias. Uma situação especial importante é que o aposentado que 

necessitar de assistência permanente de um acompanhante poderá ter direito a um acréscimo 

de 25% no valor do benefício, inclusive sobre o décimo terceiro salário, nesse momento há 

necessidade de nova perícia médica (BRASIL, 2016). 

A cessação da aposentadoria ocorre quando o segurado recupera a capacidade para o 

exercício profissional ou por óbito. Os segurados com mais de 60 anos e que já recebem a 

aposentadoria por mais de 15 anos, não necessitam passar por reavaliação a cada dois anos 

(BRASIL, 2016).  

Com relação à perícia médica, realizada no âmbito do INSS, caracteriza-se pela 

verificação por profissional médico de alguma incapacidade que acomete o segurado, devido 

acidente ou doença, além de ser um exame com propósito de colaborar com autoridades 

administrativas, policiais e jurídicas na formação de decisões aptas ao julgamento. A perícia 

previdenciária propicia a emissão de um parecer técnico conclusivo sobre a incapacidade 

avaliada ao segurado em relação ao exercício de atividades laborais, além de realizar 

avaliações sobre requerimento de seguro especial, ainda de dependente acima de 16 anos 
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inválido para recebimento de pensão por morte, homologação de concessões de auxílio-

doença e aposentadoria por invalidez, como também de inspeção de ambientes de trabalho. 

Dessa forma, o reconhecimento dos benefícios é atribuição de exclusividade do médico perito 

(GONZAGA, 2004). 

Para a anamnese pericial, é fundamental levar em consideração a história atual da 

doença mencionada como incapacitante, ocupação, idade, escolaridade, data do início da 

doença e data do início da incapacidade. O exame físico deve ser direcionado para o problema 

apresentado pelo trabalhador, fundamentando achados que possibilita um laudo técnico e 

conclusivo que responda à existência de incapacidade laborativa, se ainda abrange todas as 

atividades laborais exercidas pelo segurado, se a incapacidade for total, define-se a 

aposentadoria por invalidez ou se for incapacidade temporária é fixado uma data de 

encerramento do benefício, com revisão do benefício a cada dois anos. 

Nos últimos anos, a Previdência Social vem passando por momentos importantes no 

país, como o começo do Censo previdenciário em 2005, para colocar os dados cadastrais de 

pensionistas e aposentados atualizados. Em 2006 foi realizado a fase dois do Censo, com 

cobertura de 14,7 milhões de beneficiários sociais. Neste mesmo ano foi autorizado que os 

benefícios mantidos pela Previdência fossem atualizados em 5,01%. Em 2012 foi disposto em 

lei, a antecipação do abono anual para segurados e dependentes da Previdência Social 

(SENA,2013). 

Recentemente, em 2017, foram convocados 1,5 milhões de pessoas. A Operação 

Pente-Fino objetivou revisar auxílios previdenciários em pessoas com mais de dois anos sem 

revisão clínica na Previdência. Somente nos primeiros mais de 300 mil benefícios revisados 

oportunizaram economia de R$ 2,6 bilhões. Essas cifras são conseguidas devido segurados 

com concessão de benefícios indevidos e que necessitaram de atualização quanto a perícia 

médica (BRASIL, 2017).  

  

1.3.4 A Doença de Chagas e a atenção previdenciária e econômica 

 

O elevado custo médico e social da doença foi estimado em 80 milhões de dólares por 

ano em perdas do país para despesas médicas e hospitalares, benefícios previdenciários e anos 

de vida perdidos e produtivos em mão de obra no início da década de 1990 (DIAS, 1993). 

Torna-se notória a endemicidade da DCh em todo o território nacional. Somado a isso, 

percebe-se a relevante participação na Previdência Social, onerando-a em todas suas variantes 
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clínicas. Destacam-se auxílio-doença previdenciário e aposentadoria por invalidez como 

concessões aos segurados portadores (LUQUETTI; PORTO, 1997). 

A DCh representa, ainda, a possibilidade concreta de incapacidade quanto ao 

desenvolvimento de atividades laborais, sobretudo quando o acometimento ocorre na forma 

cardíaca grave. Tarefas leves serão direcionadas para os portadores de cardiopatia leve, onde 

não acarretem riscos a terceiros (LUQUETTI; PORTO, 1997). As incapacidades para o 

trabalho surgem após arritmias severas, insuficiência cardíaca e tromboembolismo, sendo as 

arritmias as complicações mais frequentes (RASSI; LUQUETTI e RASSI-JUNIOR, 1992), 

(GUARIENTO; CAMILO e CAMARGO, 1999). 

O auxílio-doença previdenciário comumente é o benefício estabelecido para pacientes 

em pós-operatório de cirurgias relacionadas à sintomatologia digestiva e duram em torno de 

60 dias a partir da internação. Em casos graves de desnutrição a incapacidade se instaura, a 

gravidade aumenta quando ocorre associação de cardiopatia grave com megaesôfago e 

megacólon (em torno de 5% dos casos) ocasionando internações prolongadas, custos 

aumentados e aposentadoria por invalidez (LUQUETTI et al., 1986). 

A realidade assistencial evidencia sobrecarga dos serviços de saúde com pacientes 

chagásicos, presentes com frequência em ambulatórios e hospitais, sendo considerados 

dispendiosos devido às internações frequentes e por necessitar de exames e procedimentos 

com importante custo como: implantes de marca-passos, eletrocardiogramas, 

ecocardiogramas e radiografias (DIAS, 1986). 

No entanto, é difícil quantificar com exatidão a representatividade da doença para os 

cofres da Previdência, influenciados geralmente por codificações diversas como “distúrbios 

funcionais do coração”, “insuficiência cardíaca”, “bloqueio cardíaco” e “arritmias cardíacas”, 

dentre outros, reduzindo assim a incidência e prevalência da cardiopatia especificamente 

chagásica (DIAS, 1986). 

A fase crônica é a principal responsável pela elevada morbimortalidade da doença. As 

complicações, já citadas acima, se não manejadas de forma satisfatória, serão agravadas e irão 

requerer tratamento de alto custo, como transplante cardíaco, desfibrilador e marca-passo, 

evidenciando o elevado impacto econômico da enfermidade, com consequente oferta de 

benefício por incapacidade ou invalidez. Estima-se que ocorra na América Latina a perda de 

752.000 dias de trabalho ao ano por causa de mortes prematuras por DCh e um gasto de 1,2 

bilhões de dólares por ano em produtividade perdida em sete países sul-americanos 

(CONTEH; ENGELS e MOLINEUX 2010). 
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A infecção chagásica sofre reflexo dessa situação de negligência econômica quando 

também apresenta deficiência de pesquisa e orçamento disponível para desenvolvimento de 

novas tecnologias em saúde. Ocorre atenção menor por parte das empresas farmacêuticas do 

mundo em preocupação científica para as afecções tropicais em situação de negligência, 

deixando-as com notórios efeitos sociais e econômicos que fazem delas as doenças 

companheiras da pobreza. A situação acaba tendo representatividade em óbitos onde para a 

doença chagásica são 12 mil mortes na América Latina nos 21 países endêmicos (OMS, 

2015). 

Na América Latina, a DCh, na década passada, era a terceira maior infecção 

parasitária em magnitude econômica, com perdas de 6,5 bilhões de dólares. Na década de 

1990, a iniciativa governamental nacional investiu mais de 180 milhões de dólares com o 

objetivo primordial de interrupção da doença (MONCAYO, 2009). Vale mencionar que a 

infecção foi mencionada no Registro Brasileiro de Marcapassos (RBM) como responsável por 

25% de todas as indicações de estimulação cardíaca artificial permanentes no Brasil, o que 

demanda custos elevados no contexto assistencial e terapêutico (COSTA et al., 2011). 

Apontamentos realizados pelo Ministério da Saúde mostram que as iniciativas 

preventivas no tratamento em DCh levam a diminuição dos gastos em saúde diretamente 

(diminuição das internações e procedimentos em ambulatórios) e indiretamente 

(aposentadorias precoces). Foi o que apontou um estudo da relação custo-efetividade 

realizado pelo Programa de Controle da Doença de Chagas no Brasil durante 21 anos de 

análise e diante disso foi visto que as iniciativas de prevenção, como borrifações e melhorias 

habitacionais colaboram com redução de 89% do potencial de transmissão da DCh e reduz os 

gastos diretos e indiretos em torno de 7,5 milhões de dólares, 63% diretamente e 37% 

indiretamente (MONCAYO, 2009).  

Se pensarmos em impacto econômico e previdenciário, as formas crônicas 

determinadas (cardíaca, digestiva e cardiodigestiva) se destacam expressivamente. A CCC 

eleva os índices de óbitos e problemas como perda de produtividade, impedimento ao trabalho 

e custos médicos-previdenciários elevados (LUQUETTI e PORTO, 1997). 

Um estudo realizado na Bolívia em 1994 demonstrou custos em saúde relacionados à 

doença, mencionando 21 milhões de dólares para pacientes em fase crônica, ainda 343 mil 

dólares por paciente e por ano para perda de produtividade ocasionada pelo óbito, nessa 

pesquisa também foi ressaltado 57,7 milhões de dólares ao ano para mortalidade (LUQUETTI 

e PORTO, 1997). 
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O programa nacional de controle da DCh no Brasil analisou 20 anos (1975-1995) de 

atuação em controle e concluiu que foram prevenidas mais de 2 milhões de novas infecções e 

300 mil óbitos de chagásicos. Esses dados indicam ganho de 17 dólares para cada 1 aplicado 

nas atividades de controle efetivo em prevenção e tratamento básico, como uso do 

benzonidazol, por exemplo (OPAS, 2000). 

  

1.3.5 Prevenção e controle da DCh 

 

 Os aspectos limitantes do tratamento para DCh, sobretudo na fase crônica, 

demonstraram que o controle será possibilitado a partir de incentivos nas estratégias 

preventivas e de promoção da saúde, além de profunda reformulação no contexto social 

(DIAS, 1993). 

As atividades de prevenção e controle da DCh foram destaque nos resultados exitosos 

da saúde pública brasileira com o advento do SUS. No final da década de 1970, o agravo 

alcançou 100 mil casos novos/ano. As iniciativas de prevenção para DCh, principalmente 

borrifações e melhorias habitacionais nas áreas atingidas, reduziu em mais de 70% o potencial 

de infestação (DIAS, 1993).  

 As condições de vida dos indivíduos acometidos por DCh retratam a necessidade de 

políticas públicas eficientes fortemente embasadas nas melhorias habitacionais e 

enfrentamento dos insetos vetores em sua diversidade biológica a partir de massificação com 

inseticidas.  

O controle dos reservatórios deve acontecer de forma planejada, priorizando o 

bloqueio do Trypanosoma cruzi ao âmbito domiciliar e peridomicílio reduzindo sua 

circulação, com efetivo apoio das melhorias das casas e aplicação de inseticidas, comprovado 

também em modelo matemático (LEE et al., 2013). 

 

1.3.6 Doença de Chagas e as borrifações 

 

 As borrifações com inseticidas voltados para enfrentamento da DCh representam a 

atividade de maior eficácia para resultados rápidos desde a década de 1940 (LUQUETTI e 

PORTO, 1997), mesmo de modo isolado e pontual, essa prática destaca-se pela ação no 

interior das casas e espaços ao seu redor. Os inseticidas apresentam ação tóxica sobre o 

sistema nervoso dos barbeiros (LUQUETTI e PORTO, 1997). Atualmente destaca-se a 

utilização do piretróide alfacipermetrina. Nota-se que o conhecimento sobre a prática é 
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consolidado há algumas décadas, o que falta é o interesse político por parte das esferas 

gestoras em propagar essa medida preventista (DIAS, 1993). 

As borrifações devem seguir etapas de reconhecimento, planejamento, ataque e 

vigilância. São realizadas nesse ínterim, mapeamento da área e aproximação com o território, 

apoiado por levantamento endêmico de domicílios com triatomíneos e inquérito sorológico 

que fundamentam a prevalência do município para DCh. Ocorre ainda, a aplicação racional de 

inseticidas levando em conta todos os espaços internos e externos ao domicílio (DIAS, 2000). 

A aplicação de inseticidas ganhou maior adequabilidade ambiental e eficácia 

triatomínica com o advento dos piretróides nos anos 1970, isso foi se consolidando desde que 

foi estabelecido técnica e dose correta, proporcionando menor impacto no ser humano, sem 

apresentar relevante toxicidade aguda (DIAS, 1993). 

Os inseticidas serão aplicados nos domicílios e peridomicílios com presença de 

triatomíneos constatados por captura ou coleta além das casas até 500 metros de proximidade 

do domicílio colonizado. A casa deve estar com suas superfícies livres para a pulverização, 

móveis afastados, alimentos protegidos, animais livres da exposição e o produto químico deve 

ser transportado pelo aplicador sempre em recipiente plástico até o momento da preparação.  

A pulverização nos lares inicia-se pelas paredes, teto, superfície de móveis encostados 

nas paredes, paredes externas, ainda é recomendado janelas abertas nesse momento e 

moradores fiquem fora da casa até que o inseticida seque, aproximadamente duas horas 

(OMS, 2002).  O custo médio das aplicações em unidades domiciliadas é baseado no valor do 

litro do inseticida, que custou em média R$ 47,76 no Rio Grande do Norte, no momento da 

coleta em abril de 2017. 

   

1.3.7 Doença de Chagas e as melhorias habitacionais 

 

 As atividades de otimização das casas em áreas endêmicas são fundamentais na 

prevenção da aproximação entre a população e os triatomíneos. A melhoria habitacional 

caracteriza-se pelo aperfeiçoamento de cômodos domiciliares (reboco das paredes com 

pinturas mais suaves, claras e substituição periódica dos telhados para facilitar a visualização 

do triatomíneo), elevação da autoestima e conforto das famílias beneficiadas com a iniciativa 

(FUNASA, 2013). 

A necessidade de um local para convívio humano e a situação de colonização no país 

propiciou a ocupação aos ambientes silvestres dos triatomíneos pelo homem, o que 

desencadeou uma aproximação no mesmo espaço (habitações humanas), reflexo de uma 
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invasão aos territórios naturais da DCh (BRASIL, 2006). A infecção por Trypanosoma cruzi 

ganha destaque os ecótopos silvestres e domiciliares/peridomiciliares. Dessa forma, o 

fenômeno da domiciliação do vetor é a característica mais importante da ecoepidemiologia da 

DCh (NAKAMURA; RUBIÃO e SIQUEIRA-BATISTA, 2007). 

Esta domiciliação é favorecida por hematofagia obrigatória que propicia o repasto 

sanguíneo e crescimento nas diversas fases da vida do inseto, a mobilidade de voo eficaz, com 

predominância noturna, favorece a alimentação e esconderijo durante o dia nos domicílios. 

Outro aspecto que merece destaque é a resistência à falta de nutrientes extrema, ficando meses 

em jejum (REY, 2001). 

