
 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

A VIISITA AO ESTABELECIMENTO DE VENDA DE AÇAÍ COMO ESTRATÉGIA 

DE APRENDIZADO SOBRE A PREVENÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS: UM 

RELATO DE EXPRIÊNCIA 

 

Paola Bitar de Mesquita Abinader
1
; Artur Gabriel de Lima Filgueira

2
; Gabriel de Siqueira 

Mendes Lauria
3
; Jesiel Menezes Cordeiro Junior

4
; Júlio César Soares Lorenzoni

5
; Sérgio 

Beltrão de Andrade Lima
6
 

1Médico, Graduação, Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA); 
2,3,4,5Médico, Graduação, Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (UNIFAMAZ); 

6Odontólogo, Mestrado, UNIFAMAZ 

polabitar@gmail.com 

 

Introdução: A doença de chagas é classificada como enfermidade negligenciada pela 

Organização Mundial da saúde (OMS), representando uma condição infecciosa com fase 

aguda e crônica. Essa doença é causada pelo protozoário Tripanossoma Cruzi (T. cruzi) e tem 

como vetor os insetos triatomíneos popularmente conhecido como barbeiro, em que a 

transmissibilidade para o homem ocorre de diversas formas sendo ela vetorial, oral, 

transfusional, dentre outras1. No estado do Pará, a Doença de Chagas apresenta um perfil 

epidemiológico com evidencias de surtos por transmissão oral, sobretudo com o elevado 

consumo do açaí, sendo que no período de 2007 a 2014 foram diagnosticado 884 casos 

(agudos e crônicos) de Doença de Chagas em 39 municípios desse estado2,3 . Os processos 

de integração entre ensino, serviço e comunidade nos cursos de graduação em Medicina 

buscam proporcionar o contato dos estudantes desde o primeiro semestre, com a realidade da 

população mais dependente do Sistema Único de Saúde (SUS). Na prática, sob supervisão, os 

acadêmicos podem vivenciar ações que buscam a melhoria na qualidade de vida da 

comunidade, sendo essas atividades feitas no interior da Unidade Básica de Saúde (UBS) ou 

no território no qual a UBS é responsável. Dentre essas atuações existem diversas maneiras de 

promover a promoção, prevenção e proteção à saúde, uma delas é a visita a estabelecimentos 

alimentícios cujo os produtos possam ser vetores de algum tipo de doença, partindo dessa 

concepção, o acompanhamento desses comércios tem por objetivo propagar o conhecimento 

na tentativa de informar o proprietário sobre os riscos à saúde ali presentes, além de prevenir 

determinadas comorbidades e ainda servir de aprendizado para os acadêmicos de medicina.4 

Objetivos: Relatar a experiência da aplicação do conhecimento sobre doenças de chagas em 

um estabelecimento de venda do açaí em Belém do Pará. Descrição da Experiência: Diante 

das atividades propostas pelo Manual do Aluno, do segundo período de medicina, do Centro 

Universitário Metropolitano da Amazônia (UNIFAMAZ), foi solicitado para os alunos a 

realização de uma visita em um estabelecimento que trabalha com a venda do açaí no Tapanã, 

em Belém-PA, para o melhor entendimento dos passos, cuidados e práticas de higiene 

necessárias com a fruta, antes de ser vendida e consumida, sendo essas regras fundamentais 

para o recebimento do selo de qualidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa) e consequentemente prevenção da Doença de Chagas. Tal prática é feita sob o 

acompanhamento de preceptores, os quais orientam e ensinam os alunos sobre os mais 

diversos assuntos relacionados a saúde. Ao adentrarem no estabelecimento, os alunos e a 

preceptora foram orientados pelos funcionários a colocarem os equipamentos de proteção 

individual (EPIs), como luvas, máscaras, toucas, avental e botas. Posteriormente, foi 

explicado os passos que devem ser tomados para se garantir que o açaí esteja devidamente 

higienizado e seguro para o consumo da população, lembrando que a fruta é uma das 

principais fontes alimentícias dos moradores da região. Em primeiro lugar, foi ensinado que, 

diariamente, todos os utensílios e o batedor devem ser limpos em água corrente com 
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detergente, para em seguida utilizar uma solução de hipoclorito de sódio a 200 mg/L para 

sanitizar os objetos; os utensílios devem permanecer por 30 minutos nesta solução, e ao final, 

o excesso de cloro deve ser removido em água tratada (filtrada e potável). Os frutos também 

devem ser lavados em água corrente, para depois serem imersos em um solução de hipoclorito 

de sódio 30 mg/L por 15 minutos e lavados com água tratada para retirada do cloro. Após a 

lavagem, os frutos são macerados em agua morna a 80 graus célsius por 10 segundos, para 

depois haver o despolpamento, que consiste em reduzir o tamanho das partículas a uma 

consistência de polpa em batedor de aço inox. As proporções de água e açaí podem variar de 

acordo com o tipo (fino, médio, grosso), sendo a água potável utilizada no processo. No final, 

deve ser usado sacos plásticos apropriados para o armazenamento do açaí (polietileno com 

