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1 . Introdução 

A doença de Chagas é muito freqüente em algumas regiões do Brasil. 
Segundo inquérito sorológico efetuado na década de 1980, existem no Brasil cerca 
de 4 a 5 milhões de chagásicos, distribuídos principalmente nos Estados de Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Bahia, Piauí, nesta ordem de freqüência. Apesar 
da elevada prevalência, a doença se manifesta com maior intensidade em Goiás, 
Minas Gerais e Bahia, tanto em relação à gravidade da cardiopatia (Silveira e 
Sakamoto, 1983), como em relação às manifestações digestivas (megaesôfago e 
megacólon) (Rezende, 1979). 

Outro fenômeno que contribui para aumento da demanda dos serviços de 
saúde é a migração interna, de regiões rurais para urbanas. O rurícola procura as 
cidades para melhorar suas condições de vida. Esta urbanização da doença de Chagas 
tem levado à procura de parâmetros para sua aferição. Em inquérito sorológico efetu
ado com trabalhadores braçais de instituições públicas, encontramos a prevalência de 
12,5% em Goiânia (Zicker et al., 1989). 

Esta elevada prevalência, assim como a maior gravidade das manifestações 
clínicas, reflete-se de várias formas, tais como a aumento da prevalência da doença 
nos doadores de sangue, maior índice de transmissão congênita e acréscimo no nú
mero de atendimentos nos ambulatórios e de internações nos hospitais. A Previdên
cia Social não foge à regra, e os Serviços do INSS (Instituto Nacional de Seguridade 
Social) nesses Estados atendem elevado número de chagásicos que solicitam diversos 
tipos de benefícios. Assim, o clínico defronta-se freqüentemente com solicitações do 
paciente em relação a atestados para "levar na Perícia Médica do INSS" ou a outras 
entidades de Previdência, municipais, estaduais ou federais. O Médico Perito destas 
instituições também examina com freqüência segurados portadores da doença de 
Chagas, que podem fazer jus ou não aos benefícios que pretendem. 

Uma situação diferente diz respeito à admissão a um emprego. Existem algu
mas instituições, inclusive públicas, que solicitam exames sorológicos para detectar 



tripanossomíase americana. Em caso de positividade, é possível prever que o candi
dato terá menor chance de sucesso. 

Para o devido manejo destas situações, nós as descreveremos brevemente nes
te capítulo, assim como daremos exemplos práticos e noções sobre os tipos de bene
fício e de Conclusão Médico Pericial que afetam a relação médico-paciente em dife
rentes circunstâncias. 

2.O chagásico na admissão de emprego 

Embora seja comum solicitar-se uma série de exames laboratoriais para seleção 
de candidatos a empregos, a inclusão de sorologia para tripanossomíase americana 
(T.A.) é desnecessária e discriminatória, estigmatizando o candidato, conforme preco
nizado na II Reunião Anual sobre Pesquisa Aplicada em doença de Chagas (1986). 

Muitas empresas particulares e organismos públicos incluem rotineiramente a 
reação de Guerreiro e Machado, um teste sorológico que detecta anticorpos anti-
Trypanosoma cruzi pela fixação de complemento. Este procedimento está pratica
mente em desuso, e os laboratórios, quando recebem tal solicitação, fazem a mesma 
detecção pela técnica de hemaglutinação indireta ou pela imunofluorescência indire
ta, ou ainda por ambas as técnicas. (Vide capítulo de Diagnóstico Sorológico). 

É fácil prever que um candidato com resultado positivo ao lado, por vezes, de 
dezenas de outros candidatos sem tal diagnóstico para o mesmo cargo, encontra-se 
em clara desvantagem por ser portador de doença para a qual não existe tratamento 
etiológico na fase crônica. Além de perder injustamente a oportunidade do emprego, 
há ainda dois agravantes: o exame pode ser falso positivo, ou, no caso de ser verda
deiro, o indivíduo pode estar tomando conhecimento da sua condição de chagásico 
nesse momento. 

Não sendo a legislação clara neste sentido, e por não haver disposições em 
contrário, os empregadores continuam solicitando a sorologia para T.A. no intuito de 
desqualificar o candidato. 