 A DCh apresenta uma característica peculiar com relação aos triatomíneos: apresenta 

alta domiciliação e elevada capacidade de acomodação e colonização em ambiente artificial, 

promovendo na habitação sua disseminação e poder de transmissão aos animais domésticos e 

habitantes da residência (DIOTAIUTI, 2000). As espécies domiciliadas, sete ou oito entre 120 

ou mais conhecidas, preferem casas de “pau-a-pique”, que apresentam frestas que favorecem 

esconderijo para os triatomíneos. O ambiente ao redor da residência é representado pelos 

galinheiros, chiqueiros, casas de madeira e estábulo (FUNASA, 2013). 

A representatividade epidemiológica é fundamentada no grau de proximidade com o 

ser humano em seu território domiciliar. A disseminação em casas com configurações 

favoráveis demonstra a adaptação biológica e colonização, como as casas de taipa, em que 

suas frestas servem de acomodação para os insetos (DIOTAIUTI, 2000). 

O ambiente nordestino é representado pela vegetação caatinga e solos pedregosos, 

apresenta sua característica própria de habitação, com presença da habitação de taipa ou mista 

(taipa com alvenaria) de forma pertinente, embora em situação de diminuição do quantitativo 

nas últimas décadas.  

A DCh e sua diversidade triatomínica possibilita ecótopos naturais da doença em 

quantidade considerável. Nos domicílios, o triatomíneo é visualizado nos chiqueiros, 

galinheiros, nos quartos escondidos em cantos de parede e rachaduras, cercas e armazéns 

(BRASIL, 2006). 

A prevenção da DCh tem auxílio fundamental das melhorias habitacionais, ainda a 

promoção da educação em saúde na população otimiza esse enfrentamento. A iniciativa é 

proveniente do Programa de Controle da Doença de Chagas (BRASIL, 2006). O controle 

vetorial e as melhorias habitacionais em áreas extensas colaboram com o declínio da 

transmissão por triatomíneos, especialmente entre a população mais jovem. 
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O Ministério da Saúde iniciou na década de 1960 (1967-1969), através do 

Departamento Nacional de Endemias Rurais – Minas Gerais (DENERU-MG) e por meio da 

Fundação Serviço Especializado em Saúde Pública (FSESP) na década de 1970, a 

colaboração em saúde pública para o controle da DCh por meio das melhorias dos domicílios 

(BRASIL, 2006). 

A responsabilidade pela política de substituição de habitações precárias é assumida 

pela FUNASA, criada em 1991, a partir do planejamento e elaboração de programas e ações a 

serem implementadas no Plano Plurianual (PPA), estabelecido para um período de 4 anos. O 

programa que corresponde a essa iniciativa é o Fortalecimento do SUS. Posteriormente, no 

ano 2000, os municípios adentraram nessa coparticipação de responsabilidades para 

habitações otimizadas (MONROY et al., 2009). 

A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) vinculada ao Ministério da Saúde (MS), 

propõe promover a saúde pública e inclusão social por meio de ações de suporte para saúde 

ambiental e saneamento. Seus investimentos priorizam municípios com até 50 mil habitantes 

e visam colaborar nas situações precárias de vida das populações vulneráveis (FUNASA, 

2013). 

A FUNASA procura nessas atividades reduzir riscos e agravos, com ações de 

vigilância, promoção e proteção da saúde da população. A iniciativa do programa é a redução 

do quantitativo de habitações que favorecem a disseminação do T. cruzi (FUNASA, 2013). 

A iniciativa é denominada Programa de Melhorias Habitacionais para Controle da 

DCh (PMHDCh). Por intermédio da FUNASA, casas são restauradas ou construídas a partir 

de municípios escolhidos levando em consideração parâmetros como o alto índice de 

infestação do triatomíneo, casas deficitárias, acessibilidade e aceitação da comunidade 

aproximada (BRASIL, 2006). 

O município escolhido para ações de restauração ou construção deve selecionar a 

comunidade que será beneficiada pelo programa, orientado pelo seguimento dos critérios de 

índice de infestação intradomiciliar e peridomiciliar, sendo observado ainda o critério de 

continuidade das ações, onde não podemos excluir qualquer domicílio dentro da área de 

abrangência do programa que necessite de reformas e ainda a obrigatoriedade que esse lar 

esteja devidamente ocupado (BRASIL,2006). 

O PMHDCh oferta condições condizentes com a busca por qualidade de vida aos 

portadores de DCh em seus domicílios e peridomicílios, sobretudo rurais, para dessa forma 

reduzir a colonização triatomínica. Esse programa objetivou diminuir ou até mesmo abolir as 
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casas de pau a pique, taipa e de madeira ou ainda com presença de rachaduras que favorecem 

como local de esconderijo dos triatomíneos. 

Os serviços que fazem parte da restauração são: pintura e reboco das paredes externas 

e internas, cobertura com materiais adequados, calçada de proteção, piso cimentado ou de 

madeira, substituição de cercas, implantação e/ou recuperação de instalações sanitárias, 

recuperação de criadouros de animais e armazéns. Os domicílios que não se adequam a 

restauração serão demolidos e reconstruídos . A reconstrução das casas é de alvenaria (blocos, 

tijolos e cerâmicas) ou madeira. Os materiais utilizados levam em consideração o custo, 

conforto e a realidade cultural dos habitantes (FUNASA, 2013). 

O custo médio das empreiteiras é de 4.700,00 a 5.200,00 reais por metro quadrado de 

unidade de casa construída. Geralmente os domicílios são construídos com 35 metros 

quadrados, o que corresponde a um valor de até 182 mil reais, antes era até 50% mais baixo 

que esse valor quando os projetos eram executados pelos técnicos da FUNASA (OLIVEIRA e 

PRAXEDES, 2017). 

No Rio Grande do Norte, por exemplo, os municípios beneficiados foram aqueles que 

pertenciam a regiões endêmicas, predominando na região Oeste e Seridó, totalizando 54 

municípios no estado, chegando próximo de 12 milhões de reais gastos entre os anos de 2006 

e 2016. 

Diante disso, o estudo tem o objetivo de buscar analisar os investimentos da 

previdência e da saúde em pacientes com a DCh em sua fase crônica em área endêmica do 

semiárido brasileiro, conforme mostrado abaixo por seções. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 
 

 Analisar os investimentos da Previdência Social e da Saúde Pública em pacientes com 

a doença de Chagas em sua fase crônica na mesorregião Oeste Potiguar.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Descrever os investimentos dispendidos para as medidas de prevenção da DCh no 

âmbito da mesorregião Oeste Potiguar.  
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 Apreciar quantitativamente os gastos aproximados com o tratamento da fase crônica da 

DCh no contexto da mesorregião Oeste Potiguar. 

 Caracterizar a repercussão financeira das formas da doença para a assistência 

previdenciária na região do estudo.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

A Mesorregião Oeste, localizada no Nordeste do Brasil, com 62 municípios, alcança 

40% da extensão do RN (53.077,3km2), sendo ainda a segunda mais populosa, pertence ao 

estado do Rio Grande do Norte (RN), que ainda apresenta as mesorregiões Central, Agreste e 

Leste, totalizando 167 municípios (IBGE, 2018). Essa mesorregião tem 6,5% de 

soroprevalência para infecção pelo T. Cruzi na zona rural (BRITO et al., 2012) e com uma 

diversidade de apresentações clínicas da DCh (ANDRADE et al., 2015). Suas microrregiões 

de destaque são: Chapada do Apodi, Médio Oeste, Mossoró, Pau dos Ferros, Serra de São 

Miguel, Vale do Assu e Umarizal. 

Estima-se quase 3,5 milhões de habitantes para o RN atualmente, com o melhor Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) da região Nordeste (0,737), ainda renda média de R$ 

845,00 para seus habitantes em 2017, sendo a quarta maior renda per capita do Nordeste. 

Destaca-se como o estado com maior expectativa de vida da sua região (75,5 anos). A 

população rural representa 22,19% dos habitantes potiguares. O RN tem a quinta maior 

economia do Nordeste e segundo lugar na educação, com taxa de alfabetização de 82,6 anos 

para a população acima dos dez anos (IBGE, 2018). 

A pesquisa foi desenvolvida na área de abrangência da mesorregião Oeste. A agência 

sede da Previdência Social que representa a área do estudo localiza-se no município de 

Mossoró e reúne informações de subunidades localizadas nos municípios de Assu, 

Alexandria, Areia branca, Patu, Pau dos Ferros, Caraúbas, Apodi, São Miguel, Jucurutu, 

Baraúna e Mossoró (agência específica para casos judiciais) representando o quantitativo de 

toda a mesorregião (Figura1). 

Na área estudada, a Previdência Social teve custos de R$ 70.824.582,15 com auxílio-

doença previdenciário no período do estudo (2006-2016), o que representa um custo médio 

anual de R$ 6.438.598,37 para todas as patologias que acarretam benefício social.  
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Figura 1: O mapa do Brasil com o Estado do Rio Grande do Norte, em destaque a mesorregião Oeste 

e os municípios com sedes próprias da Previdência Social 

 

2.2 POPULAÇÃO DO ESTUDO E PROTOCOLO 

 

Este estudo caracteriza-se como retrospectivo e descritivo, com abordagem 

quantitativa. A coleta de dados foi desenvolvida entre agosto de 2016 a abril de 2017, 

referente ao período de janeiro de 2006 a dezembro de 2016, incluindo indivíduos de ambos 

os sexos. O “n” amostral alcançado foi de 226 indivíduos e representou a totalidade dos 

segurados que receberam benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), com os 

Códigos Internacionais da Doença (CID): B 57 - Doença de Chagas; B 57.0 - Doença de 

Chagas, forma aguda com comprometimento cardíaco; B 57.1 - Doença de Chagas, forma 

aguda sem comprometimento cardíaco, B 57.2 - Doença de Chagas com comprometimento 

cardíaco e B 57.3 - Doença de Chagas com comprometimento digestivo. 
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 A pesquisa foi subsidiada por bases de dados diversas, conforme a figura abaixo:  

 

Base de dados Custos Possibilitados 

Sistema Único de Informação de Benefícios (SUIBE) 
Auxílio-doença e 

Aposentadorias 

Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SESAP) Borrifações 

Unidade Central de Agentes Terapêuticos do Rio Grande do Norte 

(UNICAT) 

Distribuição do 

benzonidazol 

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) 
Melhorias 

Habitacionais 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS) Internações 

Figura 2 - Locais de coleta de dados e os respectivos custos possibilitados para Doença de Chagas na 

Mesorregião Oeste Potiguar. 

 

As informações armazenadas no SUIBE permitiram um panorama da problemática a 

partir de variáveis pré-selecionadas: sexo, faixa etária, escolaridade, ano, CID, benefícios 

concedidos, ramo de atividade e Renda Mensal Inicial (RMI). A consulta foi organizada em 

tabelas, que não permite identificação do beneficiário ou informações que exponham sua 

privacidade. 

A mensuração de custos foi possibilitada pelo quantitativo de benefícios que 

incorporaram auxílio-doença previdenciário ou aposentadoria por invalidez por DCh e 

realizada a partir de valores da RMI, a qual representa a primeira parcela do benefício a ser 

pago ao segurado e não pode ter valor inferior ao salário mínimo vigente no país. Aqui não 

foram analisadas as demais concessões como amparo previdenciário, benefícios do setor rural 

e acidente de trabalho por exemplo, que não adentram no contexto da DCh e Previdência. 

O cálculo foi obtido a partir do valor do salário do benefício: auxílio-doença 

(corresponde a 91% do salário do benefício), aposentadoria por invalidez (corresponde a 

100% do salário do benefício) e outros (SANTOS e HILLESHEIM, 2014).  

Chega-se ao valor total para cada auxílio-doença levando em consideração o valor da 

RMI e a quantidade exata de dias que o segurado recebeu o benefício, acrescenta-se nesse 

cálculo o correspondente ao décimo terceiro para a quantidade de meses do auxílio. O custo 

da aposentadoria a cada ano é calculado a partir do valor da RMI, multiplicado pela 

quantidade de meses ainda restantes para o respectivo ano, por ser contínua essa 
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aposentadoria continua gerando dispêndios nos anos seguintes e é acrescido ainda o valor do 

décimo terceiro que corresponde a RMI de cada ano de forma integral. 

A faixa etária foi baseada na classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) que compreende 0 a 14 anos, 15 a 64 anos e 65 a mais, sendo a população 

considerada em idade economicamente ativa de 15 a 64 anos (IBGE, 2010).  

Os dados sobre custos com borrifações através do inseticida de ação residual alfa-

cipermetrina foram possibilitados pela SESAP/RN, através da SUVIGE, setor de endemias e 

zoonoses e ainda pela SUVAM.  

As pulverizações foram quantificadas por cargas. A carga corresponde a vigésima 

parte de um litro do inseticida (ANVISA, 2009). A II URSAP, localizada no município de 

Mossoró e a VI URSAP, localizada em Pau dos Ferros, foram os destinatários para 

consequente distribuição na mesorregião Oeste. 

O fornecimento das informações sobre os gastos com a dispensação do benzonidazol 

foi conseguido através do Hórus. Trata-se de um software com funcionalidade na UNICAT, 

situada em Natal – RN e que pertence ao Governo do Estado do RN. Estas informações foram 

disponibilizadas em planilhas entre 2013 e 2016. Os valores foram calculados a partir do valor 

da unidade do comprimido na data das saídas e da quantidade distribuída para as Regionais de 

Saúde. Anterior à 2013 essa aquisição era formalizada por requisições manuais, já não 

existentes nos registros da UNICAT e SESAP/RN.  

Os custos com a melhoria habitacional a partir da construção ou restauração de casas 

de alvenaria foram disponibilizados a partir da FUNASA com sede localizada em Natal/RN. 

Os recursos são financiados através do Programa de Melhoria Habitacional para o Controle da 

Doença de Chagas (PMHCh) do governo federal (FUNASA, 2013).  

A ferramenta “Morbidade Hospitalar do SUS”, na plataforma eletrônica do 

DATASUS, possibilitou a escolha da opção “Geral, por local de residência” entre 2006 a 

2016. Posteriormente realizou-se a opção da Unidade Federativa (Rio Grande do Norte), 

seguindo para “Linha”- a opção microrregião pelo IBGE, para “Coluna”- a opção por ano de 

processamento e para o “Conteúdo”- Internações valor total, que corresponde aos custos totais 

relacionados. Por fim, ainda na opção “Microrregião IBGE” foram selecionadas aquelas que 

representavam a área do estudo e optou-se por “Tripanossomíase” no ícone “Lista Morbidade 

CID-10”.  
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2.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram analisados através do software SPSS 21.0 (Statistical Package for the 

Social Sciences), sendo expressos em média, frequência simples e porcentagem. Após análise 

dos pressupostos paramétricos, influências entre variáveis relacionadas ao custo monetário 

foram obtidas através do teste de correlação de Spearman dos quais foram consideradas fraca 

se r<0,30, moderada se 0,30≤ r<0,60 e forte se r≥0,60 (INNES e STRAKER, 1999). Valores 

de p<0,05 foram considerados significativos. 

