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Resumo 

 

 



 

Silva SCV. Caracterização molecular de Trypanosoma cruzi em pacientes com 
doença de Chagas sem e com imunodepressão (infecção por HIV e transplante de 
órgãos) [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2015. 
 
A doença de Chagas é caracterizada por um amplo espectro de manifestações 
clínicas, que vão desde a ausência de sintomas à doença grave com 
comprometimento cardíaco e/ou digestivo. A influência do parasito, Trypanosoma 
cruzi (T. cruzi), agente etiológico da doença, nessas apresentações clínicas têm sido 
largamente estudada, não se tendo demonstrado o papel da diversidade genética de 
populações de T. cruzi na determinação das diferentes formas clínicas em humanos. 
Este trabalho teve como objetivos: a) geral:  analisar as características moleculares 
de T. cruzi em pacientes com doença de Chagas com e sem imunodepressão 
(infecção por HIV e transplante de órgãos com e sem reativação); b) específicos: 1. 
Analisar comparativamente isolados do parasito quanto à distribuição em DTU; 2. 
Relacionar os resultados obtidos pela análise molecular do gene ND7 com a forma 
clínica e origem; 3. Avaliar por LSSP-PCR a variabilidade da sequência do kDNA de 
T. cruzi diretamente de amostras biológicas assim como em isolados de T. cruzi 
obtidos pelos exames de hemocultura/xenodiagnóstico; 4. Comparar os padrões 
polimórficos obtidos por LSSP-PCR em amostras repetidas de um mesmo paciente 
no mesmo sítio ou distintos sítios biológicos. Foram incluídos, após aprovação do 
protocolo na CAPPesq e mediante assinatura de TCLE, 106 pacientes com doença de 
Chagas crônica ou com imunossupressão, provenientes dos ambulatórios e 
enfermarias do HCFMUSP, além de 75 indivíduos controle, com provas sorológicas 
e moleculares negativas. Foram analisadas 187 amostras isoladas de 
hemocultura/xenodiagnóstico e 236 diretamente de amostras sanguíneas de 
pacientes. Os seguintes grupos foram constituídos: Agudo-AG, Crônico-CR, Crônico 
Imunodeprimido-CRI (doenças autoimunes/neoplasias), Coinfecção-CO (infecção 
por HIV/T.cruzi), Coinfecção-CO/RE (infecção por HIV/T.cruzi e reativação da 
doença de Chagas), Transplantado-TX, Transplantado-TX/RE (Transplantado com 
reativação da doença de Chagas). Foram identificados DTU TcI, TcV, TcVI e em 
maior número TcII, por ensaios de tipagem molecular do parasito, com distribuição 
estatisticamente significantemente de acordo com a naturalidade dos pacientes 
(P=0,013). Quanto ao gene ND7, observou-se que a banda de ~900 bp ocorreu em 
83,0% das amostras das regiões norte, nordeste, centro-oeste e Bolívia e a de ~400pb 
em 54% das amostras nas regiões sul e sudeste brasileiras sendo esta diferença 
estatisticamente significante (P<0,001). A comparação dos perfis observados por 
LSSP-PCR a partir de amostras extraídas diretamente do sangue e de isolados 
obtidos de hemocultura/xenodiagnóstico mostrou maior variabilidade em amostras 
sanguíneas, confirmada pelo dendrograma. Adicionalmente, o estudo de amostras 
repetidas do mesmo paciente permitiu confirmar a maior variabilidade nas amostras 
diretamente extraídas do sangue, com mudança dos padrões durante e após o 
tratamento com reaparecimento de perfis antigos não presentes no período pré-
tratamento imediato, além de presença de perfis diferentes em distintos sítios 
biológicos do mesmo paciente. O encontro de DTU diferentes de TcII nos grupos 
CR/CRI e AG enfatiza a necessidade de atentar para a diferença em limiares de 
reatividade segundo DTU na análise da parasitemia por PCRq (quantitativa), 
conforme registrado na literatura. Os dados observados por LSSP-PCR acrescentam 
informações adicionais não revelados por tipagem molecular, representando novos 



 

desafios para o entendimento da relação hospedeiro-parasito em pacientes com 
doença de Chagas sem e com imunossupressão, ao lado de fatores como nível de 
parasitemia e pressão seletiva de medicamentos antiparasitários e imunossupressores. 
 
Descritores: doença de Chagas; tipagem molecular; Trypanosoma cruzi; HIV; 
coinfecção; técnicas de genotipagem; transplante de órgãos. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 

 



 

Silva SCV. Molecular characterization of Trypanosoma cruzi in patients with 
Chagas' disease with and without immunesuppression (HIV infection and organ 
transplantation) [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo”; 2015. 
  
Chagas’ disease is characterized by a broad spectrum of clinical manifestations, 
ranging from asymptomatic cases to severe cardiovascular and/or gastrointestinal 
involvement. The clinical presentations are thought to be determined primarily by 
genetic diversity of populations of Trypanosoma cruzi (T. cruzi), but no correlation 
was clearly demonstrated yet. This study aimed to: a) general: to analyze the 
molecular characteristics of T. cruzi in patients with Chagas’ disease with and 
without immunosuppression (HIV infection and organ transplantation with or 
without reactivation); b) specifics: 1.To analyze comparatively isolates from the 
parasite as for the distribution in DTU; 2. To describe the results obtained by 
molecular analysis of gene ND7 in relationship with the clinical form and origin; 3. 
To assess by LSSP-PCR the variability of the sequence of the T. cruzi kDNA directly 
from biological samples, as well as in T. cruzi isolates obtained by examination of 
blood culture/xenodiagnosis; 4. To compare the polymorphic patterns obtained by 
LSSP-PCR in repeated samples of the same patient on the same site or different 
biological sites. After approval of the protocol in CAPPesq and by signing an 
informed consent, 106 patients with chronic Chagas disease or immunosuppression, 
from the HCFMUSP’s clinics and wards, and 75 control subjects with negative 
serological and molecular tests were included. They were analyzed 187 isolated 
samples from blood culture/xenodiagnosis and 236 directly from blood samples of 
patients. The following groups were formed: Acute-AC, Chronic-CR, Chronic 
immunocompromised-CRI (autoimmune diseases/ neoplasms), Coinfection-CO 
(HIV/T. cruzi infection), Coinfection-CO/RE (HIV/T. cruzi and reactivation of 
Chagas disease), Transplantation-TX, Transplantation-TX/RE (Transplantation/ with 
reactivation of Chagas’ disease). DTU TcI, TcV, TcVI and higher TcII number were 
identified for molecular typing assays of the parasite and the distribution of DTU was 
statistically significant according to patient´s naturality (P=0.013). As for ND7 gene, 
was observed that the band of ~ 900 bp was prevalent in 83% of the samples in the 
North, Northeast, Midwest regions and Bolivia and the band of  ~400bp occurred in 
54% of the samples of  Brazilian’ South and Southeast regions, this distribution was 
statistically significant (P<0.001). The comparison between the profiles observed by 
LSSP-PCR from samples taken directly from blood and isolates obtained from blood 
culture/xenodiagnosis showed greater variability in blood samples, confirmed by 
dendrogram. Additionally, the study of repeated samples from the same patient 
allowed to confirm the greater variability in blood samples taken directly, with 
changing patterns during and after the treatment with reappearance of old profiles not 
present in the immediate pre-treatment period, and the presence of different profiles 
at different biological sites in the same patient. The presence of other DTUs than 
TcII in chronic and chronic immunosuppressed patients and AC groups emphasizes 
the need to pay attention to the different reactivity thresholds for the various DTU in 
the analysis of parasitaemia by PCRq (quantitative), according to the data registered 
in the literature. The results observed by LSSP-PCR add further information not 
revealed by molecular typing, representing new challenges for the understanding of 
the host-parasite relationship in patients with Chagas’ disease with and without 



 

immunosuppression, alongside factors such as level of parasitaemia and selective 
pressure of antiparasitic drugs and immunosuppressive. 
  
Descriptors: Chagas disease; molecular typing; Trypanosoma cruzi; HIV; 
coinfection; genotyping techniques; organ transplantation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 URBANIZAÇÃO E GLOBALIZAÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS 

 

Um século após a sua descoberta, a doença de Chagas ainda representa um 

importante problema de saúde pública na América Latina. Além disso, devido à 

crescente população migratória, a urbanização da doença foi registrada não só em 

países endêmicos como em áreas não endêmicas, como na América do Norte e 

alguns países europeus (Dias, 2007; Schmunis, 2007; Senior, 2007; Dias et al., 2008; 

Lescure et al., 2008, Requena-Mendez et al., 2014). As estimativas atuais sugerem 

que aproximadamente 7,7 milhões de indivíduos estejam infectados na América 

Latina, sendo a maioria no estágio crônico da doença; destes, quase 1.9 milhões 

vivem no Brasil (Weekly Epidemiological Record, 2007).   

Com a migração de grandes contingentes populacionais nas décadas de 70 e 

80 da zona rural para a área urbana em busca de oportunidades de trabalho e 

melhores condições de vida, ocorreu a urbanização da doença de Chagas em grandes 

metrópoles, passando a ter importância outras formas de transmissão, como a 

transfusional, congênita e transplantes de órgãos (Wendel, 1998; Ministério da 

Saúde, 2003, 2004 e 2005a). 

Além disso, com as migrações humanas para as regiões não endêmicas, a 

doença de Chagas ganhou novos espaços em outros países e continentes tais como a 

Espanha, Itália, Suécia, Suíça, França, Inglaterra, Estados Unidos, Japão, Austrália 

entre outros, com risco de transmissão congênita ou por transplante de órgãos de 

indivíduos infectados, que migraram das áreas endêmicas para essas regiões 

(Garraud et al., 2007; Schmunis, 2007, Gascon et al., 2010, Requena-Mendez et al., 

2014).  

Além das mudanças relativas às vias de transmissão da moléstia, a presença 

de pessoas infectadas em zonas urbanas propiciou não só a sua transmissão, mas 

também a presença de reativação em pacientes imunodeprimidos sob intensa 

imunodepressão por comorbidades e uso de medicamentos imunossupressores ou 
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citotóxicos para tratamento de neoplasias ou rejeição em transplantes ou doenças 

autoimunes. 

A co-infecção HIV e T. cruzi tem sido registrada principalmente no Brasil e 

Argentina, supondo-se a ocorrência de 5 a 20 mil pacientes coinfectados apenas no 

Brasil (Ramos et al., 2010). Em cerca de 15-20% dos casos de co-infecção, tem-se 

registrado a reativação da doença de Chagas (Sartori et al., 2007, Almeida et al., 

2011), consequentemente alterando a evolução clínica com manifestações graves, na 

qual a letalidade alcança 100% em pacientes não tratados (Del Castillo et al., 1990; 

Ferreira et al., 1997; Sartori et al., 1999; Corti, 2000; Morgado et al., 2000; Sartori et 

al., 2007). 

 

1.2 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E IMUNOSSUPRESSÃO 

 

A infecção chagásica apresenta duas fases bem distintas: a fase aguda e 

crônica. A fase aguda é definida por diferentes manifestações clínicas, apresentando 

febre, adenomegalia, hepatoesplenomegalia, miocardite e meningoencefalite, com 

duração média de 8-16 semanas, sendo mais grave em crianças menores de cinco 

anos, pacientes idosos e imunodeprimidos (Camargo e Takeda, 1979; Ferreira et al., 

1997). Já na fase crônica, a maioria dos indivíduos infectados geralmente evolui para 

um estado de aparente equilíbrio parasito-hospedeiro, sem manifestações clínicas, 

forma indeterminada da doença, que constituem 60 a 70% dos indivíduos infectados. 

Esta fase caracteriza-se por baixo nível de parasitemia, aumento de anticorpos da 

classe IgG e longo período de latência clínica, cerca de 10 a 30 anos. Após esse 

período, 30 a 40% dos pacientes podem apresentar diferentes manifestações clínicas, 

sendo classificadas nas seguintes formas: cardíaca (30%), digestiva (7 a 8%) e ainda 

a forma cardíaca/digestiva ou forma mista, estas últimas mais graves (Ministério da 

Saúde, 2005b). 

Na forma indeterminada, não há sintomas ou sinais clínicos da doença, o 

eletrocardiograma em repouso é normal, o mesmo ocorrendo com a área cardíaca e o 

estudo radiológico do esôfago e do cólon. A forma crônica cardíaca (cardiomiopatia 

chagásica crônica - CCC) é uma das mais importantes formas clínicas, por ser 
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progressiva e poder evoluir com elevada morbimortalidade. Pode apresentar-se sem 

sintomatologia embora com alterações eletrocardiográficas, mas pode também 

evoluir com graves manifestações clínicas de arritmia, bloqueios de condução 

atrioventricular e insuficiência cardíaca (Ministério da Saúde, 2005b). Já a forma 

digestiva da doença de Chagas acomete todo o tubo digestivo, com predomínio no 

esôfago e cólon terminal, com consequentes alterações da motilidade e morfologia, 

sendo o megaesôfago e o megacólon as manifestações mais comuns (Ferreira et al., 

2005; Dias, 2008). 