Na história natural da doença de Chagas, mais da metade dos indivíduos cha
gásicos com sorologia positiva encontram-se na fase crônica, forma indeterminada, 
ou seja, não apresentam alterações cardíacas nem digestivas detectáveis. Tratando-se 
de adultos na faixa etária acima dos 30 anos, esta forma é de bom prognóstico (I 
Reunião Anual sobre Pesquisa Aplicada na doença de Chagas, 1985), sendo imprová
vel que no futuro imediato estes pacientes desenvolvam doença grave. Na verdade 
são indivíduos infectados, porém não doentes. Na forma indeterminada, não há pra
ticamente restrições ao trabalho no exercício de nenhuma função (II Reunião Anual 
sobre Pesquisa Aplicada na doença de Chagas, 1986). 

As formas digestivas (megaesôfago e megacólon) não contra-indicam em prin
cípio a realização de nenhum tipo de trabalho, a não ser em casos extremos com 
desnutrição, raramente observados na época atual. 

As Empresas que solicitam a sorologia para TA, na eventualidade de constatar 
sorologia positiva para T.A. em candidato para admissão, em vez de excluir o preten
dente, deveriam solicitar um eletrocardiograma e só excluí-lo no caso de constatar 
anormalidades importantes no mesmo. 



As restrições a trabalhos considerados pesados acontecem quando o candidato 
ao emprego é portador de cardiopatia leve: neste caso, pode executar tarefas leves, 
que não acarretem riscos para terceiros (por exemplo, não pode ser motorista de 
ônibus ou piloto de avião). 

3.O Chagásico na Previdência 

No caso do INSS, que não realiza exame pré-admissional nos segurados que 
ingressam na Previdência, tanto na categoria de autônomos, como de empregados em 
empresas, públicas ou particulares, o segurado chagásico pode chegar à Previdência 
de diferentes formas: 

a) O segurado é chagásico porém não sabe, ou não está solicitando benefício pela 
doença de Chagas. A queixa é outra, por exemplo pós-operatório de apendicite, 
fratura de punho ou hepatite. A doença de Chagas não é considerada no contexto 
do benefício; 

b) O segurado sabe ser chagásico e pretende um benefício (auxílio doença, apo
sentadoria por invalidez etc.), colocando o fato de ser chagásico como a cau
sa da incapacidade para o trabalho. Nesta situação cabe ao Médico Perito 
Local (MPL) (funcionário da Perícia Médica) analisar a situação e determinar 
se existe ou não incapacidade-invalidez. A decisão poderá ser favorável (tipo 
4) ou contrária (tipo 1). 

Para avaliar o segurado, o MPL analisa todos os elementos que aquele traz 
(atestados, relatórios, exames de laboratório, traçados eletrocardiográficos, radiografi
as), registra suas queixas e as alegações acerca do motivo pelo qual julga não poder 
trabalhar, a profissão que exerce e o exame clínico. A seu critério, o encarregado da 
decisão poderá solicitar outros exames complementares. 

Existem circunstâncias que não oferecem dúvidas, e também toda uma gama 
de situações intermediárias que geram problema, cuja definição pode tornar-se difícil. 
Assim, no caso de indivíduo chagásico, com sorologia positiva para TA, ECG normal 
e exame clínico normal, é evidente que não há incapacidade para nenhum tipo de 
atividade e a conclusão será contrária à concessão de benefício. Por outro lado, um 
segurado chagásico com bloqueio atrioventricular total (BAVT) e/ou extra-sístoles 
múltiplas de origem ventricular não provoca dúvidas quanto a sua aposentadoria, seja 
qual for a profissão e idade. 

Vejamos agora o exemplo de uma costureira autônoma, de 45 anos de idade, 
cuja única alteração é um bloqueio completo do ramo direito (BCRD) no ECG. Face à 
idade e à profissão, assim como ao caráter benigno da alteração eletrocardiográfica 
encontrada, a segurada é julgada capaz para realizar sua atividade laborai, embora 
fosse incapaz para outras profissões. Por outra parte, um segurado motorista de cole
tivo, de 32 anos, com as mesmas alterações (BCRD) faria jus ao auxílio doença e ao 
encaminhamento para o serviço de readaptação profissional, com a finalidade de ser 
aproveitado em função mais leve e de menor risco para terceiros, de preferência na 
mesma empresa. 