Ainda, analisamos dados expressos em valores de média ± desvio padrão através do 

programa citado acima. Após análise dos pressupostos paramétricos diferença estatísticas 

entre as doenças estudadas para cada característica foram obtidas por ANOVA (One-WAY 

ANOVA) seguida por Tukey quando paramétrico e Kruskal-Wallis quando rompido 

distribuição gaussiana. Valores de p<0,05 foram considerados significativos, conforme mostra 

tabela 6.  

 

2.4 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

  

A pesquisa foi desenvolvida respeitando a Resolução n° 466 de 12 de dezembro de 

2012. A submissão e aprovação foi determinada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Nº 1.668.453; CAAE: 

57985716.6.0000.5294), em 27 de outubro de 2016. A autorização para o uso dos dados 

referentes ao sistema de informações da instituição foi colhida previamente através da carta de 

anuência do chefe de seção de gerenciamento de benefícios onde foram obtidos valores sobre 

custos com DCh em sua fase crônica. 
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3 RESULTADOS 

 

A população do estudo teve predominância do sexo masculino, com 71,7% (162/226). 

O benefício – auxílio-doença sobressaiu na amostra com 83,2% (188/226) e o ramo de 

atividade - “trabalhador rural” foi a ocupação prevalente, com 74,8% (169/226). A faixa etária 

predominante do conjunto de indivíduos foi a que correspondeu a 40 a 64 anos, com 65,0% 

(147/226), relacionados ao alcance da idade economicamente ativa dos segurados sociais. 

Quando mencionada, a escolaridade que se destacou foi “Sem Instrução/1° Ciclo 

Fundamental Incompleto” com 65,8% (25/226) (Tabela 1). Não houve menção da 

escolaridade para 188 beneficiários sociais.  

 

Fonte: Previdência Social – APS: Mossoró-RN 
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Os beneficiários sociais apresentaram o CID B57 (doença de Chagas) como 

predominante, alcançando 50,4% (114/226) da amostra, acompanhado do B57.2 (forma 

cardíaca) com 39,9% (90/226). Nos Auxílios-Doença destacou-se a forma indeterminada (que 

corresponde ao CID B57), com 55,9% (105/188), inclusive com a RMI de 52,3% (R$ 

52.012,77/99.481,09) dos custos total em RMI com auxílio-doença, ultrapassando a metade 

das receitas na concessão de auxílio-doença. Quanto às aposentadorias houve predominância 

da forma cardíaca (que corresponde ao CID B57.2), com 68,4% (26/38) ficando com 73,0% 

(R$ 20.200,76/27.659,13) da RMI (Tabela 2). 

A fase aguda com comprometimento cardíaco alcançou 5,7% para aposentadorias (R$ 

1.576,00/27.659,13) e 4,0% para auxílio-doença (R$3.989,53/99.481,09), já a forma digestiva 

apresentou 3,6% para auxílio-doença (R$3.603,57/99.481,09) e 1,9% para aposentadorias 

(R$510,00/27.659/13) (Tabela 2).  

O custo médio em RMI atribuído a cada beneficiado com auxílio-doença no período 

do estudo foi maior para segurados chagásicos fase crônica com a forma cardíaca (R$612,11) 

e fase aguda com comprometimento cardíaco (R$498,69), enquanto que para aposentadorias 

houve inversão dessa ordem, sendo maior para fase aguda com comprometimento cardíaco 

(R$788,00) e forma cardíaca fase crônica (R$ 776,95) (Tabela 2). Para a fase crônica foi 

observado menores valores para forma digestiva (R$400,39) em média para auxílio-doença e 

para aposentadorias (R$510,00) (Tabela 2). 

 

Tabela 1: Custos RMI em reais e portadores de doença de Chagas (n= 226) beneficiados com auxílio-doença e 

aposentadorias pela Previdência Social no período de 2006 a 2016 a partir da classificação do CID. 

CID Freq. % 
 Auxílio-doença  Aposentadorias 

 Freq. %  RMI % CPS  Freq. %  RMI % CPS 

B 57 114 50,4  105 55,9  52.012,77 52,3 495,35  09 23,7  5.372,37 19,4 596,93 

B57.0 10 4,4  08 4,2  3.989,53 4,0 498,69  02 5,3  1.576,00 5,7 788,00 

B57.1 2 0,9  02 1,1  700,00 0,7 350,00  0 0  0 0 0 

B57.2 90 39,9  64 34,0  39.175,22 39,4 612,11  26 68,4  20.200,76 73,0 776,95 

B57.3 10 4,4  09 4,8  3.603,57 3,6 400,39  01 2,6  510,00 1,9 510,00 

CID: Código Internacional de Doenças; B 57: Doença de Chagas; B 57.0: Doença de Chagas, fase aguda com   

comprometimento cardíaco; B 57.1: Doença de Chagas, fase aguda sem comprometimento cardíaco; B 57.2: 

Doença de Chagas com comprometimento cardíaco; B 57.3: Doença de Chagas com comprometimento 

digestivo; RMI: Renda Mensal Inicial; CPS =  Custo Por Segurado. 

 

               Fonte: Previdência Social – APS: Mossoró-RN 
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Os custos totais com borrifações foram de 45.018,44 reais para o período do estudo. 

Destaca-se o ano de 2007 com 19,6% (R$8.817,28/45.018,44) e 2015 com 11,98% 

(R$5.394,49/45.018,44). A distribuição total de inseticidas foi menor entre 2011 

(R$2.937,23/45.018,44) e 2012 (R$2.858,43/45.018,44) (Tabela 3).  

Os valores atribuídos ao gasto com o benzonidazol alcançou 7.972,95 reais durante o 

período do estudo. Não foi disponibilizado valor entre 2006 e 2012. A cifra associada a cada 

ano leva em consideração o valor unitário do comprimido e o ano de 2015 foi o mais 

representativo para os custos (R$3.070,39/7.972,95). O custo de menor representatividade foi 

de 2016 (R$667,47/7.972,95) (Tabela 3).  

Os custos relacionados à melhoria habitacional e destinados aos municípios da área de 

estudo foram 11.701.272,94 reais. O período entre 2008 e 2010 representou 74,0% 

(R$8.656.478,94/11.701.272,94). O levantamento evidenciou que durante cinco anos do 

estudo (2006, 2007, 2011, 2014 e 2016) não foram realizadas melhorias habitacionais (Tabela 

3). 

Os gastos totais com internações em serviços de saúde na mesorregião Oeste foram de 

422.747,10 reais entre 2006 e 2016. O período que compreende 2006 a 2008 representou 

98,4% (R$ 416.065,40/422.747,10), sendo 2007 o mais representativo com 79,0% (R$ 

333.802,12/422.747,10) dos custos. O intervalo entre 2011 e 2014 foi inexistente os gastos 

com internações para doença de Chagas, já que não apresentou valor mensurado na 

plataforma DATASUS (Tabela 3). 

 

Tabela 2: Custos anuais em reais na mesorregião Oeste do Rio Grande do Norte no 

período de 2006 a 2016 

 
Ano Borrifações1 Benzonidazol2 

Melhorias 

Habitacionais3 

 

Internações4 

2006 4.034,87 

 

- 0 42.169,55 

 
2007 8.817,28 

 

- 0 333.802,12 

 
2008 3.190,36 

 

- 4.752.973,65 

 

40.066,73 

 
2009 3.295,43 

 

- 2.364.381,06 

 

2.488,34 

 
2010 3.230,95 

 

- 1.539.124,23 

 

1.985,11 

 
2011 2.937,23 

 

- 0 

 

0 

2012 2.858,43 

 

- 920.000 

 

0 

2013 4.057,21 

 

2.366,16 

 

1.324.794,00 

 

0 

2014 3.878,10 

 

 

1.868,93 

 

0 

 

0 

2015 5.394,49 

 

3.070,39 

 

800.000,00 

 

2.235,23 

 
2016 3.324,09 

 

667,47 

 

0 

 

0 

TOTAL 45.018,44 

 

7.972,95 

 

11.701.272,94 

 

422.747,10 
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Fonte: 1Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte – SESAP /RN; 2Unidade Central de 

Agentes Terapêuticos -UNICAT – RN. 3Fundação Nacional de Saúde – FUNASA; 4Departamento de 

Informática do SUS – DATASUS.  
 

 

 Os custos totais estimados para auxílio-doença no período do estudo foram R$ 

325.503,94. Destaca-se os anos iniciais da pesquisa, 2006 a 2007, com 29,54% (R$ 

96.185,01/R$ 325.503,94). Os dispêndios previdenciários com auxílio-doença foram menores 

no período entre 2008 e 2009 com 10,61% (R$ 34.540,43/R$ 325.503,94) (Tabela 4). O valor 

total para DCh representa apenas 0,46% dos custos totais com auxílio-doença na Mesorregião 

Oeste para o período do estudo.  

 O orçamento da Previdência Social com aposentadorias foi estimado em R$ 

2.612.396,68 entre 2006 e 2016, levando em consideração a continuidade do benefício 

concedido. O destaque em custos corresponde ao período entre 2015 e 2016, com 37,75% (R$ 

986.290,89/R$ 2.612.396,68). Os gastos com aposentadorias foram menores nos anos iniciais 

da pesquisa, já que levaram em conta casos novos de segurados a partir de 2006, ano de início 

do estudo, com 5,02% (R$ 131.188,51/R$ 2.612.396,68) (Tabela 4).  

 O custo previdenciário estimado para indivíduos portadores de DCh entre 2006 e 2016 

é da ordem de R$ 2.937.900,62, leva em consideração o valor estimado total gasto com 

auxílios-doença e aposentadorias cumulativas ao longo do período do estudo. O que 

corresponde a 11,08% (R$ 325.503,94/R$ 2.937.900,62) com auxílio-doença e 88,92% (R$ 

2.612.396,68/R$ 2.937.900,62) com aposentadorias. Os gastos com aposentadorias são em 

torno de oito vezes mais quando comparado aos dispêndios com auxílio-doença (Tabela 4), 

embora sejam quase cinco vezes menos comum de serem concedidos (Tabela 1). 

 A prevenção, que leva em consideração custos com borrifações e melhorias 

habitacionais, custou R$ 11.746.291,38, enquanto a Previdência Social teve um dispêndio 

estimado de R$ 2.937.900,62. Assim, para a prevenção foi destinado quase quatro vezes mais 

em custos do que a atenção previdenciária no estudo (Tabela 3 e 4). 

 Os gastos com a atenção em saúde direta, que leva em conta custos com distribuição 

de benzonidazol e internações nos hospitais, foram menores do que a assistência 

previdenciária. A atenção em saúde teve um dispêndio de R$ 430.720,05. A Previdência 

Social teve um custo estimado próximo de sete vezes mais do que a atenção em saúde 

diretamente (Tabela 3 e 4). 

 Os investimentos com prevenção foram superiores aos custos relacionados com o 

tratamento da DCh, substancialmente influenciado pelo alto investimento realizado com 
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melhorias habitacionais na área do estudo, superior a 11 milhões de reais no período da 

pesquisa (Tabela 3). Ainda se observou uma diminuição significativa dos custos com 

internações após o investimento em habitações nos anos de 2008 a 2010 (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Custos anuais estimados em reais na Previdência Social para segurados portadores 

de DCh da mesorregião Oeste do Rio Grande do Norte no período de 2006 a 2016. 

 Ano Auxílio-doença 
N° de 

indivíduos 

 
SM 

            

Aposentadorias 

CARD 

N° de 

indivíduos 
SM 

IND CARD  IND CARD  IND CARD IND CARD 

2006 59.562,79 

. 

33 10  33 10  55.432 0 5 0 12 

2007 36.622,22 

 

16 8  16 9  75.756,51 0 3 0 3 

2008 17.214,52 

 

4 8  4 8  104.314,36 2 2 2 2 

2009 17.325,91 

 

9 3  9 8  135.017,34 1 2 1 2 

2010 24.973,35 

 

13 3  13 3  174.603,52 2 1 2 1 

2011 19.348,05 

 

3 4  4 4  213.886,10 2 1 3 1 

2012 35.091,11 

 

4 9  4 10  252.190,87 1 0 1 0 

2013 26.531,96 

 

4 8  4 8  283.710,16 0 1 0 1 

2014 20.917,90 

 

 

8 2  8 2  331.194,93 0 3 0 3 

2015 37.178,62 

 

7 4  8 4  426.160,84 0 3 0 4 

2016 30.737,51 

 

4 5  4 5  560.130,05 1 5 1 6 

TOTAL 325.503,94 

 

 

105 64  107 71  2.612.396,68 09 26 10 35 

Fonte: Previdência Social – Unidade Sede Mossoró.  
 

Os custos proporcionados pelo benefício aposentadorias com portadores forma 

cardíaca apresentaram significância estatística (p<0,05) e correlação forte (r=0,65). Ainda 

evidenciado correlação forte entre aposentadorias de segurados da forma indeterminada com o 

benefício acima citado (r=0,77) (Tabela 5). 

O estudo mostrou que os gastos com a forma indeterminada obtiveram correlação 

moderada com auxílio-doença (r=0,52). Notou-se ainda a correlação forte (r=0,60) entre as 

cifras dispendidas com segurados forma digestiva e o auxílio-doença. (Tabela 5). 

As despesas com internações apresentaram correlação forte com os custos 

previdenciários dispendidos para beneficiários forma cardíaca (r = 0,60). Ainda foi 

visualizado que os custos com internações alcançaram forte correlação com auxílio-doença de 

segurados com a forma cardíaca ao longo do período do estudo (r=0,60) (Tabela 5). 
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Tabela 4: Tabela 5. Valores de rs das variáveis relacionadas aos custos previdenciários em RMI e as formas 

da DCh e internações da mesorregião Oeste potiguar entre 2006 e 2016. 

CCI 
Aposentadoria  Auxílio   B 57  B 57.2 

B 

57.3 

Auxílio 

B 57 

Auxílio  

B 57.2 

Auxílio 

B 57.3  

Aposentadorias 

B 57 

Aposentadorias 

B 57.2 

B 57 0,35 0,52 
        

B 57.2  -0,48 0,43 -0,36 
       

B 57.3  -0,40 0,60 0,60  
      

Auxílio B 57  0,35 0,52  -0,36 0,60 
     

Auxílio B 57.2  -0,48 0,43 -0,36  
 

-0,36 
    

auxílio B 57.3  -0,40 0,60 0,60  
 

0,60  
   

Aposentadorias 

B 57 
0,77 -0,20 -0,09 -0,66 

 
-0,09 -0,66 

   

Aposentadorias 

B 57.2  
0,65* 0,58 0,30 0,25 0,80 0,30 0,25 0,80 -0,60 

 

Internações -0,31 0,43 -0,14 0,60 
 

-0,14 0,60  -0,50 0,49 

(*): Significância estatística (p<0,05); B 57: Forma Indeterminada; B 57.2: Forma cardíaca; B 57.3: Forma 

digestiva 

 

Ainda foi constatado ainda a correlação moderada importante entre aposentadorias 

forma indeterminada e os custos com internações nos serviços de saúde da área do estudo (r=-

0,50) (Tabela 5) o que oportuniza relevantes discussões. 

