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INTRODUÇÃO: 

A Doença de Chagas é uma enfermidade negligenciada não só pelas autoridades, mas também 

pela população. Nesse contexto, o tema se faz presente, principalmente como um fenômeno social, isto é, uma 

enfermidade modificadora das estruturas vigentes, trazendo impactos na configuração social. A partir disso, 

chegou-se ao presente trabalho: capacidade de trabalho por pacientes que possuam a doença de Chagas.  

Os portadores da doença carregam um estigma de paciente incurável e incapaz para o trabalho, 

acarretando sérias repercussões na vida pessoal e laboral dos indivíduos afetados. Nesse contexto, é necessário 

verticalizar o tema, já que há, de fato, comprometimento da capacidade laboral associada à doença, traduzindo 

em dificuldade de inserção no mercado de trabalho, desemprego e aposentadorias precoces, transformando a 

vida dos indivíduos e de suas famílias. Tal fato, portanto, gera um alto custo para a sociedade.  

O presente estudo analisa a avaliação da capacidade para o trabalho de trabalhadores 

diagnosticados com doença de Chagas, em acompanhamento clínico especializado no Ambulatório de Clínica 

Médica, Grupo Especializado em doença de Chagas (GEDoCh), do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de 

Campinas - UNICAMP, utilizando o Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT). A partir disso, o ICT foi aplicado 

como ferramenta para identificar o trabalhador que apresenta baixa/moderada capacidade para o trabalho e 

continua a exercer suas atividades laborais, subsidiando orientação profissional a cada paciente. Em ato contínuo, 

foi avaliado também os fatores sociodemográficos e funcionais associados à capacidade para o trabalho no sentido 

de identificar variáveis que possam auxiliar na manutenção da saúde e da atividade laboral.  
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Portanto, este estudo objetivou investigar o perfil de capacidade para o trabalho e fatores a ela 

associados entre pacientes portadores de doença de Chagas. Espera-se que os resultados agreguem 

conhecimento para o fortalecimento de ações preventivas e de diagnóstico precoce contra essa doença e sirvam 

como subsídio para a promoção da capacidade laboral dos portadores desse agravo. 

METODOLOGIA: 

Estudo exploratório transversal conduzido junto a trabalhadores diagnosticados com doença de 

Chagas, em acompanhamento pelo Grupo Especializado em Doença de Chagas (GEDOCH), no Ambulatório de 

Clínica Médica do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP. Esses trabalhadores 

têm como características predominantes exercer atividades profissionais não especializadas e/ou de baixa 

qualificação e/ou com exigência de demandas físicas. 

A amostra foi composta por pacientes consecutivos que atendidos pelo GEDOCH nos anos de 

2018 a 2019.  Os critérios de inclusão foram: (1) trabalhar de maneira formal ou informal; ou (2) estar afastado do 

trabalho, recebendo auxílio-doença do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); ou (3) estar aposentado pelo 

INSS em decorrência de complicações da Doença de Chagas, há menos de 1 (um) ano; ou (4) não estar trabalhando, 

mas estar buscando trabalho. Foram excluídos do estudo os pacientes que não exerciam qualquer atividade laboral 

e que não estevam buscando trabalho; os que já aposentados pelo INSS há mais de 1 ano por complicações da 

doença de Chagas, por outro agravo incapacitante ou por aposentadoria por idade e tempo de serviço. Foram 

avaliados 100 pacientes elegíveis, porém 18 deles responderam aos questionários de forma incompleta e/ou não 

assinaram o termo de consentimento, determinando uma taxa de adesão de 82,0%. A análise das perdas mostrou 

que não ocorreram diferenças quanto ao sexo (13,6% de perdas entre as mulheres e 24,4% entre os homens, 

p=0,166), média etária (53,1 anos entre os participantes e 52,9 anos entre as perdas, p=0,964) e tempo médio na 

profissão (15,5 anos entre os participantes e 21,7 anos entre as perdas, p=0,103). 

A primeira parte do formulário continha questões sobre características sociodemográficas (sexo, 

idade, estado conjugal, unidade federativa de origem, etnia referida, escolaridade e condições de moradia), estilo de 

vida (tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, prática de atividade física e índice de massa corporal), renda e 

trabalho (renda familiar mensal, recebimento de benefício do governo, situação de trabalho, profissão, anos na 

profissão, jornada de trabalho semanal e afastamento por motivos de saúde). 

A segunda parte do formulário foi a versão brasileira do ICT – Índice de Capacidade para o 

Trabalho, composto por 7 dimensões: CT atual e comparada com a melhor de toda a vida; CT em relação às 

exigências do trabalho; número atual de doenças diagnosticadas por médico; perda estimada para o trabalho devido 

a doenças; falta ao trabalho por doenças; prognóstico próprio sobre a CT; e recursos mentais. As dimensões 

fornecem um escore variando de 7 a 49 pontos, sendo que quanto maior a pontuação, melhor a CT. O escore foi 

categorizado em CT em ótima, boa, moderada ou baixa, e a variável foi dicotomizada em CT comprometida 

(moderada ou baixa) e preservada (ótima ou boa). 
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A confiabilidade do questionário ICT foi investigada por meio do coeficiente Alfa de Cronbach, 

com resultado satisfatório (=0,83). A análise da associação foi feita por meio do teste qui-quadrado e modelos de 

regressão logística univariados e múltiplos. O ajuste dos modelos foi avaliado por meio do teste de Hosmer-

Lemeshow. A medida de risco foi o odds ratio (OR) e em todas as análises foi utilizado o nível de descritivo p<0,050. 

Complementarmente foi feita a comparação da prevalência de comprometimento da CT dessa 

população de estudo com outros grupos laborais. Essa comparação foi por meio de razões de taxas padronizadas 

utilizando o método indireto.  