No caso de profissões de certo risco - c o m o carpinteiro ou armador, que deve 

andar e m andaimes, por vezes, a 30-50 metros do solo - a presença dessa mesma 

alteração (BCRD) induz a solicitação de cicloergometria ou Holter, para determinar se 

existem alterações mais graves do ritmo cardíaco, não visíveis no curto espaço de 

tempo em que é feito o traçado do ECG. 

4. O papel do médico assistente do paciente chagásico 

A relação médico-paciente é a natural. O paciente apresenta as queixas ao 

médico de forma sincera, na tentativa de ser auxiliado na sua doença c o m medidas 

terapêuticas adequadas. Tenta ser o mais fidedigno possível, desejando esclarecer 

ao médico que o assiste acerca do que sente e, após obter resposta sob a forma 

de receita ou conselhos, o paciente pode vir a solicitar um "atestado para o INSS". 

Por vezes é o próprio médico que insinua ou explica ao paciente, c o m a melhor 

das intenções, que deve passar na Perícia Médica. Até este ponto, não há nada a 

destacar. O médico assistente quer também o melhor para o seu cliente e o 

esclarece quanto à possibilidade de ser examinado na Perícia Médica. O erro viria 

depois: no entusiasmo por auxiliar, o médico pode julgar que o paciente deve ser 

aposentado e comunica-lhe esta possibilidade. A partir deste momento, o paciente 

no seu entender já está aposentado e sua aposentadoria aprovada. Este é um 

grande erro que pode trazer conseqüências desagradáveis para o Médico Perito. 

Quem deve verificar a incapacidade para o trabalho é o Médico especializado em 

Perícia Médica, que passou por especialização e concurso público, assim c o m o por 

um longo treinamento. É a ele que compete verificar se existe incapacidade ou 

invalidez. 

O que se deve fazer? Se o médico assistente ou o próprio paciente decide 

solicitar auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez na Perícia, o médico pode e 

deve fornecer atestado médico que contenha dados relativos à doença apresentada 

pelo paciente, não fazendo referência a sua eventual incapacidade ou invalidez. Há 

também a possibilidade de incluir exames ou cópias dos mesmos (que não precisam 

ser autenticados, pois e m caso de dúvida sobre a veracidade da fotocópia cabe ao 

MPL solicitar os exames pela própria Perícia Médica, para serem realizados onde ela 

indicar e e m que se comprova a identidade do paciente). 

A grande ajuda que o médico assistente proporciona ao MPL diz respeito ao 

diagnóstico preciso, o grau de comprometimento visceral, o tempo de evolução, a 

resposta terapêutica etc. As considerações que o médico fizer sobre a capacidade de 

seu paciente para o trabalho não serão levadas em conta pelo MPL, pois esta é a 

função que lhe cabe . Por outro lado, tais avanços indevidos podem dificultar a rela

ção entre o segurado e a Perícia Médica, face às falsas expectativas criadas no pacien

te pelo médico assistente. 

5. O médico do trabalho e o trabalhador chagásico 

As empresas de certo porte são obrigadas a manter em seus quadros o Médico 

do Trabalho. Convênios com algumas Instituições (Banco do Brasil etc.) permitem a 



este médico fazer o exame inicial do segurado, substituindo o MPL. Porém, a decisão 
quanto à incapacidade ou não é feita na Perícia Médica pelos médicos peritos super
visores, que podem concordar ou não com as recomendações acerca da incapacidade 
sugeridas pelo médico da empresa. Exames posteriores do segurado são realizados, 
em geral, na Perícia Médica. 