A DCh quando comparada a outras doenças infectocontagiosas, alcança notoriedade, 

sendo ultrapassada apenas pela Tuberculose no que se refere ao quantitativo de benefícios 

auxílio-doença enquanto que para aposentadorias, alcança maior repercussão numérica na 

média anual no período do estudo (Tabela 6). 

Nessa mesma comparação, os custos com auxílio doença são significativos, sendo 

menor apenas do que os custos anuais com Tuberculose, enquanto que para as 

Aposentadorias, a DCh se destaca como a mais custosa patologia dentre as patologias 

estudadas (Tabela 6). 

_____________________________________________________________________________________ 

Tabela 6 – Valores de média ± desvio padrão dos beneficiários sociais da Mesorregião Oeste (2006-

2016) para doenças infectocontagiosas e seu custo associado em RMI. 

Doenças 

Auxilio doença RMI 
 

Aposentadoria 

Quantidade 

Beneficiários – 

Média Anual 

Custos RMI – Média 

anual  

Quantidade 

Beneficiários – 

Média Anual 

Custos RMI– Média 

anual 

Tuberculose 31.45 ± 6.46A 19361.73 ± 5798.76A 
 

0.18 ± 0.4C 109.73 ± 246.39B 

Hanseníase 13.18 ± 6.15BC 7763.36 ± 2974.07BC 
 

1.91 ± 1.7B 1282.09 ± 1077.79AB 
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Aids 5.73 ± 2.87CD 4059.73 ± 2283.47CD 
 

1.45 ± 1.13BC 954.55 ± 882.7B 

Leishimaniose 3.64 ± 1.69D 2483.18 ± 1350.89D 
 

0.09 ± 0.3C 56.55 ± 187.54B 

Doença de chagas 17.09 ± 12.61B 9043.74 ± 3141.09B 
 

3.45 ± 1.57A 2514.47 ± 1907.75A 

A,B,C Letras maiúsculas diferentes na coluna significa diferença estatística (p<0,05) 
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4 DISCUSSÃO  

 

A DCh está associada às condições socioeconômicas locais. Apresenta mínimas 

perspectivas de ascensão social em seu contexto de doença tropical negligenciada, com 

habitações deficientes e colonizadas pelo seu vetor, relações produtivas limitadas e com 

elementos da pobreza ainda bem evidentes no cenário nacional (DIAS et al., 2016). 

Mesmo diante da recente mudança do perfil epidemiológico da DCh, devido a 

globalização, urbanização, melhorias habitacionais e migração populacional, o trabalho 

agrícola ainda se destaca pela elevada ruralização associada a região Nordeste, sobretudo em 

áreas tradicionalmente endêmicas (WHO, 2010).  

O chagásico busca melhoria em sua qualidade de vida, embora as atividades rurais 

ainda estejam estabelecidas na região Nordeste, ainda colabora com essa situação, o maior 

índice de domicílios precários relacionado com a colonização pelos triatomíneos e a 

dificuldade de controle do triatoma brasiliensis e triatoma pseudomaculata de forma 

operativa e técnica pelas equipes do governo, estas com limitações acentuadas de 

operacionalização do Programa de Controle em Doença de Chagas (PCDCh) (DIAS, 1998). 

Outro aspecto importante suscitado no estudo é a escolaridade, que quando informada, 

acompanhou os achados em estudos anteriores na área (ANDRADE et al., 2015), com 

analfabetismo e escolaridade mínima sendo evidenciados, onde o trabalho rural ocupa a maior 

parcela de atividades diárias e predominando em detrimento das atividades laborais 

intelectuais. Isso reflete ainda a presença do agravo como doença negligenciada em países 

subdesenvolvidos, com limitações de acesso aos espaços de ensino-aprendizagem e que 

dificulta o enfrentamento da doença por falta de conhecimento sobre o contexto 

epidemiológico local e cultural da DCh (FREITAS et al., 2016). 

Entende-se que a situação escolar é fundamental no cenário de contextualização e 

presença da doença nas comunidades. Ela é passível de intervenção por meio de políticas 

públicas nas áreas endêmicas. A prevalência da DCh é expressivamente maior, chegando a 

cinco vezes mais para localidades com acessibilidade escolar precária ou analfabetismo e 

diminui à medida que aumenta o número de anos de estudo (FREITAS et al., 2016). Isso 

indica que a menor prevalência de DCh na área está associada à uma maior aquisição 

intelectual e formativa no ensino, o que deve ser alicerçada e sustentada pelas políticas 

públicas educacionais e gestores públicos. 

 O indivíduo masculino, notadamente predominante no estudo, exige atenção em DCh 

porque relaciona-se com a severidade da doença pela maior demanda para cardiopatia 
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chagásica crônica em estágios avançados (Estágios III e IV), em que o chagásico apresenta 

disfunção ventricular, sintomas prévios ou atuais de ICC e necessitando de intervenção 

especializada (OMS, 1974), ainda risco aumentado de morte, sendo um dos escores pontuados 

na escala de Rassi (RASSI JR et al., 2006).  

 Ainda, a maior frequência de homens no estudo, pode estar relacionado a uma menor 

procura das mulheres chagásicas, principalmente em área rural, pelos seus direitos 

previdenciários, justificado pela predominância nas atividades do lar e dificuldade maior para 

inserção no mercado de trabalho na região do estudo, com graves dificuldades de ascensão 

socioeconômica da sua população nas últimas décadas. As trabalhadoras chagásicas mostram-

se em menor quantidade (28,3%) que os homens, confirmado também no estudo de 

Wanderley (24%) (1998). 

O auxílio-doença previdenciário é o benefício mais frequente oportunizado ao 

chagásico, confirmado também em nossos achados. Sua aquisição costuma ser a fonte de 

renda preponderante no contexto familiar do trabalhador, que habita principalmente a área 

rural distante do serviço de saúde e menor oportunidade dos cuidados e tecnologias em saúde 

(CASTILLO-RIQUELME et al., 2008). 

 No estudo ocorre a predominância da forma indeterminada, predominantemente 

assintomática, e cardíaca, nesta última é considerável a possibilidade de lesões graves, 

internações prolongadas e invalidez na evolução crônica da doença (DIAS et al., 2016). 

 No âmbito da seguridade social, a perícia médica é a responsável pela maioria da 

concessão dos benefícios e apresenta rigor técnico e critérios que devem ser atendidos para 

conclusão do laudo pericial. As demandas elevadas de atendimentos diários programados, os 

excessos de quesitos para preenchimento na avaliação pericial, necessidade de resultado 

imediato, tempo reduzido para cada atendimento, limitação dos exames diagnósticos, inibição 

de acesso à consultoria especializada, solicitação de exames mais complexos e excesso de 

documentos apresentados pelo beneficiário sobrecarrega o profissional médico perito no 

momento da avaliação (LISE et al., 2013). Isso pode influenciar no preenchimento ausente de 

variáveis importantes no estudo, como é o caso de escolaridade não determinada, onde o dado 

estava ausente em sua maioria. 

 O exame médico pericial deve ser rigoroso com detalhes sobre condições clínicas do 

paciente chagásico, as alegações e comprovações através de exames laboratoriais e de 

imagens, atestados e terapêutica implementada ao segurado são informações valiosas que 

devem ser consideradas na avaliação. O procedimento de escolha do benefício leva em 
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consideração a existência da incapacidade laborativa ou afastamento por causa fisiológica, o 

segurado pode ainda ser encaminhado para reabilitação profissional, que consiste em 

assistência educativa e de readaptação profissional (BRASIL, 2017). 

 Mesmo diante de tudo que envolve a perícia médica, ainda a Previdência Social na 

Mesorregião Oeste ofertou no período do estudo mais da metade dos benefícios sociais para a 

forma indeterminada e sendo mais da metade dos auxílio-doença disponibilizados e mais de 

um quinto das aposentadorias para esta forma. Esses resultados evidenciam possibilidades de 

discussão das entidades participantes do estudo, no sentido de rever os gastos com a doença, 

nas situações em que poderia ser possibilitado outros mecanismos de participação social, 

como mercado de trabalho e educação nas áreas rurais, para que não seja ofertado benefícios 

baseados meramente na menção de sinais e sintomas da doença e não priorizando auxílio para 

as formas com complicações de maior acometimento crônico e que impossibilita a 

produtividade para a região. 

Essa situação proporciona aos segurados incapacitados total ou parcialmente para 

reingresso no contexto do trabalho produtivo, prestado de forma obrigatória e independente de 

carência pelo INSS. Essa realidade é próxima do contexto do chagásico, levando em 

consideração adoecimento em plena fase produtiva e com possibilidade de reinserção laboral, 

aqui pode ser trabalhado a questão da estigmatização da doença de forma mais resolutiva e 

priorizando o contexto e reais necessidades que vivem esses indivíduos (LUQUETTI e 

PORTO, 1997). 

 Ainda sobre a avaliação médico-pericial, estabelece-se a data do início da doença e da 

incapacidade, dessa forma é realizada a comunicação do resultado pelo médico da perícia, 

situação que é bem discutida ainda, por ser um momento que ainda acontece estresse e 

ameaças contra os profissionais (CHEDID, 2012). Caso aconteça a recusa do benefício 

requerido, o chagásico ainda pode entrar com um pedido de reconsideração, nesse momento é 

fundamental o apoio diagnóstico da atenção em saúde ambulatorial e da Estratégia Saúde da 

Família (ESF) para respaldar com argumentos plausíveis através de relatórios clínicos a 

condição clínica, para que a questão da incapacidade do indivíduo possa ser mais 

fundamentada e dessa forma ter direito ao seu benefício após nova avaliação por um perito 

distinto da avaliação anterior negada. 

 O trabalhador, aqui no estudo em sua maioria proveniente de área rural, começa sua 

busca por benefícios através de atestados médicos. A facilidade pode ocorrer através do 

fornecimento de atestados em virtude da possibilidade de consultas com diversos médicos, 
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com escolha daquele que for mais conveniente para o trabalhador, também pode ser devido o 

médico clínico da ESF não ter experiência com exames periciais, ficando dessa forma sujeito 

a maior pressão e manipulação exercida pelo trabalhador, ou ainda há profissionais médicos, 

que dolosamente, emitem relatórios falsos para atestados, ou no INSS para o resultado da 

perícia médica, dando favorável ao benefício em troca de favorecimentos (CHEDID, 2012). 

A DCh é fortemente marcada pelos encargos econômicos, com custos hospitalares 

expressivos. As internações orçadas a partir do local de residência na área do estudo 

caracteriza o custo pertinente às Autorizações para Internações Hospitalares (AIH) somente, o 

que cabe mencionar que existem mais custos relacionados a atenção em saúde representado 

pela assistência ambulatorial, através de exames e procedimentos de maior despesa ao SUS. 

Ainda, há relevante orçamento no sistema previdenciário e caracterizado no estudo 

para DCh, em que as aposentadorias por invalidez apresentam destaque, oito vezes mais 

onerosas em relação aos auxílios-doença. Levando em consideração, quase um quinto dos 

indivíduos com aposentadorias concedidas pertencerem a forma indeterminada, há 

necessidade de revisão através da perícia médica para os benefícios concedidos para DCh na 

mesorregião Oeste.  

Aqui, acredita-se que outras doenças de base associadas, como hipertensão e diabetes 

com suas complicações debilitantes,  estejam associadas com Chagas e proporcionando 

invalidez, que proporciona oferecimento da aposentadoria ao chagásico, mesmo na forma 

indeterminada, ou ainda, sabe-se que a forma indeterminada, em alguns casos, tem importante 

potencial de hipercoagulabilidade e dessa forma para eventos tromboembólicos (PINAZO et 

al., 2016), daí podem existir chagásicos sequelados de um acidente vascular encefálico, por 

exemplo, inválidos e dependentes da aposentadoria fornecida pela Previdência com forma 

crônica indeterminada.  

Além disso, no estudo foi realizado uma análise estatística que evidencia a DCh 

comparada com demais doenças infectocontagiosas de alcance epidêmico (AIDS, 

Tuberculose, Hanseníase e Leishimaniose) no que se refere ao quantitativo de beneficiários 

sociais e gastos no período do estudo. Visualizou-se a notoriedade da DCh nos dados 

apresentados, como sendo a patologia de maior repercussão nas aposentadorias, o que reflete 

a necessidade de investimentos na prevenção da doença, já que desgasta a Previdência Social 

de forma considerável na área de estudo. A situação foi semelhante para custos com auxílio-

doença, ficando apenas atrás da Tubeculose ao longo dos anos do estudo, o que só reforça a 

notoriedade dispendiosa da DCh na área do estudo. 
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De toda forma, o direcionamento dos custos para a forma predominantemente 

assintomática poderia ser melhor aproveitado no contexto da assistência em saúde ou até 

mesmo medidas preventivas em DCh, como borrifações que mostraram gastos inexpressivos 

no estudo. 

O adoecimento em plena fase produtiva interfere na dinâmica familiar, laboral e 

social, com desgaste econômico em áreas endêmicas, influenciado pelo agravamento cardíaco 

e digestivo, que impossibilita a atuação nos espaços de produção e mercado de trabalho (LEE 

et al., 2013). As remotas possibilidades de sucesso terapêutico devido complicações graves, 

principalmente cardíacas como insuficiência cardíaca congestiva, arritmias e 

tromboembolismo (OMS, 1974), acabam se transformando em oferta de aposentadorias pela 

Previdência Social, que na área de estudo alcançou quase três milhões de reais entre 2006 e 

2016. 

Dessa forma, o estudo evidenciou que os custos dispensados às aposentadorias 

relacionadas à forma cardíaca foram significativos e fortemente correlacionados. Aqui ganha 

notoriedade o direcionamento atribuído a esse benefício, o indivíduo portador da forma 

cardíaca, com alterações significativas na evolução clínica da doença, tem tendência a 

incapacidade laboral significativa ou ainda a invalidez, sendo a aposentadoria uma atenção 

importante. 

Atualmente, a Previdência Social através do INSS, já tem uma parte dos seus 

dispêndios orçados pelo Tesouro Nacional, com gastos crescentes e que podem no futuro 

próximo, em dez anos, representar um colapso no sistema previdenciário (BRASIL, 2016). 

Cabe mencionar que durante o período do estudo, o salário mínimo foi mais crescente do que 

a inflação, o que repercute no orçamento do INSS diretamente. No estudo, o salário mínimo 

entre 2006 e 2016, teve aumento em 151,4%, em 2006 era 350 reais e em 2016 alcançou o 

valor de 880 reais. 