Como população padrão foi adotada uma população de trabalhadores de enfermagem do Estado 

de São Paulo, e essa escolha se deu por ser uma amostra grande, com trabalhadores com predominância de cargas 

mistas ou físicas e com coleta de dados em período semelhante ao do presente estudo. Também foi feita comparação 

com trabalhadores do setor eletricitário da região de Campinas, que é uma população com perfil de CT satisfatório, 

predominância de cargas mistas e alocada na mesma região geográfica do GEDOCH, e com uma população de 

trabalhadores de área administrativa da capital do estado, com cargas de trabalho predominantemente mentais. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa e foi realizado de acordo com os princípios 

da Declaração de Helsinki e da Associação Médica Mundial. A participação dos trabalhadores foi voluntária, 

mediante Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e a confidencialidade dos dados individuais foi garantida.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Quanto às características individuais, as maiores parcelas na população de estudo foram mulheres 

(62,2%), pessoas casadas/com companheiro/a (45,1%), com origem no estado de São Paulo (87,8%), de etnia 

informada parda ou negra (62,2%), com ensino fundamental incompleto (54,9%) e residente em moradia própria 

(79,2%). Entre os participantes 45,1% estavam com 35 e 49 anos, 24,4% com 50 a 59 anos e 30,5% com 60 a 76 

anos. Quanto aos fatores de risco à saúde, 6,1% eram tabagistas, 19,5% informaram uso regular de álcool, 79,3% 

sem prática regular de atividade física, 41,5% com sobrepeso e 14,6% com obesidade.  

A maior parte da população (76,8%) tinha renda familiar mensal de até 3,0 salários-mínimos, 

30,5% informaram receber algum benefício do governo, 2,4% desempregados e 14,6% aposentados. Quanto ao 

vínculo empregatício, 42,7% eram assalariados com carteira de trabalho e 6,1% assalariados sem carteira de 

trabalho, 3,7% eram servidores públicos, 17,1% informaram fazer “bicos” e 24,4% eram autônomos. Entre os 

participantes 56,1% tinham jornada semanal de trabalho de 40,0 horas e 23,2% tinham mais de 40,0 horas. Quanto 

ao tempo de profissão, 15,9% tinham entre 11,0 e 20,0 anos e 29,3% tinham mais de 20,0 anos. O turno de trabalho 

mais frequente era o diurno (87,8%) e 22,0% relataram ter afastamento do trabalho no último ano por problemas de 

saúde. A maior parcela dos trabalhadores (67,1%) informou exercer tarefas com exigências do trabalho mistas 

(físicas e mentais), 22,0% informaram predominância de exigências físicas e 11,0% com predominância de 

exigências mentais. 

A manifestação clínica mais frequente da doença de Chagas foi a indeterminada (37,8%), seguida 

pela cardiopática isolada (34,1%), cardiopática com gastrointestinal (17,1%) e gastrointestinal isolada (9,8%). 
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Entre os trabalhadores, 7,30% apresentaram CT ótima, 36,6% boa, 28,0% moderada e 28,8% 

baixa, indicando que 56,0% tinham CT comprometida. Os grupos de agravos à saúde com diagnóstico médico 

relatados com mais frequência foram: doença cardiovascular (68,3%), doença/problema digestivo (50,0%), doença 

neurológica ou dos órgãos dos sentidos (48,8%), doença metabólica/endócrina (41,5%), doença musculoesquelética 

nas costas, braços, pernas ou outra parte (37,8%), e lesão decorrente de acidente (30,5), doença respiratória (39,8%), 

, e doença/problema digestivo (38,8%), doença geniturinária (25,6%), doença respiratória (22,0%) e distúrbio 

mental (15,9%). 

A análise univariada mostrou que as características pessoais que apresentaram associação 

estatisticamente significativa o comprometimento da CT foram as faixas etárias mais elevadas (p=0,028), o uso de 

álcool (p=0,029) e ser portador da forma gastrointestinal da doença de Chagas (p=0,019) (Tabela 1). A única 

característica de renda e trabalho que esteve associada com o comprometimento da CT foi ser trabalhador autônomo 

(p=0,050) (Tabela 2). 

A análise de regressão logística múltipla mostrou que as características independentes associadas 

ao comprometimento da CT foram a faixa etária de 50 a 76 anos (OR=3,16, p=0,017) e a renda familiar mensal de 

mais de 1,5 salários-mínimos (OR=0,30, p=0,025). A análise de resíduos do modelo mostrou bom ajuste (2=3,34; 

p=0,188) (Tabela 3).  

O risco para ocorrência de comprometimento da CT foi igual entre os portadores da doença de 

Chagas e a população padrão de profissionais de enfermagem (RTP=1,29; IC95% 0,94;1,71). Entretanto, os outros 

dois grupos laborais apresentaram menor risco em comparação com a população padrão: eletricitários (RTP=0,35; 

IC95% 0,28;0,44) e administrativos (RTP=0,48; IC95% 0,36;0,61). O mesmo padrão de resultados foi observado tanto 

no sexo feminino como no masculino (Tabela 4). 

CONCLUSÕES: 

Apesar de apresentar um risco debilitante, a doença de Chagas, por si só, não é o motivo suficiente 

para desabonar alguém a exercer uma atividade laborativa. Como verificado, os riscos de comprometimento da 

Capacidade Laborativa do chagásico são similares a de outros profissionais, razão pela qual o diagnóstico não deve 

ser fator preponderante em avaliação de Capacidade de Trabalho. Assim, deve-se averiguar o contexto clínico 

apresentado pelo trabalhador associado a fatores de incapacidade além da enfermidade ou em relação à evolução da 

enfermidade. 
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