Em casos de reativação da doença de Chagas observados em pacientes 

submetidos à imunossupressão por drogas, em transplantes de órgãos ou à 

quimioterapia citotóxica, ou secundária a neoplasias ou doenças autoimunes, são 

descritos meningoencefalite, miocardite, paniculite sob forma de exantema máculo-

papular, eritema nodoso e esofagite, entre  outros (Bestetti et al., 2004; D’Ávila et 

al., 2005; Benvenuti et al., 2005; Fiorelli et al., 2005; Diez et al., 2007; Gallerano et 

al., 2007; Marchiori et al., 2007).  

Na co-infecção HIV- T. cruzi, a reativação tem sido registrada sob forma de 

meningoencefalite em 70 a 90% dos pacientes, de miocardite em 30 a 40%, 

encefalite e meningoencefalite em 5 a 15% e comprometimento de outros órgãos 

mais raramente: esôfago, peritônio, cervix uterina, pele, miosite e olhos (Ferreira et 

al., 1997; Sartori et al., 1999; Sartori et al., 2007; Ministério da Saúde, 2007, 

Almeida et al., 2011). Já foi relatado a presença de quadros oligossintomáticos em 

estudos prospectivos com síndromes febris, mononucleose infecciosa-símile ou 

assintomáticos em paciente que transmitiu a infecção ao recém-nascido (Sartori et al, 

2007). Embora os mecanismos que geram a alta parasitemia detectada por 

microscopia direta ou por PCR quantitativo nas formas graves de reativação da 

doença de Chagas sejam ainda sejam pouco compreendidos, acredita-se que estas 

manifestações sejam consequências do comprometimento de imunidade celular (com 

queda de CD4 < 200 células/mm3 em cerca de 80% dos casos e de outros múltiplos 

fatores relacionados ao parasito (tipo da cepa, virulência, antigenicidade, tropismo 

celular, carga parasitária), ao hospedeiro humano (idade, sexo, raça, outras 

expressões da resposta imune) ou fatores ambientais como a nutrição e uso de drogas 
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imunodepressoras (Silva et al., 1993; Vago et al., 2000; Sartori et al., 2007, de 

Freitas et al., 2011). 

 

1.3 ESTRUTURA GENÔMICA DO PARASITO 

 

A estrutura genômica do parasito é organizada em uma região de DNA 

nuclear e outra extra extranuclear caracterizada, no caso dos membros da ordem 

Kinetoplastida, por uma mitocôndria única e alongada, constituindo o cinetoplasto. 

Essa organela é composta de duas classes de moléculas de DNA circulares 

denominadas maxicírculos e minicírculos, correspondentes a cerca de 23 a 30% de 

todo o DNA celular, denominado DNA do cinetoplasto ou kDNA do T. cruzi (Stuart, 

1983; Degrave et al., 1988). 

Os minicírculos estão presentes em torno de 10.000 a 20.000 cópias por 

célula, que se encontram concatenados entre si, sendo constituídos de quatro regiões 

conservadas intercaladas por quatro regiões variáveis. As regiões conservadas 

contêm a região de replicação do DNA, enquanto as regiões variáveis estão 

envolvidas com a produção de pequenos RNAs guias (gRNAs) que participam da 

editoração dos mRNAS das enzimas mitocondriais. Os maxicírculos estão presentes 

em cerca de 20 a 50 cópias por célula e contém os genes de proteínas relacionadas 

com a respiração celular, bem como de RNAs ribossomais (Simpson, 1987; 

Westenberger et al., 2006). 

 

1.4  ESTUDO DA VARIABILIDADE GENÉTICA DAS POPULAÇÕES DE T. 

CRUZI 

 

O protozoário tem sido selecionado como alvo de estudo para explicar a 

grande variabilidade no quadro clínico dos pacientes com doença de Chagas.   

Inicialmente, na década de 70, as populações de T. cruzi foram analisadas 

considerando as seguintes variáveis: morfologia do parasito no sangue periférico, 

curva de parasitemia, taxa de mortalidade, achados histopatológicos e 
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comportamento de camundongos infectados com o protozoário. Os isolados de 

pacientes com doença de Chagas foram classificados em três Biodemas: Tipo I, II e 

III (Andrade, 1974; Andrade et al., 1983).  

Através de ensaios de eletroforese de isoenzimas, importantes contribuições 

foram inicialmente registradas por Miles et al. (1977) em trabalho realizado com 

isolados de São Felipe, Bahia (Brasil). Foi observado um claro dimorfismo entre os 

parasitos isolados de hospedeiros que habitavam ambientes silvestres daqueles de 

ambiente domiciliar ou peridomiciliar, estabelecendo-se dois grupos principais, 

denominados pelos autores de Zimodema 1 e Zimodema 2 respectivamente. 

Posteriormente, Miles et al. (1978) também por análise isoenzimática, 

demonstraram a heterogeneidade das populações do parasito isoladas de humanos, 

mamíferos e triatomíneos silvestres classificando-os em três grupos principais 

denominados Zimodemas: Z1, Z2 e Z3. Os zimodemas Z1 e Z3 foram 

correlacionados predominantemente ao ciclo silvestre do parasito e observados na 

doença humana apenas na fase aguda, enquanto que Z2 foi associado ao ciclo 

doméstico e à doença de Chagas crônica no homem. 

A distribuição quanto ao padrão isoenzimático Z1, Z2 e Z3 também foi 

avaliada em 316 isolados de T. cruzi provenientes da Venezuela, Amazônia brasileira 

e regiões central e nordeste do Brasil. Na Venezuela, houve predominância de T. 

cruzi Z1 e, mais raramente, T. cruzi Z3. T. cruzi Z1 e Z3 causaram infecções 

esporádicas da doença de Chagas na Amazônia brasileira e, os isolados Z2, não 

encontrados na Venezuela ou na Bacia Amazônica, foram isolados na grande maioria 

de pacientes das regiões central e nordeste do Brasil. Essas observações levaram à 

sugestão de que os diferentes tipos de T. cruzi podem estar relacionados às diferentes 

formas da doença de Chagas no Brasil e na Venezuela (Miles et al., 1981).  

Chapman et al. (1984) analisaram 28 isolados obtidos de triatomíneos e 

mamíferos provenientes do Chaco paraguaio. Foi verificado que 89,2% dos isolados 

demonstraram um perfil isoenzimático heterogêneo, possivelmente relacionado com 

o Zimodema 2 boliviano descrito previamente por Miles et al. (1981). Dos 28 

isolados, 3 demonstraram padrões semelhantes aos isolados pertencentes ao 

Zimodema da maioria dos isolados brasileiros. 
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No intuito de determinar por padrões isoenzimáticos à influência de 

passagens seriadas de isolados de T. cruzi pertencentes a diferentes Zimodemas (A, 

B, C, D e AB) e Esquizodemas inoculados em camundongos C3H, Carneiro et al. 

(1990) observaram que após aproximadamente 18 meses de manutenção de culturas 

do parasito, ocorreram mudanças de padrão de isolados Zimodema B para Zimodema 

A, de Zimodema C para B , Zimodema D para A e, por fim, do Zimodema misto AB 

para apenas Zimodema A. Além disso, também foram verificadas alterações nos 

padrões de esquizodemas dos isolados. Os resultados mostraram que a manutenção 

prolongada de T. cruzi em camundongos pode alterar os padrões isoenzimáticos, 

sugerindo um efeito seletivo sobre estas populações do parasito. 

Na década de 90, estudos moleculares corroboraram esses resultados 

utilizando alvos para diferenciação genética de isolados T. cruzi com sequências do 

gene do DNA ribossomal, que comparado a genes análogos de outros 

tripanosomatídeos, revelou uma região altamente divergente, localizada no final 3’ 

deste gene de T. cruzi. Essa região foi denominada 24S rDNA ou subunidade maior 

ribossomal (LSU rDNA) (Souto e Zingales, 1993). 

Souto et al. (1996) demonstraram um claro dimorfismo através da região 

intergênica de mini-exon e gene ribossomal (24S rDNA) na análise de 88 isolados 

de T. cruzi derivados de humanos, triatomíneos e mamíferos do ciclo silvestre. Com 

o emprego dos iniciadores para as sequências de mini-exon e 24S rDNA, três 

possíveis associações foram observadas: a) linhagem 1 com um produto de 125 pb 

originado da reação de amplificação do 24S rDNA e o produto de 300 pb 

determinado pela amplificação de mini-exon; b) linhagem 2, correspondente aos 

produtos de 110 pb do 24S rDNA e de 350 pb de mini-exon, c) linhagem 1/2 

(mista), relacionada à presença de ambos os produtos 110pb e 125pb do 24S rDNA 

associado ao produto de 300 pb de mini-exon. A análise por “Random Amplified 

Polymorfic DNA” (RAPD) possibilitou a classificação em dois grupos principais: um 

apenas com linhagens 1, 1/2, e outro grupo formado pela linhagem 2.  

Complementarmente ao estudo acima, Zingales et al. (1998), em estudo 

epidemiológico, investigaram a distribuição dessas duas linhagens principais (1 e 2) 

originadas de triatomíneos, mamíferos e 157 isolados humanos de 12 diferentes áreas 
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geográficas do Brasil. Foi demonstrado que a linhagem 1 está relacionada ao ciclo 

doméstico e regiões dos estados de Minas Gerais, Paraíba e Piauí, enquanto que no 

ciclo silvestre as duas linhagens (1 e 2) circulam igualmente e estão relacionadas 

com a região amazônica. 

Vários estudos relataram a divisão de populações de T. cruzi em dois grandes 

grupos, que receberam denominações distintas. Para homogeneizar a nomenclatura, a 

comunidade científica, reunida no “International Symposium to commemorate the 

90th anniversary of the discovery of Chagas disease” em 1999, definiu que os 

isolados e cepas de T. cruzi após serem caracterizados por técnicas moleculares, 

como “Multilocus Enzyme Electrophoresis” (MLEE), “Random Amplified 

Polymorphic DNA” (RAPD), ou loci genéticos, tais como genes de mini-exon e 

24S rDNA, deveriam ser classificados como T. cruzi I e T. cruzi II. Ressalta-se que 

em publicação de Zingales et al. (2009) reuniram-se todas as contribuições 

registradas, redefinindo a classificação de cepas e dos isolados de T. cruzi em seis 

Discrete Typing Units (DTUs): T.cruzi I-VI. 

Subsequentemente, em trabalho desenvolvido por Brisse et al. (2000) com 

base em MLEE e RAPD, foi proposta uma nova subdivisão dos grupos T. cruzi I e T. 

cruzi II em seis subgrupos ou DTUs assim designados: T. cruzi I e T. cruzi IIa-IIe. 

Posteriormente, em 2001, Brisse et al. utilizaram marcadores 24S rDNA e mini-

exon para tipagem molecular de 50 isolados, baseando-se em padrão de 

MLEE/RAPD encontrado anteriormente. Cinco grupos de cepas foram identificados: 

I, IIa, IIc, IId e duas linhagens juntas IIb/IIe respectivamente. Adicionalmente, 

utilizando seqüências de mini-exon e 18S rDNA foi possível distinguir a linhagem 

IIe da linhagem IIb. Destaca-se que nesse trabalho foi possível identificar todas as 

linhagens de T. cruzi.  

No intuito de explorar o papel da diversidade genética das populações de T. 

cruzi na determinação das diferentes formas clínicas da doença, comparando isolados 

de pacientes com co-infecção HIV/T.cruzi e pacientes com doença de Chagas 

crônica, Perez–Ramirez et al., em 1999, pela técnica de RAPD não encontraram 

associação entre os genótipos de isolados de T. cruzi e as formas clínicas da doença 

associadas ou não ao vírus HIV. A variabilidade observada nos genótipos foi 
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relacionada às regiões geográficas nas quais os pacientes possivelmente se 

infectaram. 

Estes estudos foram importantes para descrever o perfil da distribuição das 

linhagens e seus subgrupos no Brasil e parte da América do Sul, além de determinar 

os grupos mais prevalentes com a doença de Chagas no homem. Deve-se enfatizar 

que os estudos de isolados de T. cruzi têm várias limitações em decorrência da: a) 

sensibilidade dos testes de xenodiagnóstico e hemocultura; b) dificuldade de se 

trabalhar com vetores e hospedeiros; c) possibilidade de seleção natural dos isolados 

pelo meio de cultura. Considerando estas limitações, outros métodos têm sido 

propostos para estudar o parasito diretamente no sangue ou tecido do paciente 

infectado. 

Um dos métodos foi apresentado por Vago et al. (1996), que utilizaram a 

técnica de “Low Stringency Single Specific Primer-PCR” (LSSP-PCR) na análise de 

tecido cardíaco de um paciente com cardiopatia chagásica e de 16 isolados do 

parasito no homem e em vetores, tendo sido possível caracterizar DNA de T. cruzi 

extraído diretamente de tecido e demonstrar a utilidade e a reprodutibilidade da 

técnica em traçar o perfil da região variável do minicírculo (kDNA). Em 1999, 

Andrade et al. empregaram a mesma técnica para estudar o polimorfismo da região 

variável dos minicírculos do kDNA por LSSP-PCR inoculando concomitantemente 

duas diferentes linhagens de T. cruzi em camundongos BALB/c, demonstrando 

distribuição diferencial no coração (cepa JG), no reto, diafragma, esôfago e sangue 

com predominância da cepa Col1.7G2. Em 2002, o mesmo grupo testou a 

distribuição diferencial dos parasitos em 4 linhagens de camundongos, visando 

verificar o papel do hospedeiro nesta distribuição. Ao observar uma distribuição 

distinta entre as linhagens de camundongos BALB/c e DBA-2 versus C57BL/6 e 

Swiss, sugeriram uma possível relação da distribuição dos parasitos inoculados com 

o locus MHC (Complexo principal de histocompatibilidade) destes hospedeiros.  