Outro aspecto importante sobre os custos previdenciários foi que para auxílio-doença, 

os dispêndios totais alcançam apenas 0,46% dos gastos totais com este auxílio, que 

ultrapassou os 70 milhões com todas as patologias em que a Previdência foi solicitada. 

Enquanto a média anual total passa a faixa dos 6 milhões, para a DCh esse valor não chega 

aos 30 mil reais anuais. Dessa forma, notamos a insipiente quantia associada à DCh quando 

comparada ao total, o que amplia a discussão sobre a ótica orçamentária para doenças 

tropicais na Previdência, levando em consideração a área do estudo. 
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Os incrementos no valor do salário mínimo anualmente colaboram com maior 

orçamento possibilitado pela Previdência, já que é o valor ponto de partida para os custos 

através da RMI. Por exemplo, entre 2011 e 2012 o salário mínimo teve aumento de 14,13%, o 

maior incremento durante o período do estudo. Esses apontamentos colaboram para 

crescentes gastos previdenciários, chegando a ser maiores do que a atenção em saúde para a 

DCh, evidenciado no estudo. 

Somado a isso acrescenta-se a dificuldade da acessibilidade do usuário do serviço de 

saúde na Atenção Básica para alcance ao sistema previdenciário pela negação do 

encaminhamento do médico de família para perícia médica, sem a solicitação de exames 

investigativos ou ainda presença do profissional de saúde na comunidade, situação encontrada 

em área rural de município de maior expressão habitacional e econômica da área do estudo 

(COSTA et al., 2007).  

 Acrescenta-se que os beneficiários sociais que receberam auxílio-doença cursam com 

a forma indeterminada predominantemente, o que propicia inserção no contexto do trabalho já 

que convive com a ausência dos sintomas e retornam as atividades laborais após o término do 

benefício. Dessa forma, deve ser incentivado por meio de políticas públicas efetivas que o 

chagásico não seja estigmatizado no mercado de trabalho devido ser portador da doença. 

Deve ser trabalhada a questão da condição prognóstica relacionada à forma indeterminada da 

DCh (COSTA et al., 2007), mesmo com casos indeterminados podendo apresentar 

complicações (DIAS, 1989). O estudo, em contrapartida, vai além, com forte correlação de 

aposentadorias em indivíduos com forma indeterminada, o que substancializa revisão e 

desestimulação desse benefício pelos peritos para essa condição da DCh. 

O recurso previdenciário deveria, nesse raciocínio, ser mais ofertado para chagásicos 

com condições clínicas graves de CCC. São elas que incapacitam o indivíduo portador de 

Chagas para o trabalho e os tornam debilitados diante da evolução da doença (PRATA, 1973) 

como: cardiomegalia acentuada, insuficiência cardíaca classe funcional III e IV, fibrilação 

atrial, arritmias ventriculares e bloqueio atrioventricular total (DIAS, 1985), pela relevância 

clínica e médico-trabalhista (LISE et al., 2013), além de megaesôfago, megacolón e 

desnutrição grave (RASSI JR e MARIN-NETO, 2000).   

O estudo possibilitou a identificação da doença de Chagas fase aguda em doze 

situações de benefícios, chamando a atenção o número de caso de B57.0 - Doença de Chagas, 

fase aguda com comprometimento cardíaco, haja vista não condizer com a realidade local ao 

longo dos anos sobre publicações e surtos de pacientes em fase aguda na mesorregião Oeste. 
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A única menção ao surto para fase aguda diz respeito ao episódio de ingestão do caldo de 

cana de açúcar no município de Marcelino Vieira em outubro de 2015 (SESAP, 2016).  

Acredita-se que a classificação em fase aguda foi baseada sem a necessária 

investigação laboratorial e epidemiológica do local habitado pelo beneficiário, o que dever ser 

reavaliado com rigor técnico pela medicina previdenciária do INSS para minimização de 

custos com DCh, devido essa fase ter possibilidade de recuperação espontânea e progressiva, 

auxiliada pelo tratamento, geralmente em 60 a 90 dias (ALMEIDA; MEIRELLES e 

LAURENTYS, 1986).  

Os beneficiários sociais classificados a partir da forma digestiva foram mais 

prevalentes para o auxílio-doença do que para as aposentadorias (r=0,60), isso também 

precisa ser rediscutido em âmbito previdenciário. Acredita-se que os benefícios concedidos 

para os segurados com a forma digestiva na avaliação médico-pericial levaram em 

consideração sinais e sintomas específicos, também complicações do trato gastrointestinal 

como semioclusão intestinal e estenose intestinal (REZENDE, 1997). A evolução da DCh na 

forma digestiva sugere maior proximidade da aposentadoria por invalidez do que auxílio-

doença, nesses casos extremos precisam ser realizados exames específicos como as 

radiografias contrastadas de esôfago e cólons (RASSI; LUQUETTI e RASSI JR, 1992). 

A forma cardíaca, ainda aumenta solicitações de acompanhamento ambulatorial e 

clínico-hospitalar, requisições de exames periódicos, complicações possíveis e corroborando 

com mais oportunidades de internações em DCh. Compreende-se que essa situação só 

aumenta o fardo econômico relacionado à doença (SANCHEZ-LERMEN et al., 2007). Essa 

dimensão precisa de uma maior atenção, porque pode acontecer colaboradores em situação de 

auxílio-doença que tem caráter temporário e a condição já se consagra como cessação 

permanente das atividades laborais devido agravamento de ordem cardíaca, em que o estudo 

apontou esse sinal de alerta nas informações coletadas. 

Aqui chama atenção a necessidade de colaboração médica em diagnósticos cada vez 

mais precoces, com apoio diagnóstico e Redes de Atenção em Saúde concatenados com a 

problemática da DCh, para que cada vez mais minimizem internações prolongadas para DCh. 

Observou-se incipiente incentivo financeiro ao longo dos anos para aplicações de 

inseticidas na área, em torno de 45 mil reais representando apenas 0,38% dos gastos com 

prevenção entre 2006 e 2016 na área do estudo. Constatou-se ainda irregularidade no 

direcionamento dos custos para melhorias habitacionais no período da pesquisa, favorecido 
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pela insuficiente apropriação dos estudos realizados pelo governo federal anteriormente sobre 

prevalência e endemicidade da DCh na mesorregião Oeste (INNES e STRAKER, 1999).  

Na Mesorregião Oeste, ocorre problemas de logística e consequente operacionalização 

das pulverizações, que necessita de maior engajamento dos municípios de maior 

endemicidade e área rural extensa, na busca de parceria com as regionais de saúde. As verbas 

para inseticidas são destinadas na medida que o município demonstra presença de 

triatomíneos positivados para Chagas, o que vem sendo discretamente realizado pelos 

municípios, em virtude da carência de treinamentos com agente de endemias, seleção dos 

mesmo para ocupar o quadro de funcionários e informação em saúde atualizada para casos 

positivos do triatomíneo. Foi mostrado no estudo, que pouco se gasta com uma importante 

iniciativa de prevenção que é a borrifação, ainda limitada pelo alcance direto nas áreas 

endêmicas. 

Os custos com melhorias habitacionais foram expressivos, alcançando entre 2006 e 

2016 as cifras de 11.701.272,94 reais, o que evidencia substancialmente irregularidade no 

direcionamento dos custos com os domicílios, onde alguns anos custos até foram ausentes. 

Entende-se a importância desse valor atribuído para melhorias de casas, desde que seja 

apoiado em locais de constatada endemicidade e que contribuam com a diminuição do 

adoecimento dos indivíduos e dessa forma reduzindo as ocupações de leitos hospitalares e 

ofertas de benefícios. A destinação expressiva de investimentos em melhorias habitacionais 

precisa ser acompanhada através da avaliação da resposta à dimuinição da infestação do 

agente etiológico com o passar do tempo nas famílias beneficiadas, para que dessa forma a 

redução das infestações e infecções justifiquem essa demanda de custos com melhorias 

habitacionais evidenciadas no estudo. 

Diante disso, os investimentos em habitações nas áreas rurais endêmicas colaboram 

para qualidade de vida dos chagásicos e ainda colaboram para diminuição da entrada de 

chagásicos crônicos nos serviços de saúde com complicações que possam gerar internações, 

como foi visto no estudo, em que a partir dos gastos maiores com melhorias habitacionais a 

partir de 2008, ocorreu redução dos custos com internações nesse mesmo ano (2008 a 2016) 

em diante na área do estudo. 

Acredita-se que a alta capacidade de proliferação dos triatomíneos na área do estudo é 

extremamente preocupante, principalmente pela alta endemicidade relacionada ao triatoma 

brasiliensis (VALENÇA-BARBOSA et al., 2014). O enfrentamento da infestação vetorial na 

área necessita de etapas continuadas para aplicação de inseticidas ao longo dos anos de forma 
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consistente e com controle químico padronizado (ABAD-FRANCH et al., 2011). Nesse 

sentido, as borrifações favorecem a perspectiva de êxito no enfrentamento da DCh e pode 

colaborar com redução da necessidade de oferta de benefícios que se relacionam com a forma 

indeterminada da doença, que apresenta maior prevalência clínica e previdenciária. A 

aplicação de inseticidas é o principal mecanismo para o controle vetorial, assim proporciona a 

diminuição da quantidade de adoecidos.  

Acrescenta-se que as melhorias habitacionais são fundamentais na prevenção da DCh 

(MONROY et al., 2009). O PMHCh, através da FUNASA, procura favorecer as condições 

dos domicílios e peridomicílios, sobretudo rurais, para minimizar a colonização dos 

triatomíneos, além de colaborar com a qualidade de vida global dos habitantes. Essa iniciativa 

objetivou reduzir a quantidade de casas de pau a pique, taipa e de madeira ou ainda com 

presença de rachaduras que favorecem como local de esconderijo dos triatomíneos 

(MONROY et al., 2009). Haja vista que as borrifações sozinhas não conseguem sustentar de 

forma otimizada a expansão da infestação dos triatomíneos devido sua capacidade de 

recolonização e propagação dos sobreviventes (SANTOS et al., 2016). A alta endemicidade, 

índices de infestação e preponderância desse recurso previdenciário na área da pesquisa 

justifica as intervenções habitacionais para indivíduos que coabitam com os triatomíneos. 

A situação demonstra momentos de maior engajamento no enfrentamento, mas 

predominando ausência de direcionamento periódico orçamentário ao longo do período do 

estudo, que vai do início de 2006 até 2016. A deficiência do programa foi evidenciada pelo 

tempo extenso e difícil manutenção (SANTOS et al., 2016) reforçado ainda pela questão das 

migrações populacionais (PAULONE et al., 1988). 

As pesquisas contribuem com informações periódicas que precisam ser acompanhadas 

pelas entidades gestoras para direcionar gastos no planejamento de políticas públicas 

habitacionais e responsabilidades municipais para dessa forma promover o controle e 

prevenção da DCh, já que é uma estratégia efetiva de diminuição dos triatomíneos, quando 

possibilitada nas regiões endêmicas (SANTOS et al., 2016) e citado pelos habitantes como 

ação positiva a eliminação dos insetos após finalizado as reformas das casas (PAULONE et 

al., 1988). 

Com relação ao benzonidazol, fármaco distribuído para o tratamento etiológico da 

DCh. A ausência de arquivos dos registros oficiais acerca da dispensação e a perda de dados 

evidencia possibilidade de menor preocupação com informações relevantes, impossibilitando 

assim uma análise mais acurada sobre essa dispensação na área do estudo. A distribuição do 
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benzonidazol soma-se aos gastos com implante de marcapassos, cirurgias, exames de imagem 

e internações. O que denota relevância já que as despesas com o tratamento chegam a custar 

até 50 vezes mais do que estratégias de prevenção (FUNASA, 2013).  

  Destaca-se que a DCh é subnotificada em demasia nas declarações de óbitos, 

principalmente nos serviços hospitalares, o que reflete a distorção da real quantidade de 

falecidos por DCh diretamente. As internações hospitalares mencionam de forma maciça o 

diagnóstico estabelecido para Insuficiência Cardíaca Congestiva, arritmias, megaesôfago, 

megacólons, Abdome Agudo e outros (MARTINS-MELO, 2012), sem referir DCh como 

diagnóstico principal para o paciente, isso preocupa porque pode mascarar a epidemiologia 

local e o estabelecimento de políticas públicas de enfrentamento à DCh, além de potencializar 

a negligência associada à doença. Ressalta-se que as apresentações clínicas diversas da 

doença, a dificuldade do diagnóstico preciso, a necessidade de exames como 

eletrocardiogramas, ecocardiogramas e radiografias contrastadas são demandas de maior 

custo e com disponibilidade limitada nos serviços públicos, estes acrescentam o fato de ser os 

espaços de cuidados mais próximos dos portadores da DCh (VICTORA et al., 2003). 

 Os gastos aumentam e são subestimados à medida que são realizados implantes de 

marcapassos e intervenções cirúrgicas, onde a DCh está presente como doença de base e não 

informada nas Autorizações para Internação Hospitalar - AIH. Com isso, acredita-se que é 

questionável os valores dispensados para internações nos serviços de saúde informados pelo 

sistema DATASUS na área.  

 Acredita-se que a alocação de recursos para outras enfermidades também com 

necessidade de controle vetorial como vírus Zika, Dengue e febre amarela em áreas 

endêmicas, além da mínima aproximação da indústria farmacêutica com as doenças 

negligenciadas, as escassas possibilidades terapêuticas voltadas para DCh, a dificuldade do 

diagnóstico precoce, o nível de escolaridade, maior proximidade com área rural, indivíduos 

em situação de pobreza favorece a diminuição dos investimentos em prevenção da doença e 

promoção da saúde voltados para DCh. 
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5 CONCLUSÕES  

 

A pesquisa evidenciou o perfil dos pacientes com DCh que receberam benefícios 

previdenciários, sendo mais frequente indivíduos do sexo masculino, que trabalham em área 

rural em faixa etária da plena fase produtiva, sendo o auxílio-doença o mais frequente seguro 

social suscitado no estudo, já quanto a escolaridade, predominou beneficiários analfabetos ou 

com apenas o primeiro ciclo fundamental incompleto. 

O encargo econômico previdenciário dispensado à forma indeterminada da doença é 

destaque na investigação. Acompanhada pela distribuição de benefícios relacionados aos 

portadores da forma indeterminada, constatando que ela representa um elevado compromisso 

orçamentário para a Previdência Social, sendo a mais custosa quando orçado custos com 

aposentadorias e somente ficando atrás de Tuberculose em dispêndio previdenciário na área 

do estudo, quando comparado com demais doenças infectocontagiosas, o que suscita a 

necessidade substancial de consultorias especializadas nas perícias médicas, dessa forma 

diminuindo as concessões previdenciárias associadas a essa classificação.  

