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Introdução: As ações de vigilância à saúde para a doença de Chagas (DC), devem ter 

como princípios: territorialização, intersetorialidade, foco nas pessoas e não na doença, 

constituição de equipes interprofissionais, foco nas necessidades e expectativas da 

população e, por fim, busca da qualidade. Objetivos: Realizar revisão integrativa sobre 

o atendimento integrado à pessoas com DC no período de 2014-2018. Métodos: A 

pesquisa foi realizada em outubro de 2019, sendo utilizadas as bases de dados Literatura 

Latino Americana e do Caribe em ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic 

Library Online (SciELO) e Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica 

(MedLine), permutando-se as palavras-chaves: “Doença de chagas”, “Integralidade em 

Saúde”, “Tecnologia em Saúde” e “Educação Interprofissional”, com os operadores 

boleanos “AND”, “NOT” e “OR”, e fichados e compilados por título, autor, ano, base 

de dados, periódico e resultados. Os critérios de inclusão para a seleção dos artigos 

foram: serem completos, gratuitos, publicados entre os anos de 2014 e 2019, em inglês, 

espanhol ou português e apresentar a temática objetivada, sendo excluídos aqueles que 

não atenderam os critérios e que fugiram do tema, assim como tese, monografias, 

projetos, revistas e livros. O primeiro filtro foi realizado através da leitura dos resumos 

e o segundo por meio da leitura integral dos artigos restantes.  Resultados e Discussão: 

Constatou-se 78 publicações nas bases de dados LILACS, MEDLINE e SCIELO, 

restando um total de 8 artigos que atenderam aos critérios da pesquisa. Destes, 4 era da 

base de dados LILAC, 4 da SCIELO e nenhum atendeu aos critérios dos encontrados no 

MEDLINE. Não foi possível encontrar artigos nas combinações “doença de chagas”, 

“tecnologia em saúde”, “integralidade em saúde” e “educação interprofissional”. Do 

total de artigos finais da pesquisa, 4 eram da base LILACS (50%) e 4 oriundo da 

SCIELO (50%). Em relação ao ano de publicação, 4 eram de 2015 (50%), 3 era de 2018 

(37,5%) e 1 era de 2016 (12,5% ). Em relação ao país que foram realizadas as pesquisas, 

todas foram no Brasil. Através da compilação e agrupamento dos artigos emergiram as 

categorias temáticas: o atendimento interprofissional e a integralidade do cuidado, 

aspectos abordados na consulta interprofissional, além da utilização de artigos externos 

ao produto final da pesquisa para melhor embasamento das necessidades de pacientes 

portadores de DC. Conclusão: Não foi possível encontrar artigos nas combinações 

“doença de chagas”, “tecnologia em saúde”, “integralidade em saúde” e “educação 

interprofissional”, além do número reduzido de artigos encontrados, indicando a 

carência de estudos e a necessidade de aprofundar-se sobre a temática para cuidado 

integral do paciente portador de DC. 
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