Burgos et al. (2005) detectaram em um paciente com aids e reativação da 

doença de Chagas no sistema nervoso central (SNC) diferentes sublinhagens de T. 

cruzi II observadas no sangue e cérebro através de PCR para a sequência de mini-

exon e 24S rDNA, essas diferenças também foram comprovadas neste mesmo 
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trabalho com a utilização de mais duas técnicas moleculares: PCR-LSSP e PCR-

RFLP (“Restriction Fragment Length Polymorphism”) para região do kDNA. Em 

2008, os mesmos autores demonstraram em outro paciente com aids e reativação da 

doença no SNC uma mistura de duas populações de T. cruzi: T. cruzi I e T. cruzi 

IId/e demonstrando uma predominância do T. cruzi I no líquido cefalorraquidiano 

(LCR). Esta variabilidade genética de parasitos em um mesmo paciente tem sido 

observada em alguns, mas não em todos os trabalhos que analisam pacientes sob 

imunossupressão ou em infecção experimental em camundongos após a instituição 

de imunossupressão (Lages-Silva et al., 2002; Brito et al., 2003, Burgos et al., 2005, 

2008; Freitas et al., 2005). 

Pela análise de microarranjos de DNA, técnica que permite examinar 

simultaneamente a expressão diferencial de milhares de genes em organismos e 

tecidos, Baptista et al. (2006) analisaram a transcrição diferencial de genes de três 

isolados de pacientes com a forma indeterminada e três isolados de pacientes com a 

forma cardíaca da doença de Chagas. Foi observado que o transcrito da subunidade 7 

do gene NADH desidrogenase (ND7), localizado no maxicírculo do DNA do 

cinetoplasto (kDNA), era cerca de 30 vezes mais abundante nos isolados de pacientes 

com a forma cardíaca em relação aos isolados de pacientes com a forma 

indeterminada da doença de Chagas, tendo-se verificado um padrão de bandas de 

aproximadamente 500 pares de bases em 89,9% dos pacientes com a forma 

indeterminada e aproximadamente 900 pares de bases em 90% dos pacientes com a 

forma cardíaca da doença. Os autores destacam que o gene ND7 codifica a parte 

principal pré-editada da subunidade ND7 do complexo respiratório I (entidade 

multimolecular composta por mais de 40 subunidades em mamíferos e plantas), na 

qual dois elétrons transferem-se do NADH para ubiquinona (quinona lipossolúvel da 

membrana mitocondrial) no processo de fosforilação oxidativa. Como resultado 

final, foi demonstrada a possibilidade do polimorfismo do gene ND7, estar 

relacionado às formas cardíaca e indeterminada da doença de Chagas.  

Mais recentemente, este mesmo grupo de pesquisadores liderado agora por 

Carranza et al. (2009) também avaliaram o gene ND7 e outros genes mitocondriais 

do maxicírculo por análise de microarranjos. Ao analisarem 84 isolados de 75 
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pacientes com a forma cardíaca e indeterminada, verificaram a ausência de 

correlação com as diferentes formas clínicas.  

Devido à natureza híbrida de algumas populações de T. cruzi, diferentes 

metodologias para genotipagem do parasito em DTU TcI a TcVI, estã sendo 

aplicadas. O método proposto por Lewis et al. (2009) apresenta uma metodologia 

simples e acurada, capaz de identificar todos os genótipos do parasito, avaliando os 

resultados do RFLP-PCR de dois genes: HSP60 e GPI (Sturm et al., 2003; Gaunt et 

al., 2003) juntamente com os padrões amplificados pelo gene 24Sα rDNA (LSU 

rDNA). 

Apesar de vários estudos terem sido registrados na literatura procurando 

relacionar características biológicas e moleculares do parasito ao quadro clínico e 

lesões de diferentes órgãos e tecidos, o estabelecimento destas associações continua 

sendo um desafio. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A doença de Chagas é caracterizada por um amplo espectro de manifestações 

clínicas, que vão desde a ausência de sintomas à doença grave com 

comprometimento cardíaco e/ou digestivo. A influência do parasito, nas 

apresentações clínicas tem sido largamente estudada principalmente em pacientes 

com doença crônica, não se tendo demonstrado muito claramente o papel da 

diversidade genética das populações de T. cruzi na determinação das diferentes 

formas clínicas nos pacientes.  

Assim como em pacientes com doença de Chagas crônica, que além da 

doença de Chagas são infectados pelo vírus HIV, ou que são submetidos à terapia 

imunossupressora e/ou ainda transplantes de células tronco-hematopoiéticas ou 

órgãos sólidos, também apresentam essa variabilidade clínica. Além disso, podem 

apresentar um quadro ainda mais grave: a reativação da doença de Chagas.  

Estudos realizados em pacientes crônicos com co-infecção HIV/T.cruzi e 

transplantes são escassos na literatura, geralmente são relatos de casos isolados, que 

demonstram maior variabilidade genética do parasito em pacientes com reativação da 

doença de Chagas, estudando diferentes sítios de infecção (Burgos et al., 2005; 2008) 

ou trabalhos utilizando modelos murinos com imunossupressão (Brito et al., 2003). 

Um estudo com maior número de pacientes com co-infecção HIV/T.cruzi foi 

realizado em 1999 por Perez–Ramirez et al. pela técnica de RAPD com 29 isolados 

de pacientes. Apesar da ausência de associação entre o perfil polimórfico de isolados 

de T. cruzi e as formas clínicas da doença associadas ou não ao vírus HIV, é clara na 

literatura a presença de variabilidade genética em um mesmo paciente 

imunodeprimido ou em camundongos que receberam imunossupressão.  

Há, pois, grande interesse na análise de amostras de pacientes sem ou sob 

regime de imunossupressão para avaliar a presença de maior variabilidade genética 

nessa condição, uma vez que, muitos estudos enfatizam o papel do hospedeiro, que, 

associadamente ao parasito, pode contribuir para a diversidade clínica observada na 

doença de Chagas (Zingales et al., 1998; Vago et al., 2000; Abel et al., 2001; Macedo 

et al., 2001, 2004; Rodrigues et al. 2005; Baptista et al., 2006; Lages-Silva et al., 



Justificativa  
  

 
 

14

2006; Zafra et al., 2007; Carranza et al., 2009; Costa et al., 2009; Cunha-Neto et al., 

2005, 2009). 

Desse modo, se faz necessário, um estudo integrado das características 

moleculares do parasito, frente a aspectos clínicos apresentados pelos pacientes, na 

tentativa de detectar relações e estabelecer perfis mais específicos, que possam 

orientar o prognóstico ou mesmo trazer informações sobre possível resposta ao 

tratamento específico da doença de Chagas. 
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 GERAL 

 

Descrever as características moleculares de T. cruzi em pacientes com doença 

de Chagas com e sem imunodepressão (infecção por HIV e transplante de órgãos 

com e sem reativação). 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 
a. Analisar comparativamente isolados de T. cruzi pela amplificação das 

sequências dos genes: SL (mini-exon), 24Sα rDNA (LSU rDNA), HSP60, 

GPI e ND7 em grupos com e sem imunodepressão, bem como, isolados de 

um mesmo paciente em diferentes períodos e/ou sítios biológicos; 

b. Relacionar os resultados obtidos pela análise molecular do gene ND7 com a 

forma clínica apresentada pelos pacientes juntamente com os dados de 

naturalidade (origem);  

c. Avaliar por LSSP-PCR a variabilidade da sequência do kDNA de T. cruzi 

diretamente de amostras biológicas assim como em isolados de T. cruzi 

obtidos pelos exames de hemocultura e/ou xenodiagnóstico de pacientes com 

doença de Chagas com e sem imunodepressão; 

d. Comparar os padrões polimórficos obtidos por LSSP-PCR em amostras de 

um mesmo paciente a partir de coletas realizadas em diferentes períodos e/ou 

distintos sítios biológicos. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

  

4.1 CASUÍSTICA 

 

No presente estudo foram incluídos 106 pacientes com doença de Chagas, 

provenientes do Ambulatório de Doença de Chagas, do Serviço de Extensão e 

Atendimento ao Paciente com infecção por HIV/AIDS (SEAP) da Divisão de Clínica 

de Moléstias Infecciosas e Parasitárias, das Unidades de Transplante Renal, Serviço 

de Transplante de Fígado, Serviço de Transplante de Medula Óssea e Unidade de 

Reumatologia do Instituto Central do HCFMUSP e da Unidade de Insuficiência 

Cardíaca e Transplante do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da USP, além de 75 sujeitos controles saudáveis, com provas 

sorológicas e moleculares negativas e sem histórico prévio de doença de Chagas. 

Foram realizadas 187 análises em amostras isoladas de exames de 

hemocultura e xenodiagnóstico (formas epimastigotas de T. cruzi) e 236 análises 

diretamente de amostras sanguíneas de pacientes. Destacamos que, entre os 106 

pacientes chagásicos, 45 deles apresentaram mais de 1 amostra de sangue e/ou 

isolado de T. cruzi. 

O presente protocolo de pesquisa, intitulado originalmente como: “Estudo de 

pacientes com doença de Chagas com e sem infecção por HIV: polimorfismo dos 

genes de citocinas IL10, IL-12B, IFN- e do gene da cadeia alfa do receptor de IFN- 

(IFNGR1) e tipagem molecular de isolados de Trypanosoma cruzi”, foi aprovado 

pela Comissão de Ética e Pesquisa do Departamento de Moléstias Infecciosas e 

Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, bem como 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e pela Comissão de Ética e 

Pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (CAPPesq 

0174/11). 

Parte das amostras foi oriunda de material estocado (1996-2009), coletado 

mediante TCLE assinados em projeto previamente aprovado pela CAPPesq (0231/02 

e emenda 010/95) como segue: Projeto de Pesquisa CAPPesq - 0231/02 
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“Caracterização molecular de Trypanosoma cruzi isolados de pacientes com doença 

de Chagas e co-infecção HIV-Trypanosoma cruzi – Nível de parasitemia por técnicas 

parasitológicas e moleculares”. Emenda do Protocolo 010/95: “Doença de Chagas 

em pacientes HIV positivos: prevalência, aspectos clínicos e laboratoriais da 

associação pela infecção por Trypanosoma cruzi e HIV”. 

Os participantes assinaram o TCLE ou tiveram garantido o sigilo sobre sua 

identificação, no caso das amostras armazenadas (Resolução nº 347 do Conselho 

Nacional da Saúde, Ministério da Saúde, 2005c). 

 

4.1.1 Critérios de Inclusão 

Seguem os critérios adotados para inclusão dos sujeitos de pesquisa, 

definição e siglas para cada grupo estudado:  

 
I -  Grupo Agudo (AG): constituído por 9 pacientes com doença de Chagas 

aguda, sendo 8 provenientes de surtos de contaminação oral, sem 

imunodepressão, sem infecção pelo vírus HIV e não submetidos a 

transplante de órgãos e 1 paciente pós transplantado renal (receptor de órgão 

infectado pelo doador), imunodeprimido, sem HIV, mas que apresentou 

quadro clínico de doença aguda. O diagnóstico da doença de Chagas aguda 

foi definido pela presença de T. cruzi em exame direto do sangue periférico 

e pesquisa de anticorpos anti-T.cruzi da classe IgM, excluindo anticorpos 

falso-positivos (depois da absorção do fator reumatóide), segundo os 

critérios descritos por Umezawa et al., 1996 e 2001, Shikanai-Yasuda e 

Carvalho, 2012. Os pacientes desse grupo foram nomeados de AG1 a AG9;  

 
II -  Grupo Crônico (CR): constituído por 27 pacientes com doença de Chagas 

crônica, sem imunodepressão, sem infecção pelo vírus HIV e não 

submetidos a transplante de órgãos, portadores de diferentes formas clínicas 

da moléstia. Diagnóstico da doença de Chagas crônica foi realizado com 

presença de duas provas sorológicas positivas entre três realizadas: ensaio 

imunoenzimático (ELISA), imunofluorescência indireta ≥ 1/40 (IFI) ou 

hemaglutinação indireta ≥ 1/40 (HA), segundo os critérios descritos por 
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Ferreira e Ávila, 2001. Os pacientes desse grupo foram nomeados de CR1 a 

CR27; 