Constatou-se que a Previdência Social, diante dessa situação, ainda realiza concessão 

acentuada de benefícios indevidos para incapacidade laboral ou invalidez e consolidando 

gastos elevados com a endemia, notado quando a fase aguda foi encontrada dentre os 

benefícios ofertados ao longo do período do estudo, o que não condiz com os achados da área 

da pesquisa. 

A intenção de estabelecer atitudes e atividades preventivas proporcionaria economia 

de recursos e manejo favorável dos problemas sociais, como é o caso das melhorias 

habitacionais, que condiciona a diminuição da transmissão da DCh, além de ser uma 

intervenção que vai de encontro à qualidade de vida do chagásico e família, como também 

aplicação de inseticidas direciona para o controle vetorial efetivo.  

Acredita-se que o maior investimento observado no estudo favorável para prevenção 

em relação ao tratamento deve-se a destinação de recursos aos municípios para melhorias 

habitacionais ao longo dos anos e por não considerar os custos ao tratamento da DCh para 

serviços ambulatoriais, recursos diagnósticos e intervenções cirúrgicas. Ainda foi observado 

uma diminuição dos gastos com internações a partir do incremento importante com melhorias 

habitacionais, principalmente a partir de 2008. 

Compreende-se que as informações sobre custos dispendidos para distribuição do 

benzonidazol, borrifações e melhorias habitacionais carecem de melhor estrutura 

organizacional e equipe especializada com seguimento direcionado para prevenção da doença 
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de Chagas substancialmente. Foi visualizado que a destinação desses recursos precisa de 

direcionamento ao longo dos anos, com maior seguimento e controle, já que em alguns anos 

não teve destinação e em outros os recursos foram substancialmente maiores. 

Vale ressaltar que essa conclusão foi substancialmente influenciada pelos 

investimentos em melhorias habitacionais, que ultrapassaram 11 milhões no estudo e que 

corresponde a quase totalidade dos custos com prevenção, onde apenas o fator custo foi 

analisado e não a capacidade de enfrentamento para DCh nas famílias com casas beneficiadas 

e redução de casos novos de infecção nas famílias beneficiadas. 

O estudo esclarece a magnitude da DCh em seus aspectos previdenciários e 

econômicos, em que os direcionamentos dos custos sejam analisados, estudados e debatidos 

com os setores públicos envolvidos, para que nesse sentido se almeje maior incentivo ao 

enfrentamento da doença na mesorregião Oeste e a Previdência Social seja otimizada para 

beneficiários com singular necessidade de auxílio.  
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APÊNDICE B – Artigo para submissão ao periódico Cadernos de Saúde Pública 

Doença de Chagas: Análise dos investimentos da Previdência Social e da Saúde Pública 

em área endêmica do Nordeste do Brasil. 

RESUMO 

Introdução: O estudo analisou os investimentos da Previdência Social e da Saúde Pública em 

pacientes com a doença de Chagas em área endêmica do Nordeste do Brasil. Métodos: 

Caracteriza-se como retrospectivo, exploratório e descritivo, com abordagem quantitativa, 

referente ao período de janeiro de 2006 a dezembro de 2016, incluindo segurados pela 

Previdência Social e pertencentes à mesorregião Oeste do Estado do Rio Grande do Norte. 

Consideraram-se os custos da Previdência Social, borrifações, fornecimento do benzonidazol, 

melhorias habitacionais e internações hospitalares. Os dados foram expressos em frequência 

simples, porcentagem e correlação de Spearman. Resultados: A pesquisa foi realizada com 

226 segurados. Sobressaiu o sexo masculino, idade entre 15 e 64 anos, sem instrução/1° ciclo 

fundamental incompleto e atividade rural. Quanto a Renda Mensal Inicial, destacou-se o 

auxílio-doença para a forma indeterminada e aposentadoria para a forma cardíaca. Observou-

se correlação forte para despesas de aposentadorias advindas da forma cardíaca (r=0,65), 

forma indeterminada (r=0,77) e internações com segurados da forma cardíaca (r=0,60). Os 

valores de p<0,05 foram considerados significativos e achados em custos de aposentadorias e 

forma cardíaca. Conclusões: A forma cardíaca aumenta os custos com aposentadorias e 

internações. A descontinuidade de investimentos para habitações, borrifações e benzonidazol 

retratam a negligência com prevenção e tratamento. Acredita-se que os custos no estudo são 

mais favoráveis a prevenção do que o tratamento por não ser avaliados no estudo a totalidade 

dos custos com serviços ambulatoriais, recursos diagnósticos e intervenções cirúrgicas. 

 

 

Palavras-chaves: Aposentadoria, Cardiopatia Chagásica Crônica, Doença de Chagas, 

Previdência Social. 
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INTRODUÇÃO 

A doença de Chagas (DCh) atualmente é reconhecida como uma das 13 doenças 

tropicais negligenciadas, com estimativa de 6 a 7 milhões de indivíduos infectados no mundo, 

com risco potencial de infecção para 75 a 90 milhões de pessoas1, com cerca de 80% de 

ausência de diagnóstico e tratamento continuado2. Os custos anuais com a doença foram 

estimados em 7,19 bilhões, superando agravos como a infecção pelo rotavírus e câncer do 

colo do útero3. 

A infecção chagásica é uma relevante preocupação em saúde pública, com repercussão 

epidemiológica mundial, com milhares de casos detectados nos países europeus (Espanha, 

Bélgica, França, Itália, Reino unido e Suíça em maior quantidade), Japão, Austrália e 

Canadá4, ainda com alcance dos Estados Unidos até a Argentina5, configurando-se como a 

mais representativa parasitose da América Latina, sendo uma das seis doenças tropicais 

prioritárias para tratamento e controle no continente6. 

No Brasil, estima-se 2 a 3 milhões de pessoas infectadas pelo T. cruzi e com elevada 

morbimortalidade, alcançando 6 mil óbitos por ano, entre os anos de 1999 e 20071. O custo 

anual brasileiro com a DCh no setor saúde está em torno de 129 milhões de dólares, sendo o 

maior dentre os países da América Latina, seguido pela Argentina com cifras em torno de 108 

milhões de dólares3. No que se refere as despesas no setor produtivo, o adoecimento de 

indivíduos por DCh representou em torno de 1,2 bilhões de dólares por ano para sete países 

da América do Sul7. 

A região Nordeste do Brasil alcançou prevalência estimada de 5%8, o que preocupa 

devido a elevados índices de domicílios apropriados para infestação, ruralização acentuada e 

ainda se caracterizando como área de dispersão de espécies de difícil controle (Triatoma 

brasiliensis e Triatoma pseudomaculata)9. Uma situação mais recente, estimou 6,5% de 

infecção chagásica para a mesorregião Oeste Potiguar10.  Particularizando quanto à forma 

clínica, estudo na área mostrou que 51,6% está classificado na forma indeterminada, 32,2% 

forma cardíaca, 8,1% forma digestiva e 8,1% para a forma cardiodigestiva11. 

A doença apresenta possibilidade de incapacidade ou invalidez quanto ao 

desenvolvimento de atividades laborais, sobretudo quando o acometimento ocorre na forma 

cardíaca12, devido arritmias severas, insuficiência cardíaca e tromboembolismo13, soma-se 

ainda os casos graves de desnutrição com megaesôfago e megacólon14, ocasionando 
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afastamento do trabalho, internações prolongadas, custos aumentados com auxílio-doença e 

aposentadorias15. 

Diante disso, o estudo busca analisar os investimentos da previdência e da saúde com 

a DCh em sua fase crônica em área endêmica do semiárido brasileiro.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Área de Estudo 

 O RN é um Estado localizado no Nordeste do Brasil, distribuído geograficamente nas 

mesorregiões Oeste, Central, Agreste e Leste e constituído por 167 municípios. A pesquisa foi 

desenvolvida na área de abrangência da mesorregião Oeste, a qual alcança 40% da extensão 

do RN (53.077,3km2), composta por 62 municípios, com 6,5% de soroprevalência para 

infecção pelo T. Cruzi10 e com uma diversidade de apresentações clínicas da DCh11. 

A agência sede da Previdência Social que representa a área do estudo localiza-se no 

município de Mossoró e reúne informações de subunidades localizadas nos municípios de 

Assu, Alexandria, Areia branca, Patu, Pau dos Ferros, Caraúbas, Apodi, São Miguel, 

Jucurutu, Baraúna e Mossoró (agência específica para casos judiciais) representando o 

quantitativo de toda a mesorregião (Figura1). 

 

Figura 1 - O mapa do Brasil com o Estado do Rio Grande do Norte, em destaque a mesorregião Oeste e os municípios com 

sedes próprias da Previdência Social 
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População do Estudo e Protocolo 

Este estudo caracteriza-se como retrospectivo, exploratório e descritivo, com 

abordagem quantitativa. A coleta de dados foi desenvolvida entre agosto de 2016 a abril de 

2017, referente ao período de janeiro de 2006 a dezembro de 2016, incluindo indivíduos de 

ambos os sexos. O “n” amostral alcançado foi de 226 indivíduos e representou a totalidade 

dos segurados que receberam benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), com 

os Códigos Internacionais da Doença (CID): B 57 - Doença de Chagas; B 57.0 - Doença de 

Chagas, forma aguda com comprometimento cardíaco; B 57.1 - Doença de Chagas, forma 

aguda sem comprometimento cardíaco, B 57.2 - Doença de Chagas com comprometimento 

cardíaco e B 57.3 - Doença de Chagas com comprometimento digestivo. 

 A pesquisa foi subsidiada por bases de dados diversas, são elas: Sistema Único de 

Informação de Benefícios (SUIBE) da Previdência Social; Secretaria de Saúde Pública do Rio 

grande do Norte (SESAP-RN) através das Unidades Regionais de Saúde Pública (URSAP– II 

e VI), Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica (SUVIGE), Subcoordenadoria de 

Vigilância Ambiental (SUVAM); Hórus, Sistema Nacional de Gestão da Assistência 

Farmacêutica através da Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT – RN), 

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e o Departamento de Informática do SUS 

(DATASUS).  

As informações armazenadas no SUIBE permitiram um panorama da problemática a 

partir de variáveis pré-selecionadas: sexo, faixa etária, escolaridade, ano, CID, benefícios 

concedidos, ramo de atividade e Renda Mensal Inicial (RMI). A consulta foi organizada em 

tabelas, que não permite identificação do beneficiário ou informações que exponham sua 

privacidade. 

A mensuração de custos foi possibilitada pelo quantitativo de benefícios que 

incorporaram auxílio-doença previdenciário ou aposentadoria por invalidez por DCh e 

realizada a partir de valores da RMI, a qual representa a primeira parcela do benefício a ser 

pago ao segurado e não pode ter valor inferior ao salário mínimo. Aqui não foram analisadas 

as demais concessões como amparo previdenciário, benefícios do setor rural e acidente de 

trabalho por exemplo, que não adentram no contexto da DCh e Previdência. 

O cálculo foi obtido a partir do valor do salário do benefício: auxílio-doença 

(corresponde a 91% do salário do benefício), aposentadoria por invalidez (corresponde a 

100% do salário do benefício) e outros16.  
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Chega-se ao valor total para cada auxílio-doença levando em consideração o valor da 

RMI e a quantidade exata de dias que o segurado recebeu o benefício, acrescenta-se nesse 

cálculo o correspondente ao décimo terceiro para a quantidade de meses do auxílio.  

O custo da aposentadoria estipulado a cada ano é calculado a partir do valor da RMI, 

proposta para cada beneficiado, multiplicado pela quantidade de meses ainda restantes para o 

respectivo ano, por ser contínua, exceto em caso de óbito ou revisão médica periódica com 

cessação do benefício, essa aposentadoria continua gerando dispêndios nos anos seguintes e é 

acrescido ainda o valor do décimo terceiro que corresponde a RMI de cada ano de forma 

integral. A projeção dos custos com os benefícios tem a RMI como ponto de partida. 

A faixa etária foi baseada na classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) que compreende 0 a 14 anos, 15 a 64 anos e 65 a mais, sendo a população 

considerada em idade economicamente ativa de 15 a 64 anos17.  

Os dados sobre custos com borrifações através do inseticida de ação residual alfa-

cipermetrina foram possibilitados pela SESAP/RN, através da SUVIGE, setor de endemias e 

zoonoses e ainda pela SUVAM.  

As pulverizações foram quantificadas por cargas. A carga corresponde a vigésima 

parte de um litro do inseticida18. A II URSAP, localizada no município de Mossoró e a VI 

URSAP, localizada em Pau dos Ferros foram os destinatários para consequente distribuição 

na mesorregião Oeste. 

O fornecimento das informações sobre os gastos com a dispensação do benzonidazol 

foi conseguido através do Hórus. Trata-se de um software com funcionalidade na UNICAT, 

situada em Natal – RN e que pertence ao Governo do Estado do RN. Estas informações foram 

disponibilizadas em planilhas entre 2013 e 2016. Os valores foram calculados a partir do valor 

da unidade do comprimido na data das saídas e da quantidade distribuída para as Regionais de 

Saúde. Anterior à 2013 essa aquisição era formalizada por requisições manuais, já não 

existentes nos registros da UNICAT e SESAP/RN.  

Os custos com a melhoria habitacional a partir da construção ou restauração de casas 

de alvenaria foram disponibilizados a partir da FUNASA com sede localizada em Natal/RN. 

Os recursos são financiados através do Programa de Melhoria Habitacional para o Controle da 

Doença de Chagas (PMHCh) do governo federal19.  

A ferramenta “Morbidade Hospitalar do SUS”, na plataforma eletrônica do 

DATASUS, possibilitou a escolha da opção “Geral, por local de residência” entre 2006 a 

2016. Posteriormente realizou-se a opção da Unidade Federativa (Rio Grande do Norte), 
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seguindo para “Linha”- a opção microrregião pelo IBGE, para “Coluna”- a opção por ano de 

processamento e para o “Conteúdo”- Internações valor total, que corresponde aos custos totais 

relacionados. Por fim, ainda na opção “Microrregião IBGE” foram selecionadas aquelas que 

representavam a área do estudo e optou-se por “Tripanossomíase” no ícone “Lista Morbidade 

CID-10”.  

Análise Estatística 

Os dados foram analisados através do software SPSS 21.0 (Statistical Package for the 

Social Sciences), sendo expressos em média, frequência simples e porcentagem. Após análise 

dos pressupostos paramétricos, influências entre variáveis relacionadas ao custo monetário 

foram obtidas através do teste de correlação de Spearman dos quais foram consideradas fraca 

se r<0,30, moderada se 0,30≤ r<0,60 e forte se r≥0,6020. Valores de p<0,05 foram 

considerados significativos.  

Considerações Éticas 

A pesquisa foi desenvolvida respeitando a Resolução n° 466 de 12 de dezembro de 

2012. A submissão e aprovação foi determinada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Nº 1.668.453; CAAE: 

57985716.6.0000.5294), em 27 de outubro de 2016. A autorização para o uso dos dados 

referentes ao sistema de informações da instituição foi colhida previamente através da carta de 

anuência do chefe de seção de gerenciamento de benefícios. 

