
 

 

 

Análise espacial da Doença de Chagas no município de Moju, 
Estado do Pará. 

 
 

Clístenes P. Catete1; Laryssa C. T. Silva1; Luis H.R.Guimarães1, Nelson F. L. 
Soffiatti1, Ricardo J.P.S.Guimarães1, Karla S. Santos1, Rodrigo P.C. 

Rodrigues1 

 
1
Instituto Evandro Chagas/SVS/MS, Rodovia BR 3016 Km 7 S/N, Levilândia, 67030-000 

Ananindeua, PA, Brasil. Email: Clistenescatete@Iec.Pa.Gov.Br. 

 
A doença de chagas (DC) é uma parasitose, transmitida de forma vetorial e oral, 
tendo como agente etiológico o protozoário Trypanossoma cruzi e como vetor 
insetos triatomíneos hematófagos, conhecidos por “barbeiros”. Neste contexto, o 
geoprocessamento tem sido uma ferramenta de integração e análise de dados 
ambientais, socioeconômicos e de saúde, que georreferenciados permitem 
identificar padrões e tendências de distribuições espaço-temporal em áreas 
geográficas. Este estudo objetivou analisar os casos de DC com técnicas de 
geoprocessamento no município de Moju/PA entre 2010-2015. Utilizaram-se 
bases de dados do SINAN do Ministério da Saúde, IBGE e Ministério do Meio 
Ambiente, complementadas com dados georreferenciados em campo com o GPS 
Garmin 62 sc. Para isso, foram adotados os seguintes procedimentos de análises 
espaciais: distribuição espacial dos casos de DC, delimitação das áreas de 
influência pela técnica do buffer e densidade de distribuição pelo método de 
polígonos de Thiessen, usando o software ArcGIS Desktop 10.3. O total de 21 
casos de DC foram georreferenciados, 13 na área urbana e 8 na rural. Além 
disso, georreferenciou-se 17 pontos de venda de açaí na área urbana. As 
análises tenderam para formação de aglomerados espaciais na área urbana do 
município, mostrando forte relação entre os casos de DC com a ingestão oral do 
açaí, com uma distância média entre os pontos de venda de açaí e casos de DC 
de 500 metros. Na área rural os casos foram de transmissão vetorial, as áreas de 
risco do agravo foram definidas entre 500 m (alto risco) e 1500 m (baixo risco). As 
análises espaciais realizadas permitem análises integradas que associadas às 
observações em campo mostram que o principal motivo dos casos de DC na área 
urbana é a infraestrutura inadequada no manejo do açaí. Na área rural, a 
precariedade das habitações e a degradação ambiental são os fatores de risco 
para a proliferação do agravo.  
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