 
III -  Grupo Crônico com Imunodepressão (CRI): 15 pacientes com doença de 

Chagas crônica, sem infecção pelo vírus HIV, porém na fila para transplante 

de órgãos (10 pacientes), imunodeprimidos pelo uso de drogas 

imunodepressoras ou portadores de doenças de base (5 pacientes) tais como: 

linfoma não Hodgkin, leucemia linfocítica crônica (LLC), aplasia medular, 

poliomiosite e vírus T-linfotrópico humano (HTLV). O diagnóstico da 

doença de Chagas crônica foi realizado segundo os mesmos critérios do 

grupo de doença de Chagas crônica. Os pacientes desse grupo foram 

nomeados de CRI1 a CRI15; 

 
IV -  Grupo com Co-infecção HIV/T.cruzi (CO): composto por 27 pacientes com 

doença de Chagas crônica e infecção por HIV, sem reativação da doença de 

Chagas. A infecção por HIV foi diagnosticada pela prova imunoenzimática 

(ELISA) positiva, seguida de confirmação por Imunoblot e o diagnóstico de 

doença de Chagas de maneira semelhante ao grupo crônico. Os pacientes 

desse grupo foram nomeados de CO1 a CO27; 

 
V -  Grupo com Co-infecção HIV/T.cruzi e Reativação (CO/RE): 6 pacientes 

com doença de Chagas crônica com infecção por HIV e reativação da 

doença de Chagas, sendo o diagnóstico de reativação realizado pela 

presença de T. cruzi em exame direto do sangue periférico e/ou líquido 

cefalorraquidiano (LCR). Três pacientes apresentaram exame direto positivo 

em amostras do LCR e os demais somente em sangue periférico. Os 

pacientes desse grupo foram nomeados de CO/RE1 a CO/RE6; 

 
VI -  Grupo Transplantado (TX): composto por 20 pacientes com doença de 

Chagas crônica, sem infecção por HIV, imunodeprimidos e submetidos a 

transplantes, sendo: 

 Cardíaco (TXC): 11 pacientes com amostras pós transplante, nomeados 

de TXC1 a TXC11 
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 Hepático (TXH): 2 pacientes com amostras pós transplante, nomeados de 

TXH1 e TXH2 

 Medula Óssea (TXMO): 2 pacientes com amostras pré e pós transplante, 

nomeados de TXMO1 e TXMO2 

 Renal (TXR): composto por 5 pacientes sendo 1 paciente com amostras 

pré e pós transplante, nomeado como TXR1, e 4 com amostras somente 

pós transplante, nomeados de TXR2 a TXR5 

O diagnóstico de doença de Chagas foi definido seguindo mesmos critérios do 

grupo de doença de Chagas crônica; 

 
VII -  Grupo Transplantado com Reativação (TX/RE): 2 pacientes com doença de 

Chagas crônica, sem infecção por HIV, com reativação da doença de Chagas 

submetidos a transplantes de órgãos: 

 Cardíaco (TXC/RE): 1 paciente com amostras pós transplante, nomeado 

de TXC/RE1  

 Renal (TXR/RE): 1 paciente com amostras pós transplante, nomeado de 

TXR/RE1 

O diagnóstico de doença de Chagas crônica foi o mesmo que para o grupo 

crônico, e o da reativação da doença definido pela presença de T. cruzi em exame 

direto do sangue periférico e/ou presença de formas amastigotas em infiltrado 

inflamatório de tecidos; 

 
VIII - Grupo Controle Sadio (CS): constituído por 75 indivíduos voluntários, 

aparentemente saudáveis, sem histórico e contato prévio com triatomíneos 

e/ou familiares com doença de Chagas. Os sujeitos apresentaram provas 

moleculares (PCR qualitativa para kDNA de T. cruzi) e sorológicas (ELISA, 

IFI, HA e/ou TESA-Blotting) negativas para doença de Chagas (Umezawa 

et al, 1996; Ferreira e Ávila, 2001). 

 
A Figura 1 está representado o diagrama estrutural incluindo todos os 

sujeitos, grupos e amostras utilizadas no presente estudo: 
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Sujeitos de Pesquisa
A) 181/659

Pacientes
A) 106/423

AG
A) 9/18
B) 9/9

CR
A) 27/62
B) 29/33

CRI
A) 15/43
B) 24/19

CO
A) 27/158
B) 70/88

CO/RE
A) 16/29
B) 9/20

TX
A) 20/105

B) 42/63

TXC
A) 11/28
B) 14/14

TXH
A) 2/7
B) 4/3

TXMO
A) 2/49
B) 16/33

TXR
A) 5/21
B) 8/13

TX/RE
A) 2/8

B) 4/4

TXC/RE
A) 1/6
B) 3/3

TXR/RE
A) 1/2
B) 1/1

Controles Sadios (CS)
A) 75/236

Legenda:

Grupo
A) Nº de Sujeitos/Nº Total de Amostras
B) Nº de Isolados de T. cruzi/Nº de Amostras Sanguíneas

 

Figura 1 -  Diagrama dos sujeitos, grupos e amostras de pesquisa 
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No decorrer da tese, utilizou-se o termo “pacientes com doença de Chagas e 

imunodepressão” para os portadores de infecção por HIV e os submetidos a 

transplante de órgãos. 

 

4.1.2 Tratamento Específico Antiparasitário 

No presente estudo, um total de 30 pacientes receberam tratamento 

antiparasitário específico para a doença. Todos os pacientes com doença de Chagas 

aguda (9 pacientes grupo AG) e crônica reativada associada à infecção por HIV (6 

pacientes grupo CO/RE) ou transplante de órgãos (2 pacientes grupo TX/RE), 

receberam tratamento específico antiparasitário (Consenso Brasileiro em Doença de 

Chagas, Ministério da Saúde, 2005b).  

Sete pacientes coinfectados com HIV (grupo CO) também receberam o 

mesmo tratamento segundo critérios definidos por Sartori et al., 2007, além disso, a 

indicação para tratamento específico também ocorreu em 5 pacientes transplantados 

(2 transplantes de medula óssea, 1 cardíaco e 2 transplantados renais) e 1 paciente 

com doença de Chagas crônica imunodeprimido (grupo CRI). 

 

4.1.3 Classificação das Formas Clínicas da doença de Chagas 

A classificação dos pacientes segundo as formas clínicas foi realizada por 

médicos dos mesmos ambulatórios de acordo com critérios definidos pelo Consenso 

Brasileiro em Doença de Chagas (Ministério da Saúde, 2005b), Medrado-Faria et al., 

1982 e Sartori et al., 2007. As definições e nomenclaturas adotadas para as diferentes 

formas clínicas dos pacientes foram: 

a. Forma Indeterminada (IND) - indivíduos sem alterações ao exame clínico, 

ECG e exames radiológicos 

b. Forma Cardíaca (CA) - alterações compatíveis com doença de Chagas: 

indivíduos que apresentaram bloqueio de ramo direito (BRD), bloqueio de 

ramo esquerdo (BRE) (sem hipertensão), hemibloqueio anterior esquerdo 

(HBAE), extra-sístoles frequentes, fibrose em indivíduos com menos de 40 
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anos, fibrilação atrial em indivíduo com menos de 50 anos e bloqueio 

aurículo-ventricular total (BAVT); 

c. Forma Cardíaca Atípica (CAT) - alterações encontradas em outras condições 

que não a cardiopatia chagásica.  

d. Forma Cardíaca e Digestiva (CA/DIG) - mesmas alterações definidas na 

forma cardíaca (CA) incluindo indivíduos com megaesôfago e/ou 

megacólon: megaesôfago - indivíduos com diagnóstico megaesôfago ao Rx 

ou com história de disfagia progressiva, associada a dados epidemiológicos 

sugestivos da doença de Chagas, independente do resultado do estudo 

radiológico do esôfago; megacólon – obstipação intestinal progressiva 

durante mais de 8 dias com ou sem uso de laxantes e história de fecaloma, na 

sua maioria com diagnóstico comprovado pelo enema opaco; 

e. Forma Cardíaca Atípica e Digestiva (CAT/DIG) – indivíduos com alterações 

definidas em CAT e portadores de megaesôfago e/ou megacólon (como 

descrição no item anterior); 

f. Forma Digestiva (DIG) - indivíduos que somente apresentam alterações 

digestivas: megaesôfago - diagnóstico megaesôfago ao Rx ou com história 

de disfagia progressiva, associada a dados epidemiológicos sugestivos da 

doença de Chagas, independente do resultado do estudo radiológico do 

esôfago; megacólon – obstipação intestinal progressiva durante mais de 8 

dias com ou sem uso de laxantes e história de fecaloma, na sua maioria com 

diagnóstico comprovado pelo enema opaco; 

 

A definição da forma clínica da doença, refere-se ao momento em que a 

amostra biológica (sangue ou isolado de T. cruzi) foi coletada. Para os pacientes com 

doença de Chagas aguda, não se aplicam essas definições.  

 

4.1.4 Consulta de Prontuário Médico  

A consulta de prontuários médicos dos pacientes incluídos no estudo foi 

realizada junto ao Serviço de Arquivo Médico do Hospital das Clínicas da Faculdade 
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de Medicina da Universidade de São Paulo ou pelo sistema HCnet online em busca 

das seguintes informações: 

• Data de nascimento, sexo e idade; 

• Naturalidade (Local de nascimento/origem); 

• Forma clínica da doença de Chagas: aguda ou crônica/ indeterminada, 

cardíaca, cardíaca/digestiva ou somente digestiva; 

• Infecção pelo vírus HIV e/ou reativação da doença de Chagas; 

• Contagem de CD4, CD8 e carga viral em pacientes infectados pelo vírus 

HIV; 

• Uso de drogas imunossupressoras; 

• Transplante de órgãos; 

•  Tratamento específico para a doença de Chagas; 

• Dosagem de globulinas/imunoglobulinas. 

 

4.2 COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO 

 

Para o presente protocolo de pesquisa foram utilizadas amostras coletadas de 

fevereiro de 1996 a julho de 2014. Ressaltamos que amostras de 1996 a 2009 foram 

coletadas mediante TCLE assinados em projetos anteriores e previamente aprovados. 

Nesse período, foram coletadas 267 amostras (157 provenientes de sangue e 110 

isolados de T. cruzi) de um total de 55 pacientes. O uso de amostras previamente 

coletadas foi aprovado pela CAPPesq segundo a regulamentação vigente. 

As amostras de janeiro de 2010 a julho de 2014 foram coletadas pelo presente 

protocolo de pesquisa CAPPesq 0174/11, em um total de 156 amostras (79 

sanguíneas e 77 isolados de T. cruzi) de 51 pacientes.  

O total geral de amostras analisadas foram de 423 (236 sanguíneas e 187 

isolados de T. cruzi) de 106 pacientes, além de 236 amostras sanguíneas de 75 

controles sadios sem doença.  

Foram coletados 63 mL de sangue de cada paciente, sendo:  
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a)  40 mL em tubos estéreis contendo heparina, sendo 30 mL para os exames 

de hemocultura e 10 mL para xenodiagnóstico; 

b)  18 mL de sangue em tubos estéreis contendo EDTA: 10 mL adicionado 

igual volume de tampão contendo Guanidina HCl 6 M/ EDTA 0,2 M e 8 

mL processados em plasma, creme leucocitário com e sem hemácias e 

sangue total para provas moleculares;  

c)  5 mL de LCR: 2 mL para ensaios moleculares e 3 mL para cultura 

(pacientes com reativação). 

Para os sujeitos controles sadios foram coletados 10 mL de sangue em tubos 

estéreis contendo EDTA e adicionado igual volume de tampão contendo Guanidina 

HCl 6 M/EDTA 0,2 M para provas moleculares e/ou 7 mL de sangue em tubo seco 

para provas sorológicas. 

 

4.3 EXAME PARASITOLÓGICO DIRETO 

 

4.3.1 Microscopia direta 

Esse ensaio foi realizado por dois métodos: exame microscópico do creme 

leucocitário (Luquetti e Rassi, 2000) e “Quantitative Buffy Coat” (QBC) (Amato-

Neto et al., 1998) no Laboratório de Investigação Médica em Parasitologia do HC– 

FMUSP – LIM 46.  

 

4.4 EXAME PARASITOLÓGICO INDIRETO 

 
4.4.1 Hemocultura 

As hemoculturas foram realizadas no Laboratório de Investigação Médica em 

Parasitologia de HC – FMUSP - LIM 46, conforme descrição prévia de Chiari et al. 

(1966) e modificação de Luz et al. (1994): 30 mL de sangue são centrifugados, após 

remoção do plasma, o sedimento contendo hemácias é lavado uma vez em meio LIT 
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(Liver Infusion Triptose), ressuspenso em 10 mL do mesmo meio e distribuído em 6 

tubos contendo 2 mL de meio LIT em cada.  

A leitura desses tubos para pesquisa de parasitos foi realizada em 15, 30, 60 e 

90 dias a partir da semeadura. 

Quando positivos, os tubos descritos acima foram enviados para o 

Laboratório de Investigação Médica em Imunologia do HC – FMUSP - LIM 48 para 

isolamento e obtenção de massa parasitária para realização dos ensaios de tipagem 

molecular. 

 

4.4.2 Xenodiagnóstico 

Foram utilizadas de 20 a 40 ninfas de Triatoma infestans (3º e 4º estadio) 

alimentadas (in vitro), em 10 mL de sangue do paciente segundo Perez-Ramirez et al. 