 

RESULTADOS 

A população do estudo teve predominância do sexo masculino, com 71,7% (162/226). 

O benefício – auxílio-doença sobressaiu na amostra com 83,2% (188/226) e o ramo de 

atividade - “trabalhador rural” foi a ocupação prevalente, com 76,1% (172/226) (Tabela 1).  

A faixa etária predominante do conjunto de indivíduos foi a que correspondeu a 15 a 

64 anos, com 95,1% (215/226), relacionados ao alcance da idade economicamente ativa dos 

segurados sociais (Tabela 1).  

A falta de determinação da escolaridade esteve predominante, com 83,2% (188/226). 

Quando mencionada, a escolaridade que se destacou foi “Sem Instrução/1° Ciclo 

Fundamental Incompleto” com 10,2% (23/226) (Tabela 1).  

Tabela 1 

Características sociodemográficas dos portadores de doença de Chagas beneficiados pela Previdência Social na 

mesorregião Oeste do Rio Grande do Norte, no período de 2006 a 2016. 
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Variáveis Freq. % 

Sexo   

     Masculino 162 71,7 

 Feminino 64 28,3 

Benefício   

Auxílio-Doença 188 83,2 

Aposentadoria por Invalidez 38 16,8 

Ramo de Atividade   

Rural 172 76,1 

Comerciário 54 23,9 

Faixa Etária   

0 a 14 anos 04 1,8 

15 a 64 anos 215 95,1 

65 a mais 07 3,1 

Escolaridade   

Sem Instrução/1° ciclo fundamental incompleto 23 10,2 

1° ciclo fundamental completo/2° ciclo incompleto 08 3,5 

2° ciclo fundamental completo ou mais 07 3,1 

Não determinada na anamnese pericial 188 83,2 

Fonte: Previdência Social – APS: Mossoró-RN 

 

Os beneficiários sociais apresentaram o CID B57 (doença de Chagas) como 

predominante, alcançando 50,4% (114/226) da amostra, acompanhado do B57.2 (forma 

cardíaca) com 39,9% (90/226). Nos Auxílios-Doença destacou-se a forma indeterminada (que 

corresponde ao CID B57), com 55,9% (105/188), inclusive com a RMI de 52,3% (R$ 

52.012,77/99.481,09) dos custos total em RMI com auxílio-doença, ultrapassando a metade 

das receitas na concessão de auxílio-doença (Tabela 2).  

Quanto às aposentadorias houve predominância da forma cardíaca (que corresponde 

ao CID B57.2), com 68,4% (26/38) ficando com 73,0% (R$ 20.200,76/27.659,13) da RMI em 

relação aos custos totais com aposentadorias (Tabela 2).  

A fase aguda com comprometimento cardíaco alcançou 5,7% para aposentadorias (R$ 

1.576,00/27.659,13) e 4,0% para auxílio-doença (R$ 3.989,53/99.481,09), já a forma 
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digestiva apresentou 3,6% para auxílio-doença (R$ 3.603,57/99.481,09) e 1,9% para 

aposentadorias (R$510,00/27.659/13) (Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Custos RMI em reais e portadores de doença de Chagas (N= 226) beneficiados com 

auxílio-doença e aposentadorias pela Previdência Social no período de 2006 a 2016 a partir da 

classificação do CID. 

CID Freq. % 

 Auxílio-doença  Aposentadorias 

 Freq. %  RMI %  Freq. %  RMI % 

B 57 114 50,4  105 55,9  

 

52.012,77 

 

52,3  09 23,7  5.372,37 19,4 

B 57.0 10 4,4  08 4,2  

 

3.989,53 

 

4,0  02 5,3  1.576,00 5,7 

B 57.1 2 0,9  02 1,1  

700,00 

 

0,7  0 0  0 0 

B 57.2 90 39,9  64 34,0  

 

39.175,22 

 

39,4  26 68,4  20.200,76 73,0 

B 57.3 10 4,4  09 4,8  

                

3.603,57 

 

3,6  01 2,6  510,00 1,9 

CID: Código Internacional de Doenças; B 57: Doença de Chagas; B 57.0: Doença de Chagas, fase aguda com   

comprometimento cardíaco; B 57.1: Doença de Chagas, fase aguda sem comprometimento cardíaco; B 57.2: 

Doença de Chagas com comprometimento cardíaco; B 57.3: Doença de Chagas com comprometimento 

digestivo; RMI: Renda Mensal Inicial. 

              Fonte: Previdência Social – APS: Mossoró-RN 

 

Os custos totais com borrifações foram de 45.018,44 reais para o período do estudo. 

Destaca-se o ano de 2007 com 19,6% (R$8.817,28/45.018,44) e 2015 com 11,98% 

(R$5.394,49/45.018,44). A distribuição total de inseticidas foi menor entre 2011 

(R$2.937,23/45.018,44) e 2012 (R$2.858,43/45.018,44) (Tabela 3).  

Os valores atribuídos ao gasto com o benzonidazol alcançou 7.972,96 reais durante o 

período do estudo. Não foi disponibilizado valor entre 2006 e 2012. A cifra associada a cada 

ano leva em consideração o valor unitário do comprimido e o ano de 2015 foi o mais 
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representativo para os custos (R$3.070,39/7.972,95). O custo de menor representatividade foi 

de 2016 (R$667,47/7.972,95) (Tabela 3).  

Os custos relacionados à melhoria habitacional e destinados aos municípios da área de 

estudo foram 11.701.272,94 reais. O período entre 2008 e 2010 representou 74,0% 

(R$8.656.478,94/11.701.272,94). O levantamento evidenciou que durante cinco anos do 

estudo (2006, 2007, 2011, 2014 e 2016) não foram realizadas melhorias habitacionais 

(Tabela 3). 

Os gastos totais com internações em serviços de saúde na mesorregião Oeste foram de 

422.747,10 reais entre 2006 e 2016. O período que compreende 2006 a 2008 representou 

98,4% (R$ 416.065,40/422.747,10), sendo 2007 o mais representativo com 79,0% (R$ 

333.802,12/422.747,10) dos custos. O intervalo entre 2011 e 2014 foi inexistente os gastos 

com internações para doença de Chagas, já que não apresentou valor mensurado na 

plataforma DATASUS (Tabela 3). 

Os custos totais com auxílio-doença no período do estudo foram R$ 325.503,94. 

Destaca-se os anos iniciais da pesquisa, 2006 a 2007, com 29,54% (R$ 96.185,01/R$ 

325.503,94). Os dispêndios previdenciários com auxílio-doença foram menores no período 

entre 2008 e 2009 com 10,61% (R$ 34.540,43/R$ 325.503,94) (Tabela 3). 

O orçamento da Previdência Social com aposentadorias obteve o valor de R$ 

2.612.396,68 entre 2006 e 2016, levando em consideração a continuidade do benefício 

concedido. O destaque em custos corresponde ao período entre 2015 e 2016, com 37,75% (R$ 

986.290,89/R$ 2.612.396,68). Os gastos com aposentadorias foram menores nos anos iniciais 

da pesquisa, já que levaram em conta casos novos de segurados a partir de 2006, ano de início 

do estudo, com 5,02% (R$ 131.188,51/R$ 2.612.396,68) (Tabela 3).  

O custo previdenciário para indivíduos portadores de DCh entre 2006 e 2016 é da 

ordem de R$ 2.937.900,62, leva em consideração o valor total gasto com auxílios-doença e 

aposentadorias cumulativas ao longo do período do estudo. O que corresponde a 11,08% (R$ 

325.503,94/R$ 2.937.900,62) com auxílio-doença e 88,92% (R$ 2.612.396,68/R$ 

2.937.900,62) com aposentadorias. Os gastos com aposentadorias são em torno de oito vezes 

mais quando comparado aos dispêndios com auxílio-doença (Tabela 3). 

A prevenção, que leva em consideração custos com borrifações e melhorias 

habitacionais, custou R$ 11.746.291,38, enquanto a Previdência Social teve um dispêndio de 

R$ 2.937.900,62. Assim, para a prevenção foi destinado quase quatro vezes mais em custos 

do que a atenção previdenciária no estudo (Tabela 3). 
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Fonte: Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte – SESAP /RN;  Fundação Nacional de 

Saúde – FUNASA; Departamento de Informática do SUS – DATASUS e Unidade Central de Agentes 

Terapêuticos -UNICAT – RN. 
 

Os custos proporcionados pelo benefício aposentadorias com portadores forma 

cardíaca apresentaram significância estatística (p<0,05) e correlação forte (r=0,65). Ainda 

evidenciado correlação forte entre aposentadorias de segurados da forma indeterminada com o 

benefício acima citado (r=0,77) (Tabela 4). 

O estudo mostrou que os gastos com a forma indeterminada obtiveram correlação 

moderada com auxílio-doença (r=0,52). Notou-se ainda a correlação forte (r=0,60) entre as 

cifras dispendidas com segurados forma digestiva e o auxílio-doença. (Tabela 4). 

As despesas com internações apresentaram correlação forte com os custos 

previdenciários dispendidos para beneficiários forma cardíaca (r = 0,60). Ainda foi 

visualizado que os custos com internações alcançaram forte correlação com auxílio-doença de 

segurados com a forma cardíaca ao longo do período do estudo (r=0,60) (Tabela 4). 

Tabela 4 -Escores de rs das variáveis relacionadas aos custos: previdenciários, internações e estratégias 

preventivas e distribuição medicamentosa da mesorregião Oeste potiguar entre 2006 e 2016. 

CCI 
Aposentadoria  Auxílio   B 57  B 57.2 B 57.3 

Auxílio 

B 57 

Auxílio  

B 57.2 

Auxílio B 

57.3  

Aposentadorias 

B 57 

Aposentadorias 

B 57.2 

B 57 0,35 0,52 
        

B 57.2  -0,48 0,43 -0,36 
       

B 57.3  -0,40 0,60 0,60  
      

Auxílio B 57  0,35 0,52  -0,36 0,60 
     

Auxílio B 57.2  -0,48 0,43 -0,36  
 

-0,36 
    

auxílio B 57.3  -0,40 0,60 0,60  
 

0,60  
   

Tabela 3 - Custos anuais em reais na mesorregião Oeste do Rio Grande do Norte no período de 2006 a 2016. 

Ano     aux. doença Borrifações    Benzonidazol   Melhorias 

Habitacionais 

 

Aposentadorias          Internações 

 
2006       

59.562,79 

                        4.034,87 

 

- 0      55.432                            42.169,55 

 
2007        

36.622,22 

                         8.817,28 

 

- 0     75.756,51                        333.802,12 

 
2008       

17.214,52 

                        3.190,36 

 

- 4.752.973,65 

 

    104.314,36                      40.066,73 

 
2009       

17.325,91 

                        3.295,43 

 

- 2.364.381,06 

 

    135.017,34                      2.488,34 

 
2010       

24.973,35 

                        3.230,95 

 

- 1.539.124,23 

 

    174.603,52                      1.985,11 

 
2011       

19.348,05 

                       2.937,23 

 

- 0 

 

    213.886,10                              0 

2012       

35.091,11 

                       2.858,43 

 

- 920.000 

 

    252.190,87                              0 

2013        

26.531,96 

                      4.057,21 

 

2.366,16 

 

1.324.794,00 

 

    283.710,16                              0 

2014       

20.917,90 

                       3.878,10 

 

 

1.868,93 

 

0 

 

    331.194,93                              0 

2015       

37.178,62 

                        5.394,49 

 

3.070,39 

 

800.000,00 

 

    426.160,84                       2.235,23 

 
2016        

30.737,51 

                        3.324,09 

 

667,47 

 

0 

 

    560.130,05                              0 

TOTAL325.503,94                       45.018,44 

 

7.972,95 

 

11.701.272,94 

 

    2.612.396,08                    422.747,10 
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Aposentadorias B 

57 
0,77 -0,20 -0,09 -0,66 

 
-0,09 -0,66 

   

Aposentadorias B 

57.2  
0,65* 0,58 0,30 0,25 0,80 0,30 0,25 0,80 -0,60 

 

Internações -0,31 0,43 -0,14 0,60 
 

-0,14 0,60  -0,50 0,49 

(*): Significância estatística (p<0,05); B 57: Forma Indeterminada; B 57.2: Forma cardíaca; B 57.3: Forma digestiva 

 

Por fim, foi constatado ainda a correlação moderada importante entre aposentadorias 

forma indeterminada e os custos com internações nos serviços de saúde da área do estudo (r=-

0,50) (Tabela 4) o que oportuniza relevantes discussões. 

 

DISCUSSÃO 

Mesmo diante da recente mudança do perfil epidemiológico da DCh, devido a 

globalização, urbanização, melhorias habitacionais e migração populacional, o trabalho 

agrícola ainda se destaca pela elevada ruralização associada a região Nordeste, sobretudo em 

áreas tradicionalmente endêmicas21. O chagásico busca melhoria em sua qualidade de vida, 

embora as atividades rurais ainda estejam estabelecidas na região Nordeste como forma de 

subsistência22. 

Outro aspecto importante suscitado no estudo é a escolaridade, que quando informada, 

acompanhou os achados em estudos anteriores na área11, com analfabetismo e escolaridade 

mínima sendo evidenciados, onde o trabalho rural ocupa a maior parcela de atividades diárias 

e predominando em detrimento das atividades laborais intelectuais. Isso reflete ainda a 

presença do agravo como doença negligenciada em países subdesenvolvidos, com limitações 

de acesso aos espaços de ensino-aprendizagem e que dificulta o enfrentamento da doença por 

falta de conhecimento sobre o contexto epidemiológico local e cultural da DCh23. 

 O indivíduo masculino, notadamente predominante no estudo, exige atenção em DCh 

porque relaciona-se com a severidade da doença pela maior demanda para cardiopatia 

chagásica crônica em estágios avançados (Estágios III e IV), em que o chagásico apresenta 

disfunção ventricular, sintomas prévios ou atuais de ICC e necessitando de intervenção 

especializada24, ainda risco aumentado de morte, sendo um dos escores pontuados na escala 

de Rassi25. O auxílio-doença previdenciário é o benefício mais frequente oportunizado ao 

chagásico, confirmado também em nossos achados. Sua aquisição costuma ser a fonte de 

renda preponderante no contexto familiar do trabalhador, que habita principalmente a área 

rural distante do serviço de saúde e menor oportunidade dos cuidados e tecnologias em 

saúde26. 
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 No âmbito da seguridade social, a perícia médica é a responsável pela maioria da 

concessão dos benefícios e apresenta rigor técnico e critérios que devem ser atendidos para 

conclusão do laudo pericial. As demandas elevadas de atendimentos diários programados, os 

excessos de quesitos para preenchimento na avaliação pericial, necessidade de resultado 

imediato, tempo reduzido para cada atendimento, limitação dos exames diagnósticos, inibição 

de acesso à consultoria especializada, solicitação de exames mais complexos e excesso de 

documentos apresentados pelo beneficiário sobrecarrega o profissional médico perito no 

momento da avaliação27. 