Uma das funções do Médico do Trabalho contratado pela empresa é o de 
avaliar o paciente no momento da admissão. Nas empresas seguradoras há meca
nismos semelhantes. É evidente que a relação médico-paciente neste caso difere 
da que existe com o médico assistente. Em muitos casos, o candidato tentará 
esconder doenças preexistentes, entre elas, a doença de Chagas. Caberá ao Médico 
do Trabalho, no exame do candidato, verificar seu estado de saúde e a possibi
lidade de exercer a função pretendida. Uma vez nesta admitido, sendo constatada 
a sua condição de chagásico, o médico poderá avaliar se existe cardiopatia ou não; 
no caso de existir, caberá fazer o seguimento correspondente e a adequação de 
função dentro da própria Empresa. Se for constatada cardiopatia grave, o Médico 
do Trabalho deverá indicar a suspensão das atividades do trabalhador e encaminhá-
lo à Previdência. 

Embora o Médico do Trabalho da Empresa seja o responsável pela avaliação 
de incapacidade para períodos curtos de até 15 dias, como reza a legislação vigente, 
os quais são cobertos pela própria empresa, não compete a ele estimar incapacidade 
para prazos além desse período. O MPL da Perícia Médica é que vai avaliar o segura
do, concordando ou não com o afastamento do segurado das atividades profissionais 
e concedendo-lhe o benefício a que fizer jus. 

6. O Médico Perito do INSS (e Institutos de Previdência estatais) ou entidades congêneres e 
o segurado chagásico 

Quando o paciente vai a Perícia Médica do INSS (e congêneres), ele o faz 
como segurado da Previdência Social. É tratado como segurado, desde que pode nem 
estar doente. A rigor, de acordo com estatísticas nacionais, 25% dos segurados que 
pleiteiam benefícios no INSS são considerados aptos para o trabalho no exame inicial, 
ou seja, não estão doentes ou apresentam doenças preexistentes que não os incapa
citam para o trabalho. 

A relação médico-paciente é bem diferente da que o paciente tem com o seu 
médico. O segurado comparece à Perícia Médica porque se julga incapaz e pretende 
sempre demonstrar este estado. Caso realmente exista, não será difícil nem para o 
paciente nem para o Médico Perito sua comprovação. O problema é que uma parcela 
importante de segurados faz a tentativa de comprovar uma incapacidade inexistente. 
O MPL, por sua vez, segue uma série de parâmetros e normas, das quais não pode 
ficar alheio. Todo o seu trabalho é analisado por um médico supervisor, e o trabalho 
deste ainda é verificado pelo Médico Chefe do Posto. No caso de acidentes de traba
lho, a verificação é ainda mais rigorosa. 



6 . 1 . Avaliação Médico Pericial 

A mesma é realizada tendo em conta: 

- doença alegada pelo segurado; 
- profissão e tipo de trabalho realizado pelo segurado; 
- tipo de empresa, tamanho, atividade; 
- tempo de profissão e outras experiências profissionais; 
- idade; 
- condições sócio-econômicas e grau de instrução; 
- exame clínico; 
- subsídios além das alegações do segurado, isto é, atestados médicos, exames para-

clínicos etc. 

No caso de doença de Chagas 
- exame comprovando a natureza chagásica (prescindível); 
- ECG (imprescindível na maioria dos casos); 
- Rx de tórax; 
- Rx do esôfago e cólon (prescindível). 

A doença de Chagas pode apresentar-se sob duas fases: a fase aguda (excepci
onalmente diagnosticada e raramente vista na Perícia Médica) e a fase crônica. Esta é 
subdividida, por sua vez, na forma clínica indeterminada (ou assintomática), e nas 
formas sintomáticas: cardíaca, digestiva (alta: megaesôfago e baixa: megacólon) e 
associada (cardíaca e digestiva). A incapacidade decorre fundamentalmente da forma 
cardíaca. 

A Cardiopatia Chagásica: manifesta-se basicamente sob três síndromes: arrit
mias, insuficiência cardíaca e tromboembolismo (Rassi et al., 1992). As mais freqüen
tes são as arritmias. Embora o exame clínico seja importante para avaliar objetivamen
te a existência de extra-sístoles, a origem e natureza das mesmas, assim como de 
outras alterações, podem ser evidenciadas na maioria das vezes pelo eletrocardiogra
ma convencional (ECG), exame fundamental para avaliação do médico pericial. Ob
viamente, quando o segurado se apresenta ao exame clínico com manifestações de 
insuficiência cardíaca ou que indiquem claramente incapacidade, o ECG pode ser 
dispensável. 