(1999). A pesquisa de T. cruzi no conteúdo digestivo dos triatomíneos foi executada 

no 30º e 60º dia da coleta. 

Cerca de 8 isolados de T. cruzi de 8 pacientes coletados no ano de 1996, 

utilizados para o presente estudo, foram cedidos pelo Instituto Adolfo Lutz – SP 

Seção de Parasitoses Sistêmicas e pelo Laboratório de Investigação Médica em 

Parasitologia do HC– FMUSP – LIM 46. Atualmente esta prova tem sido realizada 

somente pelo Laboratório de Investigação Médica em Parasitologia do HC– FMUSP 

– LIM 46.  

 

4.5 ISOLAMENTO DE PARASITOS E OBTENÇÃO DE MASSA 

 

Através dos exames de hemocultura e/ou xenodiagnóstico, amostras positivas 

dos pacientes foram cultivadas no Laboratório de Investigação Médica em 

Imunologia do HC - FMUSP - LIM 48. 

Para o repique inicial foram inoculados 500 L da amostra de hemocultura 

positiva em 4,5 mL de meio LIT (Liver Infusion Triptose) e mantidos em estufa a 26 

ºC. A cultura foi monitorada semanalmente, realizando manutenção do meio e 
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repiques sempre que necessário. Após o 4º repique e obtenção de massa parasitária 

acima de 107 T. cruzi/mL, a cultura foi centrifugada a 6800 x g (8000 rpm) por 10 

minutos a 10 ºC, o precipitado formado foi lavado três vezes com tampão salina 

fosfato (PBS), acrescido 1 mL de tampão Tris HCl - EDTA pH 8.0 (10 mM Tris-

HCl; 1 mM EDTA) e por fim, a amostra foi armazenada a –80 ºC até o momento da 

extração de DNA.  

 

4.6  PROVAS MOLECULARES 

 

Todos os ensaios moleculares foram realizados no Laboratório de 

Investigação Médica em Imunologia (LIM48) do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina USP.  

Para a confiabilidade dos resultados de PCR, salienta-se em todas as reações, 

o uso de dois controles negativos, sendo um da sala de mistura de reagentes de PCR 

e outro da sala de aplicação do DNA e um controle positivo de reação, DNA de cepa 

referência de T. cruzi: Y e/ou cepa Tulahuen. Além disso, todas as reações foram 

executadas em ambientes fisicamente separados, sendo: 

 1 ambiente para mistura de reagentes para reação de PCR; 

 2 ambientes para aplicação do DNA (1 para amostras de 

pacientes/controles e outra para cepas e isolados de T. cruzi); 

 1 ambiente somente para a visualização dos produtos amplificados em gel 

de agarose. 

 

4.6.1 Extração de DNA de Pacientes e Controles 

Foram empregadas duas técnicas para extração de DNA em amostras 

sanguíneas de pacientes e controles sadios: 
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4.6.1.1 Extração de DNA em Tampão Guanidina HCl/EDTA 

Foram coletados 10 mL de sangue total em 10 mL de Guanidina-HCl-EDTA 

pH 8,0 (Ávila et al., 1991). A extração foi realizada segundo Wincker et al. (1994) 

com algumas modificações: a 500 μL da amostra, foi adicionado igual volume de 

fenol/clorofórmio/álcool isoamílico, a fase superior foi recuperada repetindo-se o 

procedimento. Após uma última etapa de purificação com clorofórmio/álcool 

isoamílico seguiu-se a precipitação com etanol absoluto e acetato de sódio 3M. O 

DNA foi ressuspenso em 50 μL de água bidestilada estéril. 

4.6.1.2 Extração por QIAamp® DNA Mini  

Utilizou-se 200 µL de sangue total com mesmo volume de Guanidina-HCl-

EDTA (e/ou eventualmente líquido cefalorraquidiano (LCR), plasma, creme 

leucocitário com e sem hemácias) para extração de DNA, conforme o manual do 

fabricante.  

Salienta-se que as extrações das amostras biológicas dos pacientes foram 

realizadas uma a uma em dias distintos, sendo cada uma pareada a um controle sadio 

e em fluxo laminar previamente esterilizado. 

 

4.6.2 Extração de DNA de Isolados de T. cruzi 

Para a extração de DNA em isolados de T. cruzi (amostras de formas 

epimastigotas provenientes dos exames de hemocultura e/ou xenodiagnóstico, 

previamente cultivadas e congeladas como descrito no item 4.5) a seguinte técnica 

foi empregada, de acordo com Sambrook et al. (1989) com modificações, utilizou-se 

a proteinase K na concentração final de 100 g/mL e dodecilsulfato de sódio (SDS) 

1%, incubado por 2 horas em banho maria 56°C ou “overnight” a 37 °C. Após 

inativação a 100°C por 10 minutos, o DNA foi extraído com o mesmo volume de 

fenol/clorofórmio/álcool isoamílico (25:24:1), precipitado com álcool absoluto e 

acetato de sódio 3M mantido por 1 hora a –80ºC ou overnight a -20ºC, lavado com 

álcool a 70% e por fim ressuspenso em 50 L de água bidestilada estéril.  
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Salienta-se que as salas de trabalho para manuseio das amostras sanguíneas 

de pacientes e controles são fisicamente separadas das salas utilizadas para extração 

de DNA de cepas e isolados de T. cruzi. 

Para todas as técnicas de extração executadas, a quantidade de DNA, razão e 

sua pureza foram determinadas através de espectrofotômetro (NanoDrop Lite- 

Thermo Scientific). 

 

4.6.3 PCR S35/36 

Para avaliação da presença de DNA do parasito em 236 amostras sanguíneas 

de pacientes e controles, bem como em 187 isolados de T. cruzi, foi realizado ensaio 

com um par de oligonucleotídeos iniciadores designados S35 e S36 específicos para 

T. cruzi, que amplificam um fragmento de 330 pares de bases de DNA da região 

variável do minicírculo do cinetoplasto (kDNA), segundo Ávila et al. (1991) e de 

Freitas et al. (2011) com algumas modificações e volume final de 25 µL. Segue a 

sequência dos iniciadores: 

S35 – 5’ – AAA TAA TGT ACG GG(T/G) GAG ATG CAT GA – 3’ 

S36 – 5’ – GGT TCG ATT GGG GTT GGT GTA ATA TA – 3’ 

A reação foi feita em duplicata e, como controle para verificar a presença de 

inibidores na amostra de DNA extraída, numa das réplicas foram acrescidos 2x10-15 

de DNA de T. cruzi da cepa Y. Os resultados da reação só foram considerados ao se 

observar amplificação do produto específico no teste de inibição. 

 

4.6.4 Caracterização Molecular Direta de T. cruzi em amostras de DNA 

de Paciente 

A técnica LSSP-PCR (“Low Stringency Single Specific Primer- PCR”), 

possui alto poder discriminatório para caracterizar populações de T. cruzi na 

presença de grande quantidade de DNA humano, ou seja, torna possível a 

caracterização molecular do parasito diretamente da amostra de DNA extraída do 

sangue. 
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4.6.4.1 LSSP-PCR  

Neste ensaio foram analisadas 236 amostras de DNA de pacientes e 187 

amostras de DNA de isolados de T. cruzi dos 106 pacientes, e 2 cepas de referência: 

Y (TcII) e Tulahuen (TcI). Além disso, para uma análise comparativa do perfil 

genético do parasito, entre amostras de sangue e isolados do mesmo paciente, 

coletadas no mesmo dia, ou seja, amostras “pareadas”, analisamos 170 amostras (85 

de sangue e 85 de isolados) de 85 pacientes. 

Para este ensaio, utilizou-se como alvo a região variável do DNA minicírculo 

no cinetoplasto de T. cruzi (kDNA), que amplifica um fragmento de 330pb. 

Conforme descrito por Brito et al. (2008) com modificações, o ensaio foi executado 

em duas etapas:  

1ª Após amplificação de DNA com os iniciadores S35/36, o produto 

amplificado de 330pb foi recuperado e purificado do gel de agarose utilizando o kit 

“GFX™ PCR DNA and Gel Band Purification” (GE Health Care Life Sciences, UK) 

seguindo as instruções do fabricante. 

2ª O DNA purificado foi submetido a nova amplificação utilizando apenas o 

iniciador S35 nas seguintes condições de PCR: desnaturação inicial de 94 ºC por 5 

minutos seguida de 40 ciclos com temperatura de desnaturação de 94º C por 1 

minuto, pareamento 30º C por 1 minuto e extensão a 72º C por 1 minuto e por fim, 

extensão final a 72º C por 10 minutos. Nessas condições, o oligonucleotídeo S35, 

hibridiza especificamente na sua região complementar, produzindo um conjunto 

heterogêneo de produtos de reações que constituem um único “perfil de assinatura 

gênica” (perfil de banda), uma vez que a região alvo do kDNA é altamente variável 

(Segatto et al., 2013). 

Para assegurar a reprodutibilidade dos resultados obtidos por esse ensaio, as 

reações foram repetidas pele menos duas vezes em tempos distintos. 
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4.6.4.2 Análise de Agrupamento 

Para a construção de uma árvore de agrupamentos ou dendrograma, avaliando 

o perfil de banda de T. cruzi verificado por LSSP-PCR em amostras de DNA 

pareadas (sangue e isolado de T. cruzi) de mesmo paciente, com mesma data de 

coleta, foram selecionadas 170 amostras de 85 pacientes dos grupos: agudo (AG): 

N=9, crônico (CR): N=22, crônico imunodeprimidos (CRI): N=8, coinfectado com 

HIV/T. cruzi (CO): N=18, coinfectado com HIV/T. cruzi e Reativado (CO/RE): N=6, 

transplantado (TX) N=20: cardíaco (TXC) N=11, hepático (TXH) N=2, medula 

óssea (TXMO) N=2, renal (TXR) N=5 e por fim transplantado reativado (TX/RE) 

N=2: cardíaco (TXC/RE) N=1 e renal (TXR/RE) N=1. É importante salientar que, 

dos 85 pacientes analisados, 38 possuem mais de 1 amostra de sangue e/ou isolado 

de T. cruzi, portanto para o dendrograma, consideramos apenas a primeira amostra de 

sangue pareada com a mesma data do isolado. 

O perfil de banda encontrado em cada uma das 170 amostras foi inicialmente 

analisado no programa Image Lab™ versão 5.2.1 (Bio-Rad) para determinar o 

número e tamanho da banda em pares de bases. Bandas claras ou intensas e acima de 

330 pb não foram consideradas. Após essa etapa, o dendrograma foi construído no 

programa “GelWorks 1D Advanced” versão 4.01 e “GelWorks 1D Database” versão 

1.12 (UVP Bioimaging Systems, Upland, CA) utilizando o método de agrupamento 

algoritmo “Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean” (UPGMA) e 

coeficiente de similaridade de Pearson.  

O dendrograma também foi realizado em amostras de sangue e isolados não 

pareados de 6 pacientes. Esses pacientes, possuem variáveis a serem consideradas 

nos perfis eletroforéticos verificados por LSSP-PCR, como por exemplo, amostras 

provenientes de diferentes sítios biológicos (sangue e LCR), amostras pré e pós 

tratamento antiparasitário e pré e pós transplante de órgão. 

 

4.6.5  Caracterização Molecular de Isolados de T. cruzi 

Em todos os ensaios de caracterização, foram analisadas 187 amostras de 

isolados de T. cruzi dos 106 pacientes com doença de Chagas, além de 2 cepas de 

referência: Y (TcII) e Tulahuen (TcI). 
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4.6.5.1 Amplificação da Sequência do Gene ND7 de T. cruzi 

Para a amplificação do gene da subunidade 7 da NADH desidrogenase (ND7) 

localizado no maxicírculo do cinetoplasto (kDNA) do parasito, foram utilizados os 

iniciadores MAXI 1 e MAXI 2, descritos previamente por Baptista et al. (2006). Os 

ciclos consistiram de desnaturação inicial por 2 minutos a 93°C, seguida por 

desnaturação a 93 ºC por 30 segundos, pareamento a 60º C por 30 segundos e 

extensão a 72 ºC por 1 minuto, repetidos 30 vezes e por fim uma extensão final a  

72 ºC por 10 minutos. 

Ressalta-se o emprego de dois controles negativos: um da sala de preparo dos 

reagentes da mistura reativa de PCR e outro da sala de aplicação do DNA, além 

disso, para o controle positivo da reação foram utilizados 5x10-10 μg/μL de DNA da 

cepa Y como referência, que apresentou um padrão de banda de aproximadamente 

400 pares de bases. 

4.6.5.2 Tipagem Molecular Tradicional de Isolados de T. cruzi 

4.6.5.2.1 Amplificação da Região Intergênica do Gene de Mini-

exon (SL) 

Para a reação de PCR na região intergênica do gene de mini-exon ou 

“spliced-leader” (SL) foram utilizados três iniciadores: TC, TC1 e TC2, como 

descrito previamente por Souto et al., 1996. Os ciclos consistiram de desnaturação 

inicial de 1 minuto a 94 °C; 27 ciclos de 94 ºC por 30 segundos, pareamento a 55 ºC 

por 30 segundos e extensão a 72°C por 30 segundos; extensão final a 72 ºC por 10 

minutos. 