O exame médico pericial deve ser rigoroso com detalhes sobre condições clínicas do 

paciente chagásico, as alegações e comprovações através de exames laboratoriais e de 

imagens, atestados e terapêutica implementada ao segurado são informações valiosas que 

devem ser consideradas na avaliação. O procedimento de escolha do benefício leva em 

consideração a existência da incapacidade laborativa ou afastamento por causa fisiológica, o 

segurado pode ainda ser encaminhado para reabilitação profissional, que consiste em 

assistência educativa e de readaptação profissional28. 

 Ainda sobre a avaliação médico-pericial, estabelece-se a data do início e da doença e 

da incapacidade, dessa forma é realizada a comunicação do resultado pelo médico da perícia, 

situação que é bem discutida ainda, por ser um momento que ainda acontece estresse e 

ameaças contra os profissionais29. 

 O trabalhador, aqui no estudo em sua maioria proveniente de área rural, começa sua 

busca por benefícios através de atestados médicos, a facilidade pode ocorrer devido o médico 

clínico da ESF não ter experiência com exames periciais, ficando dessa forma sujeito a maior 

pressão e manipulação exercida pelo trabalhador, ou ainda há profissionais médicos, que 

dolosamente, emitem relatórios falsos para atestados, ou no INSS para o resultado da perícia 

médica, dando favorável ao benefício em troca de favorecimentos29. 

A DCh é fortemente marcada pelos encargos econômicos, com custos hospitalares 

expressivos. Ainda, há relevante orçamento no sistema previdenciário e caracterizado no 

estudo para DCh, em que as aposentadorias por invalidez apresentam destaque, oito vezes 

mais onerosas em relação aos auxílios-doença. Levando em consideração, quase um quinto 

dos indivíduos com aposentadorias concedidas pertencerem a forma indeterminada, há 

necessidade de revisão através da perícia médica para os benefícios concedidos para DCh na 

mesorregião Oeste.  



81 

 

 

O adoecimento em plena fase produtiva interfere na dinâmica familiar, laboral e 

social, com desgaste econômico em áreas endêmicas, influenciado pelo agravamento cardíaco 

e digestivo, que impossibilita a atuação nos espaços de produção e mercado de trabalho3. As 

remotas possibilidades de sucesso terapêutico devido complicações graves, principalmente 

cardíacas como insuficiência cardíaca congestiva, arritmias e tromboembolismo24, acabam se 

transformando em oferta de aposentadorias pela Previdência Social, que na área de estudo 

alcançou quase três milhões de reais entre 2006 e 2016. 

Dessa forma, o estudo evidenciou que os custos dispensados às aposentadorias 

relacionadas à forma cardíaca foram significativos e fortemente correlacionados. Aqui ganha 

notoriedade o direcionamento atribuído a esse benefício, que tem tendência a incapacidade 

laboral significativa ou ainda a invalidez, sendo a aposentadoria uma atenção importante. 

Atualmente, a Previdência Social através do INSS, já tem uma parte dos seus 

dispêndios orçados pelo Tesouro Nacional, com gastos crescentes e que podem no futuro 

próximo representar um colapso no sistema previdenciário30. Cabe mencionar que durante o 

período do estudo, o salário mínimo foi mais crescente do que a inflação, o que repercute no 

orçamento do INSS diretamente. No estudo, o salário mínimo entre 2006 e 2016, teve 

aumento em 151,4%, em 2006 era 350 reais e em 2016 alcançou o valor de 880 reais. 

Somado a isso acrescenta-se a dificuldade da acessibilidade do usuário do serviço de 

saúde na Atenção Básica para alcance ao sistema previdenciário pela negação do 

encaminhamento do médico de família para perícia médica, sem a solicitação de exames 

investigativos ou ainda presença do profissional de saúde na comunidade, situação encontrada 

em área rural de município de maior expressão habitacional e econômica da área do estudo31. 

A forma indeterminada é predominante no que se refere às despesas com auxílio-

doença. Esse aspecto poderia ser analisado criteriosamente pelo aparato clínico especializado 

previdenciário e ser repensado com rigor técnico pelo orçamento da Seguridade Social por se 

tratar de forma com bom prognóstico e menor índice de complicações32. 

 Acrescenta-se que os beneficiários sociais que receberam auxílio-doença cursam com 

a forma indeterminada predominantemente, o que propicia inserção no contexto do trabalho já 

que convive com a ausência dos sintomas e retornam as atividades laborais após o término do 

benefício. Dessa forma, deve ser incentivado por meio de políticas públicas efetivas que o 

chagásico não seja estigmatizado no mercado de trabalho devido ser portador da doença, deve 

ser trabalhada a questão da condição prognóstica relacionada à forma indeterminada da 

DCh31, mesmo com casos indeterminados podendo apresentar complicações33. O estudo, em 
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contrapartida, vai além, com forte correlação de aposentadorias em indivíduos com forma 

indeterminada, o que substancializa revisão e desestimulação desse benefício pelos peritos 

para essa condição da DCh. 

O recurso previdenciário deveria, nesse raciocínio, ser mais ofertado para chagásicos 

com condições clínicas graves de CCC, são elas que incapacitam o indivíduo portador de 

chagas para o trabalho e os tornam debilitados diante da evolução da doença34 como: 

cardiomegalia acentuada, insuficiência cardíaca classe funcional III e IV, fibrilação atrial, 

arritmias ventriculares e bloqueio atrioventricular total35, pela relevância clínica e médico-

trabalhista27, além de megaesôfago, megacolón e desnutrição grave36.   

O estudo possibilitou a classificação da doença de Chagas fase aguda em doze 

situações de benefícios, chamando a atenção o número de caso de B57.0 - Doença de Chagas, 

fase aguda com comprometimento cardíaco, haja vista não condizer com a realidade local ao 

longo dos anos sobre publicações e surtos de pacientes em fase aguda na mesorregião Oeste, 

já que a única menção ao surto para fase aguda diz respeito ao episódio de ingestão do caldo 

de cana de açúcar no município de Marcelino Vieira em outubro de 201537. 

Os beneficiários sociais classificados a partir da forma digestiva foram mais 

prevalentes para o auxílio-doença do que para as aposentadorias, isso precisa ser rediscutido 

em âmbito previdenciário. Acredita-se que os benefícios concedidos para os segurados com a 

forma digestiva na avaliação médico-pericial levaram em consideração sinais e sintomas 

específicos, também complicações do trato gastrointestinal como semioclusão intestinal e 

estenose intestinal38. A evolução da DCh na forma digestiva sugere maior proximidade da 

aposentadoria por invalidez do que auxílio-doença, nesses casos extremos precisam ser 

realizados exames específicos como as radiografias contrastadas de esôfago e cólons13. 

A forma cardíaca, ainda aumenta solicitações de acompanhamento ambulatorial e 

clínico-hospitalar, requisições de exames periódicos, complicações possíveis e corroborando 

com mais oportunidades de internações em DCh. Compreende-se que essa situação só 

aumenta o fardo econômico relacionado à doença39. Essa dimensão precisa de uma maior 

atenção, porque pode acontecer colaboradores em situação de auxílio-doença que tem caráter 

temporário e a condição já se consagra como cessação permanente das atividades laborais 

devido agravamento de ordem cardíaca, em que o estudo apontou esse sinal de alerta nas 

informações coletadas. 

Aqui chama atenção a necessidade de colaboração médica em diagnósticos cada vez 

mais precoces, com apoio diagnóstico e Redes de Atenção em Saúde concatenados com a 
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problemática da DCh, para que cada vez mais minimizem internações prolongadas para 

DCh40. 

Observou-se incipiente incentivo financeiro ao longo dos anos para aplicações de 

inseticidas na área, em torno de 45 mil reais representando apenas 0,38% dos gastos com 

prevenção entre 2006 e 2016 na área do estudo. Constatou-se ainda irregularidade no 

direcionamento dos custos para melhorias habitacionais no período da pesquisa, favorecido 

pela insuficiente apropriação dos estudos realizados pelo governo federal anteriormente sobre 

prevalência e endemicidade da DCh na mesorregião Oeste20.  

Os custos com melhorias habitacionais foram notórios no estudo, alcançando entre 

2006 e 2016 as cifras de 11.701.272,94 reais, o que evidencia substancialmente irregularidade 

no direcionamento dos custos com os domicílios, onde alguns anos custos até foram ausentes. 

Entende-se a importância desse valor atribuído para melhorias de casas, desde que seja 

apoiado em locais de constatada endemicidade e que contribuam com a diminuição do 

adoecimento dos indivíduos e dessa forma reduzindo as ocupações de leitos hospitalares e 

ofertas de benefícios. 

Acredita-se que a alta capacidade de proliferação dos triatomíneos na área do estudo é 

extremamente preocupante, principalmente pela alta endemicidade relacionada ao triatoma 

brasiliensis41. O enfrentamento da infestação vetorial na área necessita de etapas continuadas 

para aplicação de inseticidas ao longo dos anos de forma consistente e com controle químico 

padronizado42. Nesse sentido, as borrifações favorecem a perspectiva de êxito no 

enfrentamento da DCh e pode colaborar com redução da necessidade de oferta de benefícios 

que se relacionam com a forma indeterminada da doença, que apresenta maior prevalência 

clínica e previdenciária.  

Acrescenta-se que as melhorias habitacionais são fundamentais na prevenção da 

DCh43. O PMHCh, através da FUNASA, procura favorecer as condições dos domicílios e 

peridomicílios, sobretudo rurais, para minimizar a colonização dos triatomíneos, além de 

colaborar com a qualidade de vida global dos habitantes. Essa iniciativa objetivou reduzir a 

quantidade de casas de pau a pique, taipa e de madeira ou ainda com presença de rachaduras 

que favorecem como local de esconderijo dos triatomíneos44. Haja vista que as borrifações 

sozinhas não conseguem sustentar de forma otimizada a expansão da infestação dos 

triatomíneos devido sua capacidade de recolonização e propagação dos sobreviventes45. A alta 

endemicidade, índices de infestação e preponderância desse recurso previdenciário na área da 



84 

 

 

pesquisa justifica as intervenções habitacionais para indivíduos que coabitam com os 

triatomíneos. 

A situação demonstra momentos de maior engajamento no enfrentamento, mas 

predominando ausência de direcionamento periódico orçamentário ao longo do período do 

estudo, que vai do início de 2006 até 2016. A deficiência do programa foi evidenciada pelo 

tempo extenso e difícil manutenção42 reforçado ainda pela questão das migrações 

populacionais46. 

Com relação ao benzonidazol, fármaco distribuído para o tratamento etiológico da 

DCh. A ausência de arquivos dos registros oficiais acerca da dispensação e a perda de dados 

evidencia possibilidade de menor preocupação com informações relevantes, impossibilitando 

assim uma análise mais acurada sobre essa dispensação na área do estudo.  

 A distribuição do benzonidazol soma-se aos gastos com implante de marcapassos, 

cirurgias, exames de imagem e internações. O que denota relevância já que as despesas com o 

tratamento chegam a custar até 50 vezes mais do que estratégias de prevenção19.  

 Destaca-se que a DCh é subnotificada em demasia nas declarações de óbitos, 

principalmente nos serviços hospitalares, o que reflete a distorção da real quantidade de 

falecidos por DCh diretamente. As internações hospitalares mencionam de forma maciça o 

diagnóstico estabelecido para Insuficiência Cardíaca Congestiva, arritmias, megaesôfago, 

megacólons, Abdome Agudo e outros47, sem referir DCh como diagnóstico principal para o 

paciente, isso preocupa porque pode mascarar a epidemiologia local e o estabelecimento de 

políticas públicas de enfrentamento à DCh, além de potencializar a negligência associada à 

doença.  

Os gastos aumentam e são subestimados à medida que são realizados implantes de 

marcapassos e intervenções cirúrgicas, onde a DCh está presente como doença de base e não 

informada nas Autorizações para Internação Hospitalar - AIH. Com isso, acredita-se que é 

questionável os valores dispensados para internações nos serviços de saúde informados pelo 

sistema DATASUS na área.  

 

CONCLUSÕES 

Portanto, a pesquisa evidenciou o sexo masculino, atividade laboral em área rural, 

faixa etária da plena fase produtiva, auxílio-doença como seguro social e a escolaridade 

informada foi representada pelo analfabetismo e primeiro ciclo fundamental incompleto, de 

forma predominante na investigação. 
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O encargo econômico previdenciário dispensado a forma indeterminada da doença é 

destaque na investigação. A qual ainda representa um elevado compromisso orçamentário 

para a Previdência Social, em virtude da condição favorável ao desempenho das atividades 

laborais cotidianas, o que suscita a necessidade substancial de consultorias especializadas nas 

perícias médicas. A Previdência social, diante dessa situação, ainda realiza concessão 

acentuada de benefícios indevidos para incapacidade laboral ou invalidez, notado quando a 

fase aguda foi encontrada dentre os benefícios ofertados ao longo do período do estudo, o que 

não condiz com os achados da área da pesquisa. 

Acredita-se que o maior investimento observado no estudo favorável para prevenção 

em relação ao tratamento se deve em virtude da destinação de recursos aos municípios para 

melhorias habitacionais ao longo dos anos e por não considerar os custos ao tratamento da 

DCh para serviços ambulatoriais, recursos diagnósticos e intervenções cirúrgicas. 

Compreende-se que as informações sobre custos dispendidos para distribuição do 

benzonidazol, borrifações e melhorias habitacionais carecem de melhor estrutura 

organizacional e equipe especializada com seguimento direcionado para prevenção da doença 

de Chagas substancialmente.  

Por fim, acredita-se que o estudo estabeleça colaboração oportuna com a magnitude da 

DCh em seus aspectos previdenciários e econômicos, em que os direcionamentos dos custos 

sejam analisados, estudados e debatidos com os setores públicos envolvidos, para que nesse 

sentido se almeje maior incentivo ao enfrentamento da doença na mesorregião Oeste Potiguar.  
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ANEXO A – Ofício n° 002/2017 – PPGSS/UERN (Solicitação de dados sobre borrifações) 
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ANEXO B – Ofício n° 009/2017 – PPGSS/UERN (solicitação de dados sobre benzonidazol) 
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ANEXO C – Ofício n° 076/2017 – PPGSS-UERN (Solicitação de dados Habitações). 
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ANEXO D – Ofício n° 893/2017 – GS/ SESAP (Resposta ao ofício n° 002/2017) 
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ANEXO E – Parecer Consubstanciado do CEP 
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ANEXO F – Escore de Rassi com suas variáveis independentes de mortalidade na cardiopatia 

chagásica crônica e seus valores ponderais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