Se o exame clínico for normal, são consideradas alterações compatíveis com 
cardiopatia chagásica grave: alterações severas do ritmo cardíaco, tais como extra-
sistolia ventricular polimórfica, multifocal, freqüente, bloqueio atrioventricular total 
(BAVT) com ou sem cardiomegalia no exame radiológico torácico. Nestes casos, o 
segurado faz jus ao benefício por incapacidade e à aposentadoria por invalidez. 

Por vezes, o médico assistente se pergunta porque a Perícia Médica não apo
senta o segurado de vez. Existem dois motivos: o primeiro é que administrativamente 
o segurado pode não ter direito ao benefício, embora seja claramente incapaz para o 
trabalho. Em outras oportunidades, o segurado não tem noção clara da gravidade da 
sua cardiopatia. Ao receber um comunicado de aposentadoria, obtém um atestado da 
gravidade do seu estado, que só pode piorá-lo do ponto de vista psíquico. Sob a 



perspectiva pericial, o bom senso indica que se pode poupar o segurado desta situa
ção, submetendo-o a exames periódicos, a cada seis meses, por exemplo. 

Na maioria das circunstâncias, o segurado é portador de cardiopatia leve, assim 
definida (II Reunião Anual de Pesquisa Aplicada em doença de Chagas, 1986): "..... 
sintomatologia moderada ou nula; área cardíaca normal; e eletrocardiograma eviden
ciando alterações, como: bloqueio de ramo direito (isolado ou associado a hemiblo¬ 
queio anterior esquerdo), extra-sístoles ventriculares monomórficas, bloqueio AV de 
1º grau, e alteração primária da repolarização ventricular". Nestes casos "..... o candi
dato poderá exercer o trabalho em qualquer atividade que não exija maior esforço 
físico, desde que este não apresente risco para si ou para outros" (Conclusões da II 
Reunião anual sobre pesquisa aplicada em doença de Chagas, Araxá, MG, novembro 
de 1986). 

6.1.2. As Manifestações Digestivas 

Em geral, estes pacientes têm direito ao auxílio doença apenas quando se 
submetem a tratamento cirúrgico, situação que concede benefício até a recuperação 
do ato cirúrgico, em geral de 30 a 60 dias a partir da internação; por vezes, nos casos 
extremos em que há grave desnutrição, a incapacidade decorre desta última. Desde 
que existe associação de formas digestivas com alterações cardíacas, estas últimas 
devem ser avaliadas, porém são raros (5 a 10%) os casos de cardiopatia grave associ
ada a megaesôfago e/ou megacólon (Luquetti, 1986). 

6.2. Exemplos de Situações do Chagásico na Previdência 

No caso da doença de Chagas, o perito se depara com situações similares à 
descrita no item (3): 

1) a doença de Chagas como epi-fenômeno de outra doença que motivou a solicita
ção de auxílio. Neste caso, a não ser que o exame clínico detecte alterações do 
ritmo cardíaco, focaliza-se a atenção na doença que foi o motivo principal da 
incapacidade; 

2) o segurado alega que é chagásico, pois fez uma sorologia que demonstrou isto, e 
se considera incapaz para o trabalho. Na ausência de alterações ao ECG, cabe ao 
MPL comprovar a veracidade da sorologia apenas no caso de o segurado exercer 
profissões de alto risco para si e para terceiros, como piloto de avião. São portanto 
situações excepcionais. No dia a dia, sorologia positiva não contra-indica trabalho 
de nenhuma espécie. A decisão pericial será de ausência de incapacidade, e o 
segurado não receberá auxílio de tipo algum. Para tal decisão torna-se necessário 
que o segurado traga um ECG recente ou que o mesmo seja solicitado (sem ônus) 
pelo MPL. Em caso de existirem alterações ao ECG, a deliberação vai depender da 
profissão do segurado, idade e tipo de perturbações. Pode estar indicado teste de 
esforço ou um Holter se a profissão exigir grande esforço ou puser em risco a vida 
do paciente ou de terceiros; 