4.6.5.2.2 Amplificação do Domínio Divergente do gene 24Sα 

rDNA (LSU rDNA) 

Neste ensaio, para amplificação do domínio divergente do gene 24Sα rDNA 

da subunidade maior do DNA ribossomal (LSU rDNA), foram utilizados os 

iniciadores D71 e D72 como em procedimento descrito previamente por Souto et al. 

(1993). Os ciclos consistiram de desnaturação a 94 °C por 1 minuto, pareamento a 

60ºC por 1 minuto e extensão a 72°C por 1 minuto, repetidos 30 vezes.  
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4.6.5.2.3 Análise do Gene da Proteína de Choque Térmico 60 por 

PCR-RFLP 

A técnica de PCR-RFLP (“Restriction Fragment Length Polymorfism”) foi 

utilizada para amplificação da sequência do gene da proteína de choque térmico 60 

(“Heat Shock Protein 60- HSP60”) de T. cruzi com os iniciadores HSP60_for e 

HSP60_rev descritos por Sturm et al. (2003) seguida de clivagem com a enzima de 

restrição EcoRV, conforme protocolo descrito por Lewis et al. (2009) com algumas 

modificações. As condições de PCR consistiram de desnaturação inicial por 2 

minutos a 94 °C; 35 ciclos de 94 ºC por 30 segundos, pareamento a 60 ºC por 30 

segundos, extensão a 72°C por 1 minuto e extensão final a 72 ºC por 10 minutos. 

Para a digestão da enzima de restrição, 10 µL do produto de PCR foram digeridos 

numa reação contendo 1U/ µL da enzima FastDigest EcoRV de acordo com 

fabricante (“Thermo Scientific”). A separação dos fragmentos foi visualizada em gel 

de agarose 2% corado com brometo de etídio. 

4.6.5.2.4 Análise do Gene da Enzima Glucose-6-fosfato isomerase 

por PCR-RFLP 

Para amplificação da sequência do gene da enzima glucose-6-fosfato 

isomerase (GPI) de T. cruzi por PCR-RFLP, foram utilizados os iniciadores GPI_for 

e GPI_rev descritos por Gaunt et al. (2003) seguida de clivagem com a enzima de 

restrição HhaI, conforme protocolo descrito por Lewis et al. (2009) com algumas 

modificações. As condições de PCR consistiram de desnaturação inicial por 2 

minutos a 94 °C; 35 ciclos de 94 ºC por 30 segundos, pareamento a 60 ºC por 30 

segundos, extensão a 72°C por 1 minuto e extensão final a 72 ºC por 10 minutos. 

Para a digestão da enzima de restrição, 10 µL do produto de PCR foram digeridos 

numa reação contendo 1U/ µL da enzima FastDigest HhaI de acordo com fabricante 

(Thermo Scientific). A separação dos fragmentos foi visualizada em gel de agarose 

2% corado com brometo de etídio. 

4.6.5.2.5 Classificação de Isolados de T. cruzi em DTU 

No presente estudo, utilizamos as seguintes abordagens para a classificação 

dos isolados de T. cruzi em DTU (Discrete Typing Unit) de TcI –VI conforme 
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consenso proposto por Zingales et al. (2009) e revisado por Zingales et al. (2012) 

representada na Figura 2 e modificada de Lewis et al. (2009): 

 

A-Triplo ensaio molecular proposto por Lewis et al. (2009);
B-DTU TcIII e TcIV não podem ser detectados por PCR SL(Mini-exon) (Fernandes et al., 1998; 2001; Burgos et al., 2007);
C- Produto de 130pb pode ocorrer para LSU rDNA (24Sα rDNA) em TcIV (Lewis et al.,2009);
D-Podem ocorrer 2 bandas ao invés de 3 para PCR-RFLP GPI/HhaI em TcIV (Lewis et al.,2009).

Legenda:

300pb 300pb

PCR 
convencionais 
independentes

Apenas 
125pb

Produtos de 
digestão 

HSP60/Eco RVA

1 banda  
<500pb

1 banda  
<500pb

2 bandas 
(~300pb 

+<200pb)

1 banda  
<500pb

3 bandas 
(<500pb+ 
~300pb+ 
<200pb)

3 bandas 
(<500pb + 
~300pb + 
<200pb)

LSU rDNA 

(24Sα rDNA)A
Apenas 
110pb

Apenas 
125pb

Apenas 
110pb 120pbC

SL (Mini-exon) 350pb 300pb NAB NAB

TcVI

PCR-RFLP 
independentes

Produtos de 
digestão  

GPI/Hha IA

2 bandas 
(~800pb + 
<500pb)

3 bandas    
(2<500pb 
+<300pb)

2 bandas 
(~800pb + 
<500pb)

3 bandasD    

(2<500pb 
+<300pb)

TcI TcII TcIII TcIV TcV

110pb ou 
110+125pb

4 bandas 
(~800pb + 
2<500pb + 

<300pb)

4 bandas 
(~800pb + 
2<500pb + 

<300pb)

DTU

 

Figura 2- Abordagem para classificação de Isolados de T.cruzi em DTU TcI–VI 

 

Em nossa casuística, somente isolados de T. cruzi DTU TcI, II, V e VI, 

destacados em cinza na figura 2, foram detectados. 

 

4.6.6 Análise dos Produtos Amplificados 

Os produtos obtidos após amplificação foram revelados em gel de agarose a 

1,6% a 3% (TAE 1x), dependendo do tamanho do produto amplificado, corado com 

brometo de etídio e registrados pelo aparelho de fotodocumentação Gel Doc™ XR+ 

System (Bio Rad). 
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A análise dos produtos amplificados por LSSP-PCR, foi sistematicamente 

padronizada: gel de agarose 1,6%, 6 Volts/cm e o tempo total de corrida da 

eletroforese de 45 minutos. 

 

4.6.7 Análise Estatística 

A análise estatística foi realizada no programa SPSS Statistics versão 20.0, 

considerando apenas 1 amostra por paciente.  

Os grupos de pacientes denominados CR (crônicos), CO (coinfectados 

HIV/T. cruzi), CO/RE (coinfectados HIV/T. cruzi reativados), TX (transplantados) e 

TX/RE (transplantados com reativação) foram comparados entre si. A análise 

realizada através de Teste Qui Quadrado ou Teste Exato de Fisher foi considerada 

estatisticamente significante, quando P<0,05. As análises foram feitas considerando 

as seguintes variáveis:  

• Grupo, idade e sexo; 

• Naturalidade (Local de Nascimento/ origem); 

• Forma clínica da doença de Chagas; 

• Perfil das sequências dos genes: SL (mini-exon), 24Sα rDNA (LSU 

rDNA), HSP60, GPI e ND7 em isolados de T. cruzi. 
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5 RESULTADOS  

 

5.1 DISTRIBUIÇÃO DAS AMOSTRAS, SUJEITOS DE PESQUISA E 

FLUXO DE ANÁLISE 

 

Visando um melhor entendimento dos resultados e análises apresentados no 

presente estudo, na Figura 3 está representado o fluxo dos processos realizados 

desde a coleta da amostra, técnicas e métodos empregados até as análises finais. 

Através desse fluxo, podemos observar de maneira geral, a sequência de análises 

utilizadas para a caracterização de T. cruzi diretamente de amostras de DNA de 

paciente, começando pela reação de PCR S35/36 e a caracterização tradicional dos 

isolados de T. cruzi para classificação em Discrete Typing Units (DTUs) TcI-VI.  
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Extração de DNA

Presença de banda 330pb (+)
A) 106/ 423
B) 236/187

Ausência de banda (-)
A) 75/236 (controles sadios)

LSSP-PCR (+) em 
423 amostras

236 Amostras 
Sanguíneas (+)

187 Isolados (+)

151 Amostras 
(+) Não

Pareadas*

85 Amostras (+) 
Pareadas

85 isolados (+) Pareados 102 isolados (+) 
Não

Pareados*

Dendrograma

Amplificação gene ND7

Tipagem tradicional:
SL (Mini-exon)

LSU rDNA
HSP60/EcoRV

GPI/HhaI

Classificação em DTU

PCR S35/36

Sujeitos de Pesquisa
A) 181/659
B) 472/ 187

Legenda:
A) Nº de Sujeitos/Nº Total de Amostras;
B) Nº de Amostras Sanguíneas/Nº de Isolados de T. cruzi;
*Realizado dendrograma em algumas amostras.  

 
Figura 3 -  Distribuição das amostras, fluxo de processos, técnicas e análises empregadas 
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5.2 DADOS DEMOGRÁFICOS DOS SUJEITOS DE PESQUISA 

 

Foram incluídos 106 pacientes com doença de Chagas e 75 controles sadios, 

no período de 1996 a 2014. Entre os pacientes, foram analisadas 236 amostras de 

sangue e 187 amostras de formas epimastigotas de T. cruzi (isolados) provenientes 

dos exames de hemocultura e/ou xenodiagnóstico. Além disso, 236 amostras de 

sangue de controles sadios (sem doença) foram utilizadas como controles de extração 

de DNA e em reações de PCR S35/36. 

Na Tabela 1 foram descritos dados demográficos dos 106 pacientes e 75 

controles. Os sujeitos foram distribuídos segundos os grupos: agudo (AG), crônico 

(CR), crônico com imunodepressão (CRI), coinfectados HIV/T. cruzi (CO) e com 

reativação da doença (CO/RE), submetidos a transplante órgãos (TX) e com 

reativação (TX/RE) e controles sadios (CS). 
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Tabela 1-  Dados demográficos de 106 pacientes com doença de Chagas e 75 
controles sem doença. 

 

AG CR CRI CO CO/RE TXa TX/REa CSa Total

N=9 N=27 N=15 N=27 N=6 N=20 N=2 N=75 N=181

Sexo F 3 (1,7) 14 (7,7) 6 (3,3) 13 (7,2) 2 (1,1) 6 (3,3) 1 (0,6) 35 (19,3) 80 (44,2)

N (%) M 6 (3,3) 13 (7,2) 9 (5) 14 (7,7) 4 (2,2) 14 (7,7) 1 (0,6) 40 (22,1) 101 (55,8)

Média (DP) 37 (24) 47 (12) 53 (11) 47 (12) 35 (6) 51 (12) 36 (0) 32 (11) 41 (13)

Idade Mediana 32 51 54 44 33 50 36 28 45

(anos) Máximo 79 66 68 73 45 74 36 74 79

Mínimo 13 20 32 28 28 28 36 18 13

Parâmetros

Grupos

 
a- Grupos: (TX) composto por 11 transplantados do coração (TXC), 2 de fígado (TXH), 2 de medula óssea 
(TXMO), 5 de rim (TXR); TX/RE: Transplantados com reativação: 1 de coração (TXC/RE) e 1 de rim 
(TXR/RE); (CS) controles sadios. 

 

De forma geral, nota-se um leve predomínio do sexo masculino (55,8%) na 

população estudada. Em relação à idade, observa-se uma média total de 41 anos, 

idade máxima de 79 e mínima de 13 anos, sendo os pacientes da forma aguda e 

aqueles com reativação (quer por transplante ou co-infecção HIV/T. cruzi) com faixa 

etária média entre 35-37 anos e os restantes entre 47-53 anos.  
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5.3 FORMA CLÍNICA DA DOENÇA DE CHAGAS 

 

A distribuição das formas clínicas da doença em relação aos seis grupos de 

pacientes está representada na Tabela 2. 

 

Tabela 2-  Distribuição de 97 pacientes com doença de Chagas em relação à forma 
clínica. 

CR CRI CO CO/RE TXa TX/REa Total

N=27 N=15 N=27 N=6 N=20 N=2 N=97

N (%) CAb 16 (16,5) 6 (6,2) 7 (7,2) 2 (2,1) 14 (14,4) 2 (2,1) 47 (48,5)

CATb 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 3 (3,1) 0 (0) 4 (4,1)

CA/DIGb 2 (2,1) 1 (1,0) 5 (5,2) 2 (2,1) 2 (2,1) 0 (0) 12 (12,4)

CAT/DIGb 0 (0) 0 (0) 1 (1,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1,0)

DIGb 2 (2,1) 2 (2,1) 3 (3,1) 1 (1,0) 1 (1,0) 0 (0) 9 (9,3)

INDb 6 (6,2) 5 (5,2) 10 (10,3) 1 (1,0) 0 (0) 0 (0) 22 (22,7)

SDb
1 (1,0) 1 (1,0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2,1)

Total 27 (27,8) 15 (15,5) 27 (27,8) 6 (6,2) 20 (20,6) 2 (2,1) 97 (100)

Grupos

Forma 
Clínica da 
doença de 

Chagas 

Parâmetros

 
a- Grupos: (TX) composto por 11 transplantados do coração (TXC), 2 de fígado (TXH), 2 de medula óssea 
(TXMO), 5 de rim (TXR); TX/RE:Transplantados com reativação: 1 de coração (TXC/RE) e 1 de rim (TXR/RE); 
b- Formas clínicas: (CA) cardíaca, (CAT) cardíaca atípica, (CA/DIG) cardíaca e digestiva, (CAT/DIG) cardíaca 
atípica e digestiva, (DIG) digestiva, (IND) indeterminada, (SD) dois pacientes sem a determinação da forma 
clínica por falta de informações no prontuário e outro por perda de seguimento clínico. 