0,15 mm de espessura), e caso não seja comercializado imediatamente deve ser mantido 

congelado. Em segundo lugar, foi repassado para os alunos que os estabelecimentos que 

cumprem com as normas descritas, recebem o selo de boa qualidade “Açaí Bom”, criado pela 

Prefeitura Municipal de Belém, com o objetivo de sinalizar para o consumidor os pontos que 

são vigiados pela Vigilância Sanitária e que cumprem com as normas de higiene e segurança. 

Dessa forma, o conjunto desses cuidados tem como objetivo principal erradicar o vetor da 

doença de chagas e proporcionar a população uma ingesta de qualidade do açaí, sem que 

sejam expostos a vetores que contaminem o alimento e resultem em patologias. Resultados: 

Observou-se que a experiência e a vivência trouxe diversos conhecimentos aos estudantes do 

2° semestre no que tange os cuidados, passos e normas impostas pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) e pela Prefeitura Municipal de Belém para uma boa qualidade 

do açaí. O resultado principal dessa ação foi à captação de informações para auxiliar em 

futuras precauções contra a Doença de Chagas, que é uma infecção com altos índices em 

Belém do Pará. A expectativa dos estudantes é que o entendimento sobre o tema possa ser 

amplamente repassado a população, para que assim elas busquem o alimento com melhor 

qualidade e diminuam as chances de contrair a Doença de Chagas. A execução da educação 

em saúde só foi possível porque o local e as pessoas que lá trabalham estavam aptas a 

orientarem os acadêmicos, pelo fato de terem o conhecimento do assunto e por cumprirem as 

normas estipuladas, e como consequência disso ainda terem o selo de “Açaí bom”. 

Conclusão: Em vista disso, o eixo de interação ensino serviço e comunidade e gestão 

possibilitou aos acadêmicos de medicina conhecer de perto o processamento do açaí e os 

cuidados necessários para prevenção da doença de chagas. A visita ao estabelecimento sanou 

as principais dúvidas dos estudantes sobre processo de higienização da fruta e os cuidados 

para não contaminação do açaí, os alunos também poderão reconhecer a importância de um 

profissional preparado para lidar com a produção e prevenir o acometimento dessa doença 

entre a população local. Além disso, essa experiência proporcionou aos acadêmicos a 

oportunidade de identificar os principais fatores de risco relacionados à produção do açaí, 

possibilitando a disseminação do conhecimento adquirido para a comunidade. Dessa forma, 

observa-se a importância da introdução dos alunos no ambiente de produção do açaí, a fim de 

demonstrar aos alunos de maneira mais ampla o processo saúde e doença e prepara-los para 

atuar na orientação e no combate a proliferação dessa doença, promovendo a difusão do 

conhecimento em saúde para as áreas periféricas de Belém. 

 

Descritores: Doença de Chagas, Educação em saúde, Transmissão. 

 

 

 

 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

Referências: 
 

1 – Sousa Júnior Alcinês da Silva, Palácios Vera Regina da Cunha Menezes, Miranda 

Claúdia do Socorro, Costa Rodrigo Junior Farias da, Catete Clistenes Pamplona, 

Chagasteles Eugenia Janis et al . Análise espaço-temporal da doença de Chagas e seus 

fatores de risco ambientais e demográficos no município de Barcarena, Pará, Brasil. Rev. 

bras. epidemiol. [Internet]. 2017 Dec. 

2 – Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Doença de Chagas aguda 

no Brasil: série histórica de 2000 a 2013. Bol Epidemiol 2015; 46(21): 1-9. 

3 – Nóbrega AA, Garcia MH, Tatto E, Obara MT, Costa E, Sobel J, et al. Oral transmission 

of Chagas disease by consumption of acaí palm fruit, Brazil. Emerg Infect Dis 2009; 

15(4): 653-5. 10.3201/eid1504.081450. 

4 – Rodrigues Ana, Juliano Iraildes, Melo Marisa, Beck Carmem, PrestesII Francine. 

Processo de Interação Ensino, Serviço e Comunidade: a Experiência de um PET-Saúde. 

Rev. bras.educ.med. 2012 Mar; 36(1):184-195. 

 