3) o segurado afirma apresentar cardiopatia chagásica e, por esse motivo, sente-se 
incapaz para o trabalho. Cabe ao MPL fazer uma análise pormenorizada da pro
fissão, idade, dos exames trazidos ou solicitados pelo MPL e do tipo de altera
ções eletrocardiográficas manifestado. Isto porque alterações leves, como extra-
sístoles ventriculares isoladas (observáveis com freqüência em indivíduos nor
mais), bradicardia sinusal não acentuada, baixa voltagem, hemibloqueio anterior 
esquerdo, não incapacitam para profissões leves como caixa, vendedor, secretá
ria, telefonista, vigia. No caso de profissões consideradas pesadas, tais como ser
vente de pedreiro, carregador, está indicado um teste cicloergométrico, o qual 
pode demonstrar a presença de extra-sistolia ventricular freqüente, multifocal. Neste 
caso é concedido o benefício e, de acordo com a evolução, a aposentadoria por 
invalidez, independentemente da idade. Esta é a decisão médica. Existe outra 
parte, administrativa, que pode ser desfavorável. É freqüente que a decisão peri
cial seja de incapacidade, pela qual o segurado não pode (mesmo que deseje) 
retornar ao trabalho na empresa. Porém, segundo este ponto de vista, o segura
d o não pode receber o benefício, pois não contribuiu o tempo suficiente para a 
Previdência, para adquirir a condição de segurado. Ou a doença teve origem 
antes do início das contribuições, ou seja o segurado ingressou doente na Previ
dência. Nestes casos o segurado fica em situação difícil, pois por determinação 
médica não pode trabalhar, e por determinação administrativa não pode receber 
o benefício; 

4) O segurado tem cardiopatia chagásica e exerce profissão incompatível com as 
alterações q u e apresenta. Por exemplo, apresenta bloqueio completo de ramo 
esquerdo d o feixe de His e extra-sístoles ventriculares e é um motorista de cami
nhão de 30 anos de idade. O segurado é alfabetizado e completou o primeiro 
grau. A proposta correta do MPL será conceder o benefício por 90 dias, encami
nhando o segurado ao Serviço de Readaptação Profissional para avaliação deta
lhada e com a recomendação de aprender nova profissão, leve, compatível com as 
alterações que apresenta, como por exemplo, digitador na mesma empresa de 
transporte; 

5) O segurado apresenta cardiopatia chagásica, com ou sem marcapasso, evidencian
d o seu exame clínico alterações importantes do ritmo cardíaco (extra-sístoles fre
qüentes) . O atestado do médico assistente indica a existência de cardiopatia cha
gásica. Nestes casos, o exame clínico praticamente dispensa outros exames. A 
incapacidade é clara e evidente. A profissão é pesada, o segurado tem anos de 
carteira de trabalho assinada (ou contribui como autônomo por vários anos). A 
proposta médico pericial é de incapacidade laborativa durante 90-120 dias, com 
possível aposentadoria após este período. A idade em tais casos não é importante, 
sendo que os pacientes jovens com cardiopatia chagásica nestas condições têm 
prognóstico pior; 

6) Segurada de 35 anos, portadora de megaesôfago grupo II, com disfagia, sem des
nutrição. Alega que não pode trabalhar na sua profissão: lavadeira autônoma. O 
primeiro item que o MPL avalia é a presença de cardiopatia concomitante. Na sua 



inexistência, provavelmente a segurada não fará jus ao benefício, a não ser que 
deva ser internada para tratamento. Neste caso receberá benefício por incapacida
de pelos dias de internação; 

7) Pós-operatório de cirurgia de megacólon (de etiologia chagásica): o segurado terá 
direito a auxílio doença pelo período pós-operatório necessário à cicatrização e 
melhora das condições funcionais, em geral de 60 a 90 dias. 