 

Dos cento e seis pacientes chagásicos estudados, nove apresentavam doença 

de Chagas aguda (AG), e não foram incluídos nesta tabela. 

Entre os 97 pacientes classificados quanto à forma clínica da doença, dos 

grupos crônico (CR), crônico com imunodepressão (CRI), coinfectados com HIV/T. 

cruzi (CO) e reativação (CO/RE), transplantados (TX) e reativados (TX/RE), nota-se 

um predomínio da forma cardíaca (CA) com 48,5% dos casos enquanto que a forma 

cardíaca atípica com manifestação digestiva (CAT/DIG) se encontra em menor 

porcentagem 1%. Salienta-se que a forma clínica apresentada entre os pacientes, se 

refere ao momento em que a primeira coleta de sangue foi realizada. 
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5.4 NATURALIDADE DOS PACIENTES 

 

A distribuição dos 106 pacientes com doença de Chagas pertencentes aos sete 

grupos definidos (AG, CR, CRI, CO, CO/RE, TX e TX/RE) em relação à 

naturalidade está representada na Tabela 3. 

 

Tabela 3-  Distribuição de 106 pacientes com doença de Chagas em relação à 
naturalidade. 

AG CR CRI CO CO/RE TXa TX/REa Total

N=9 N=27 N=15 N=27 N=6 N=20 N=2 N=106

N (%) Centro-oeste 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0,9) 0 (0) 1 (0,9)

Nordeste 0 (0) 9 (8,5) 6 (5,7) 15 (14,2) 4 (3,8) 9 (8,5) 0 (0) 43 (40,6)

Norte 8 (7,5) 1 (0,9) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9 (8,5)

Sudeste 1 (0,9) 14 (13,2) 8 (7,5) 10 (9,4) 1 (0,9) 9 (8,5) 2 (1,9) 45 (42,5)

Sul 0 (0) 1 (0,9) 0 (0) 2 (1,9) 1 (0,9) 1 (0,9) 0 (0) 5 (4,7)

Bolívia 0 (0) 2 (1,9) 1 (0,9) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (2,8)

Total 9 (8,5) 27 (25,5) 15 (14,2) 27 (25,5) 6 (5,7) 20 (18,9) 2 (1,9) 106 (100)

Grupos

Naturalidade 
(regiões 

brasileiras ou 
outro país)

Parâmetros

 
a- Grupos: (TX) composto por 11 transplantados do coração (TXC), 2 de fígado (TXH), 2 de medula óssea 
(TXMO), 5 de rim (TXR); TX/RE:Transplantados com reativação: 1 de coração (TXC/RE) e 1 de rim (TXR/RE). 

 

De acordo com a naturalidade (local de nascimento) e provável local de 

aquisição da doença de Chagas, pelo questionamento epidemiológico, nota-se que 

grande parte dos pacientes é oriunda do nordeste (40,6%) e sudeste (42,5%) do 

Brasil.  
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5.5  CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE T. CRUZI POR LSSP-PCR  

 

No intuito de estabelecer um melhor método discriminatório para avaliar o 

perfil genético de amostras de DNA de T. cruzi, desta vez, diretamente extraídas de 

sangue total dos pacientes, utilizamos para este ensaio 236 amostras de DNA de 

pacientes extraídas diretamente do sangue e para uma análise comparativa de 

resultados, amostras de DNA de 187 isolados de T. cruzi 

 

5.5.1  LSSP-PCR 

Como etapa inicial, a PCR convencional realizada com os iniciadores 

S35/S36 foi positiva para todos as amostras sanguíneas e isolados de T. cruzi dos 106 

pacientes com doença de Chagas dos grupos agudos (AG), crônicos (CR), crônicos 

com imunodepressão (CRI), coinfectados HIV/T. cruzi (CO) e reativação (CO/RE), 

transplantados (TX), transplantados com reativação (TX/RE) e negativa em amostras 

de 75 controles sadios (CS). Na etapa seguinte, utilizando o produto purificado de 

330pb, foi realizado o ensaio de LSSP-PCR. Todas as amostras foram positivas para 

este ensaio, revelando diferentes perfis de bandas tanto em amostras de DNA 

extraídas de sangue quanto isolado de T. cruzi de mesmo paciente.  

Para evidenciarmos tais dados, por LSSP-PCR, trabalhamos com amostras de 

DNA extraído de sangue e DNA extraído de isolado de T. cruzi do mesmo paciente e 

que tinham a mesma data de coleta, denominando-as de amostras “pareadas” (170 

amostras de 85 pacientes) e amostras de sangue e isolados que não tinham esse 

critério, denominamos de amostras “não pareadas” (151 de sangue e 102 de isolados 

de 21 pacientes).  

Como exemplo dos resultados do ensaio de LSSP-PCR, nos diferentes grupos 

de pacientes estudados, na Figura 4, estão representadas 12 amostras pareadas 

(sangue e isolado do mesmo paciente e mesma data) de 2 pacientes do grupo 

transplantado (TX), 1 paciente do grupo transplantado com reativação (TX/RE) e 9 

pacientes pertencentes ao grupo agudo (AG). 
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Figura 4-  LSSP-PCR em amostras de pacientes do grupo transplantado (TX), 
transplantado com reativação (TX/RE) e agudo (AG), em gel de agarose 1,6% 
corado com brometo de etídio. Parte superior do gel amostras de sangue e 
inferior isolados; Coluna 1. Padrão de Peso Molecular gene Ruler™ 100 pb 
DNA Ladder (Fermentas); 2. Controle negativo da sala de mistura reativa; 3. 
Cepa Y; 4. Cepa Tulahuen; 5-6. Amostras de 2 pacientes do grupo TX (todos 
transplantados do coração (TXC); 7. Amostras de 1 paciente do grupo TX/RE 
transplantado do coração (TXC/RE); 8-16. Amostras de 9 pacientes AG. 

 

Podemos observar entre amostras de sangue, parte superior, amostras com 1, 

2 ou 3 bandas com peso molecular variando de ~130pb a 300pb e isolados dos 

mesmos pacientes, parte inferior, muitas amostras com 1 banda e menos com 2 e 3 

bandas variando de ~150 a 250 pb. Diferenças sutis em número de banda (coluna 6, 7 

e 8 superiores e 8 inferior) ou diferenças entre tamanho de banda em relação ao peso 

molecular (amostras da parte inferior mais próximas a marcação de 100 pb), 

demonstrando, portanto, maiores diferenças em tamanho e número perfis de banda 

nas amostras superiores provenientes de sangue. Ressaltamos que não foram 

consideradas bandas acima de 330 pb, uma vez que o DNA alvo purificado no ensaio 

de LSSP-PCR corresponde a 330 pb.  
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Na Figura 5, estão representadas amostras pareadas de 6 pacientes do grupo 

coinfectados com HIV/T.cruzi (CO) e pacientes 6 pacientes do grupo crônico (CR). 
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Figura 5-  LSSP-PCR em amostras de pacientes do grupo coinfectado HIV/T.cruzi (CO) e 
do grupo crônico (CR), em gel de agarose 1,6% corado com brometo de etídio. 
Parte superior do gel amostras de sangue e inferior isolados de T. cruzi; Coluna 
1. Padrão de Peso Molecular gene Ruler™ 100 pb DNA Ladder (Fermentas); 
2. Controle negativo da sala de mistura reativa; 3.Cepa Y; 4.Cepa Tulahuen; 5-
10. Amostras de 6 pacientes do grupo CO; 11-16. Amostras de 6 pacientes do 
grupo CR. 

 

Nesse gel de eletroforese, pode-se notar a grande variação de perfil de bandas 

entre amostras provenientes de sangue, parte superior, com maior quantidade de 

amostras com 2 ou 3 bandas com tamanhos variando entre ~100 a 300 pb. Por outro 

lado, na parte inferior, em amostras de isolados, observamos menor número de 

bandas. 



Resultados  
  

 
 

47

Na Figura 6, são apresentados 3 pacientes do grupo crônico (CR), 4 

pacientes do grupo crônico com imunodepressão (CRI) e 5 pacientes do grupo (TX). 
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Figura 6-  LSSP-PCR em amostras de pacientes do grupo crônico (CR), do grupo crônico 
com imunodepressão (CRI) e do grupo (TX), em gel de agarose 1,6% corado 
com brometo de etídio. Parte superior do gel amostras de sangue e inferior 
isolados de T. cruzi; Coluna 1. Padrão de Peso Molecular gene Ruler™ 100 pb 
DNA Ladder (Fermentas); 2. Controle negativo da sala de mistura reativa; 3. 
Cepa Y; 4. Cepa Tulahuen; 5-7. Amostras de 3 pacientes CR; 8-10. Amostras 
de 3 pacientes CRI; 11-12. Amostras de 2 pacientes TX, transplantados renais 
(TXR);13. Amostra de 1 paciente CRI; 14-16. Amostras de 3 pacientes TX, 
sendo o primeiro transplantado de rim (TXR), segundo e terceiro 
transplantados de fígado (TXH). 

 

Observa-se nessa figura, alta variabilidade de perfis de bandas em amostras 

provenientes de sangue, parte superior, com muitas amostras com 2 e 3 bandas e 

tamanhos variando entre ~120 a 320 pb. Por outro lado, na parte inferior com as 

amostras de isolados, são verificadas muitas amostras com 1 ou 2 bandas e em menor 

número, 3 bandas, com variação em tamanho de ~100 a 250 pb. 
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A Figura 7 apresenta amostras de 6 pacientes pertencentes ao grupo 

coinfectados com HIV/T. cruzi e reativação (CO/RE).  
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Figura 7-  LSSP-PCR em amostras de pacientes do grupo coinfectados com HIV/T. cruzi 
e reativação (CO/RE), em gel de agarose 1,6% corado com brometo de etídio. 
Parte superior do gel amostras de sangue e inferior isolados de T. cruzi; Coluna 
1. Padrão de Peso Molecular gene Ruler™ 100 pb DNA Ladder (Fermentas); 
2. Controle negativo de sala de mistura reativa; 3. Cepa Y; 4. Cepa Tulahuen; 
5-10. Amostras de 6 pacientes CO/RE no momento da reativação da doença de 
Chagas; 11. Padrão de Peso Molecular gene Ruler™ 100 pb DNA Ladder 
(Fermentas). 

 

Podemos observar, assim como nos demais géis apresentados, a parte 

superior desse gel, amostras provenientes de sangue, com a maioria das amostras 

apresentando 2 bandas com tamanhos que variam de ~200 a 300 pares de bases, 
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enquanto que na parte inferior, em amostras de isolados, temos também a maioria 

apresentando 2 bandas com tamanho variando de ~150 a 250 pb, sugerindo 

diferenças sutis na reativação observadas no sangue e não nos isolados. 

 

5.5.1.1 Dendrograma em Amostras Pareadas 

Na tentativa de agrupar os diferentes perfis eletroforéticos encontrados nos 

resultados obtidos por LSSP-PCR, nos diferentes grupos de pacientes com doença de 

Chagas, foi realizada uma análise de agrupamento ou dendrograma.  

O dendrograma foi gerado pelo método UPGMA (Unweighted Pair Group 

Method with Arithmetic Mean), representando uma amostra por paciente, segundo 

critérios estabelecidos na seção de materiais e métodos. Na Figura 8 foram 

selecionadas 170 amostras pareadas (85 amostras sanguíneas e 85 isolados de T. 

cruzi do mesmo paciente e mesma data de coleta) de 85 pacientes dos grupos: agudo 

(AG): N=9, crônico (CR): N=22, crônico imunodeprimidos (CRI): N=8, coinfectado 

com HIV/T. cruzi (CO): N=18, coinfectado com HIV/T. cruzi e Reativado (CO/RE): 

N=6, transplantado (TX) N=20: cardíaco (TXC) N=11, hepático (TXH) N=2, medula 

óssea (TXMO) N=2, renal (TXR) N=5 e por fim transplantado reativado (TX/RE) 

N=2: cardíaco (TXC/RE) N=1 e renal (TXR/RE) N=1. 
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S ANGUE TXC NORDES TE CA 2 IS OLADO TXR/ RE S UDES TE CA 2 900 pb TcII

S ANGUE CO NORDES TE IND 2 IS OLADO CRI BOLÍVIA IND 3 900 pb Tc V 

S ANGUE CO S UDES TE CA 2 IS OLADO AG S UDES TE NAa 3 900 pb Tc VI
S ANGUE TXC NORDES TE CA 1 CEP A Y CEP A S UDES TE NAa 2 400 pb TcII

S ANGUE CRI S UDES TE CA 1 IS OLADO CO NORDES TE CA 2 900 pb Tc II
S ANGUE TXC S UDES TE CA 1 IS OLADO CO NORDES TE IND 2 900 pb Tc II