7 . Definições e Termos Empregados na Perícia Medica do INSS 

7 . 1 . Conceito de Incapacidade e de Invalidez 

0 Centro de Readaptação Profissional. 

É preciso diferenciar incapacidade de invalidez. A incapacidade para o traba
lho é definida como a limitação do segurado para exercer a profissão que desempe
nhava, podendo ser permanente ou transitória. Ao existir incapacidade para a sua 
profissão, o segurado faz jus ao auxílio-doença, em geral concedido por períodos de 
15 a 90 dias, que pode ser renovado no final se for constatada a persistência do 
problema. O segurado incapaz não é inválido; ele pode recuperar as suas habilidades 
e retornar à profissão, ou, se for o caso, encaminhado ao Centro de Reabilitação 
Profissional (CRP) para ser reabilitado na mesma profissão ou readaptado em outra. O 
segurado que for encaminhado ao CRP, deve comparecer e submeter-se aos tratamen
tos e procedimentos que o CRP determinar; caso não o faça, trata-se de recusa pela 
qual o segurado deixa de perceber o benefício. 

O conceito de invalidez é mais abrangente e implica incapacidade permanen
te, definitiva, para toda e qualquer atividade laborativa. O segurado que procura este 
tipo de benefício, (aposentadoria por invalidez) deve ser enquadrado como descrito 
acima, ou seja, incapaz para todo e qualquer tipo de atividade. 

Com freqüência, o segurado é incapaz, porém não inválido, pelo que não 
pode ser aposentado. O paciente chagásico inválido é o portador de cardiopatia 
chagásica grave, com alterações importantes do ritmo cardíaco e cardiomegalia ou 
insuficiência cardíaca. 

7 .2 . Tipos de Benefício na Perícia Médica do INSS 

O benefício mais freqüente é o auxílio-doença (espécie 31) para o traba
lhador empregado cuja empresa é obrigada a contribuir para o INSS, e para o 
trabalhador que contribui como autônomo. Por meio deste benefício, que come
ça a vigorar após os primeiros 15 dias de afastamento do trabalho, o segurado, se 
aprovado pelo MPL, recebe seu salário pelo período que durar o benefício. Entre 
as causas mais freqüentes de recebimento deste benefício encontram-se os pós-
operatórios em geral, fraturas, cardiopatia hipertensiva, cardiopatia chagásica, 
psicoses, câncer, osteoartrite, hanseníase, tuberculose, acidentes vasculares en¬ 
cefálicos, insuficiência renal, valvulopatias. 



Outro benefício é o auxílio acidente, devido apenas a empregados que tiveram 
lesões decorrentes de acidente de trabalho (espécie 91). Não se aplica à doença de 
Chagas. 

Também o benefício de aposentadoria por invalidez, em geral para pessoas 
idosas, com doenças graves, e que contribuíram em algum período para o INSS. Neste 
benefício (espécie 30) o segurado percebe 50% do salário mínimo vigente. 

Existem outros tipos de benefício, tais como o auxílio reclusão, auxílio mater
nidade, os quais não se aplicam à doença de Chagas. 

7.3 . Tipos de Conclusão Pericial 

Todo segurado após ser examinado no INSS recebe um impresso (CREM, Co
municação de Resultado de Exame Médico), no qual o MPL registra o tipo de Conclu
são Pericial, que pode ser de três tipos: 

=> Tipo 1 : na qual o MPL não constata incapacidade. O segurado deverá retornar ao 
trabalho assim que possível, pois nada receberá do INSS em termos de dinheiro; 

=> Tipo 2: há incapacidade por tempo limitado (não superior a 60 dias), após o qual 
o segurado deverá retornar ao trabalho, sem necessidade de novo Exame Médico 
Pericial. A data de retorno ao trabalho encontra-se marcada na CREM, que deve 
ser apresentada no emprego; 

=> Tipo 3: há incapacidade por tempo limitado, anotado na CREM, após o qual o 
segurado deve retornar à Perícia Médica para ser submetido a novo exame. 

8. Resumo e Conclusões 

A doença de Chagas pode incapacitar para o trabalho, devido fundamental
mente à cardiopatia chagásica. O impacto desta em alguns Estados do Brasil em 
relação à força de trabalho, pode ser dimensionado ao nível da Previdência Social 
(INSS), que recebe grande contingente de segurados com esta doença candidatos a 
benefícios diversos, dando margem a conseqüências sócio-econômicas de grandes 
proporções que se somam aos gastos ocasionados pela assistência médica e pela falta 
de produção por parte dos portadores desta enfermidade, o que propicia elevado 
custo social e econômico. 
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