S ANGUE CR S UDES TE CA 1 IS OLADO CO S UDES TE CA 2 900 pb TcII

S ANGUE CRI NORDES TE CA 1 IS OLADO CR S UDES TE CA 2 400 pb TcII

S ANGUE CO NORDES TE IND 3 IS OLADO CR NORDES TE CA 2 900 pb TcII

S ANGUE CO S UDES TE CA/ DIG 3 IS OLADO CR S UDES TE CA 2 400 pb TcII

S ANGUE CO S UDES TE IND 2 IS OLADO CR S UDES TE IND 2 900 pb TcV

S ANGUE CO S UDES TE CA/ DIG 2 IS OLADO CRI NORDES TE DIG 2 900 pb TcII

S ANGUE CR BOLÍVIA S Db 2 IS OLADO CRI NORDES TE CA/ DIG 2 900 pb TcII

S ANGUE TXH S UDES TE CA 2 IS OLADO TXC/ RE S UDES TE CA 2 400 pb TcII

S ANGUE CRI NORDES TE DIG 3 IS OLADO TXMO NORDES TE CAT 2 900 pb Tc II

S ANGUE CR S UDES TE CA 2 IS OLADO CO/ RE NORDES TE CA/ DIG 2 900 pb TcII
S ANGUE CR NORDES TE DIG 2 IS OLADO CO/ RE NORDES TE CA/ DIG 2 900 pb TcII

S ANGUE CO/ RE NORDES TE CA/ DIG 2 IS OLADO CO/ RE NORDES TE CA 2 400 pb TcII

S ANGUE CO/ RE NORDES TE DIG 2 IS OLADO CO S UDES TE CA/ DIG 2 400 pb TcII

S ANGUE AG NORTE NAa 3 IS OLADO CR NORDES TE CA 2 900 pb TcII

S ANGUE AG NORTE NAa 3 IS OLADO CR NORDES TE CA 2 900 pb TcII

S ANGUE CR S UDES TE CA 3 IS OLADO CR S UDES TE IND 2 400 pb TcII
S ANGUE CRI NORDES TE CA/ DIG 3 IS OLADO CR S UDES TE CA 2 400 pb TcII

CEP A Y CEP A S UDES TE NAa 2 IS OLADO TXR C E NT R O-OE ST E CA 2 400 pb TcII

S ANGUE CR S UDES TE CA 2 IS OLADO AG NORTE NAa 2 900 pb TcII

S ANGUE CR S UDES TE CA 2 IS OLADO AG NORTE NAa 2 S Ac Tc I

S ANGUE CO/ RE NORDES TE CA/ DIG 2 IS OLADO AG NORTE NAa 2 S Ac Tc I

S ANGUE TXC NORDES TE CA 2 IS OLADO AG NORTE NAa 2 S Ac Tc I

S ANGUE CO NORDES TE CA/ DIG 1 IS OLADO CO NORDES TE DIG 2 900 pb Tc II

S ANGUE CO NORDES TE CA/ DIG 1 IS OLADO AG NORTE NAa 2 S Ac Tc I
C E P A T ULAHUE N CEP A CHILE NAa 1 IS OLADO TXMO NORDES TE CA/ DIG 2 900 pb TcII

S ANGUE TXC NORDES TE CA 1 C E P A T ULAHUE N CEP A CHILE NAa 1 S Ac Tc I

S ANGUE TXC S UDES TE CA 1 IS OLADO TXC S UDES TE CA 1 400 pb TcII

S ANGUE TXC NORDES TE CA 1 IS OLADO TXC S UDES TE CA 1 400 pb TcII

S ANGUE TXC S UDES TE CA 1 IS OLADO CO S UDES TE DIG 1 900 pb Tc V 

S ANGUE CO NORDES TE DIG 1 IS OLADO CO NORDES TE CA/ DIG 1 900 pb TcII

S ANGUE CO NORDES TE DIG 1 IS OLADO CO S UDES TE IND 1 400 pb TcII

S ANGUE CO S UDES TE IND 1 IS OLADO CR S UDES TE CA 1 400 pb TcII

S ANGUE CO NORDES TE IND 1 IS OLADO CR S UDES TE CA/ DIG 1 900 pb TcII

S ANGUE CR NORDES TE CA 1 IS OLADO CR NORDES TE CA 1 900 pb TcII

S ANGUE CR S UDES TE CA/ DIG 1 IS OLADO CR S UDES TE CA 1 400 pb TcII

S ANGUE CR BOLÍVIA IND 1 IS OLADO CR NORDES TE DIG 1 900 pb TcII

S ANGUE TXC S UDES TE CA 1 IS OLADO CR BOLÍVIA S D b 1 900 pb Tc V 

S ANGUE TXC/ RE S UDES TE CA 1 IS OLADO TXC NORDES TE CA 1 400 pb TcII
S ANGUE AG S UDES TE NAa 1 IS OLADO CRI S UDES TE S D b 1 400 pb TcII

S ANGUE AG NORTE NAa 1 IS OLADO CO/ RE S UDES TE IND 1 400 pb TcII

S ANGUE AG NORTE NAa 1 IS OLADO CO/ RE NORDES TE DIG 1 S Ac Tc I

S ANGUE TXMO NORDES TE CAT 1 IS OLADO CO S UL IND 2 900 pb Tc VI

S ANGUE CRI S UDES TE S Db 1 IS OLADO CO NORDES TE CA/ DIG 2 900 pb TcII

S ANGUE CO/ RE S UL CA 1 IS OLADO CO NORDES TE CA 1 900 pb TcII

S ANGUE CO/ RE NORDES TE CA 1 IS OLADO CRI NORDES TE CA 3 900 pb TcII

S ANGUE CR S UDES TE IND 2 IS OLADO CO S UDES TE IND 2 900 pb TcII
S ANGUE CRI BOLÍVIA IND 3 IS OLADO CO NORDES TE IND 2 900 pb TcII

S ANGUE CRI S UDES TE IND 3 IS OLADO CR NORDES TE IND 2 900 pb TcII

S ANGUE CO NORDES TE CA 3 IS OLADO TXR S UDES TE DIG 2 400 pb TcII
S ANGUE CRI S UDES TE CA 2 IS OLADO AG NORTE NAa 2 S Ac Tc I
S ANGUE TXMO NORDES TE CA/ DIG 2 IS OLADO AG NORTE NAa 2 S Ac Tc I

S ANGUE CO NORDES TE IND 2 IS OLADO AG NORTE NAa 2 S Ac Tc I

S ANGUE CO NORDES TE CAT/ DIG 2 IS OLADO CRI S UDES TE IND 2 400 pb TcII

S ANGUE CO S UL IND 3 IS OLADO CR S UDES TE CA 1 900 pb TcII

S ANGUE CR S UDES TE CA 3 IS OLADO CR NORTE CA/ DIG 1 900 pb TcII

S ANGUE CO S UDES TE DIG 1 IS OLADO CR S UDES TE CA 1 400 pb TcII

S ANGUE CO NORDES TE CA 1 IS OLADO TXR S UL CAT 1 900 pb TcV

S ANGUE AG NORTE NAa 1 IS OLADO TXC NORDES TE CA 1 900 pb TcII

S ANGUE AG NORTE NAa 1 IS OLADO TXC NORDES TE CA 1 900 pb TcII

S ANGUE AG NORTE NAa 1 IS OLADO TXR NORDES TE CAT 1 900 pb TcII

S ANGUE TXR S UDES TE CA/ DIG 1 IS OLADO TXC NORDES TE CA 2 400 pb TcII
S ANGUE TXR NORDES TE CAT 1 IS OLADO TXC S UDES TE CA 2 400 pb TcII

S ANGUE TXC NORDES TE CA 2 IS OLADO CRI S UDES TE CA 2 900 pb TcII

S ANGUE CR NORDES TE CA 2 IS OLADO TXC S UDES TE CA 2 900 pb TcII

S ANGUE TXH S UDES TE CA 2 IS OLADO TXC NORDES TE CA 2 900 pb TcII

S ANGUE AG NORTE NAa 2 IS OLADO TXR S UDES TE CA/ DIG 2 900 pb TcII

S ANGUE CO/ RE S UDES TE IND 2 IS OLADO CR BOLÍVIA IND 2 900 pb Tc VI
S ANGUE TXR S UL CAT 4 IS OLADO CO NORDES TE CAT/ DIG 2 900 pb TcII

S ANGUE CR NORDES TE CA 3 IS OLADO CR NORDES TE CA 2 400 pb TcII

S ANGUE TXR S UDES TE DIG 3 IS OLADO TXH S UDES TE CA 2 400 pb TcII

S ANGUE CR NORTE CA/ DIG 3 IS OLADO TXH S UDES TE CA 2 400 pb TcII
S ANGUE CR S UDES TE CA 2 IS OLADO CO/ RE S UL CA 2 900 pb Tc VI

S ANGUE CR S UDES TE IND 2 IS OLADO CO S UDES TE CA/ DIG 2 400 pb TcII

S ANGUE CR NORDES TE IND 2 IS OLADO CR S UDES TE CA 1 400 pb TcII

S ANGUE CR S UDES TE CA 2 IS OLADO CRI S UDES TE CA 1 400 pb TcII

S ANGUE TXR CE NT R O-OE ST E CA 2 IS OLADO TXC NORDES TE CA 1 900 pb TcII

S ANGUE CR NORDES TE CA 2 IS OLADO CO NORDES TE DIG 1 900 pb Tc II
S ANGUE TXC S UDES TE CA 1 IS OLADO CO NORDES TE IND 1 900 pb Tc II
S ANGUE CR NORDES TE CA 1 IS OLADO CO NORDES TE IND 1 900 pb Tc II
S ANGUE CR S UDES TE CA 1 IS OLADO CR S UDES TE CA 1 400 pb TcII

S ANGUE TXR/ RE S UDES TE CA 1 IS OLADO TXC S UDES TE CA 1 900 pb TcII

ND7 DTULSSP-PCR EM AMOSTRAS SANGUÍNEAS
FORMA 

CLÍNICA
LSSP-PCR EM ISOLADOS DE T.cruzi

TIPO 
AMOSTRA

GRUPO ORIGEM
FORMA 

CLÍNICA

TOTAL DE 

BANDAS  

LS S P -P CR

TOTAL DE 

BANDAS  

LS S P -P CR

TIPO 
AMOSTRA

GRUPO ORIGEM

 

Figura 8-  Dendrograma gerado por LSSP-PCR de 170 amostras pareadas (sangue e 
isolados) de 85 pacientes com doença de Chagas, utilizando método UPGMA e 
coeficiente de Pearson; NAa: não se aplica forma clínica (pacientes grupo 
agudo); SDb sem dados para definição da forma clínica da doença (1 paciente 
do grupo CR e 1 do grupo CRI); SAc sem amplificação da sequência do gene 
ND7 (Isolados TcI). 
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Pode-se observar que, os resultados obtidos por LSSP-PCR em amostras 

extraídas diretamente do sangue do paciente, colunas destacadas na cor azul, exibem 

padrões com 1 a 4 bandas, sendo 38 amostras com 1 banda, 31 amostras com 2 

bandas, 15 amostras com 3 bandas e 1 amostra com 4 bandas, enquanto que nas 

colunas destacadas em amarelo, isolados de T. cruzi, exibem padrões de 1 a 3 

bandas, sendo 31 amostras com banda única, 51 amostras com 2 bandas e 3 amostras 

com 3 bandas. Portanto, os padrões de bandas exibidos por amostras de DNA 

extraídas diretamente do sangue do paciente são mais exuberantes do que amostras 

exibidas por isolados a partir de métodos parasitológicos de enriquecimento indireto 

para T. cruzi. Além disso, cerca de 20 amostras provenientes de sangue, coluna azul, 

apresentaram similaridade de perfil de banda com cepa de referência Tulahuen, 

agrupados em único ramo. Enquanto que, nos isolados, treze isolados TcII se 

agruparam no ramo da cepa Y, também TcII, e quinze isolados apresentaram 

similaridade com a cepa Tulahuen.  

No dendrograma relativo às amostras de sangue, identificam-se dois grandes 

ramos, um superior subdividido em três partes e um inferior em duas partes. Pode-se 

observar que as amostras de casos agudos distribuíram-se mais homogeneamente em 

dois grupos, sendo cinco no ramo superior e quatro no ramo inferior. As outras 

amostras de pacientes crônicos imunodeprimidos, distribuíram-se mais no ramo 

superior, no qual predominou a forma cardíaca e a região Nordeste. Já os pacientes 

crônicos sem imunossupressão, distribuíram-se em dois ramos superiores junto com 

os imunodeprimidos e inferior este também com predominância da forma cardíaca e 

procedência da região Sudeste. 

A distribuição do dendrograma nos isolados repete o padrão homogêneo dos 

casos agudos, localizados em um ramo superior e em um ramo inferior, com relação 

nítida a procedência da região norte e DTU TcI. Como foi possível analisar o perfil 

do gene ND7 e a identificação em DTU nesses isolados, observa-se a concentração 

de casos crônicos em um dos ramos superiores, juntamente aos pacientes 

imunodeprimidos, com predominância da forma cardíaca e DTU TcII, origem tanto 

do Nordeste como Sudeste e uma distribuição similar das bandas de 400 e 900 bp 

pela sequência do gene ND7. Em ramos inferiores em que também a distribuição dos 

perfis ND7 foi similar, houve distribuição tanto de pacientes crônicos como 
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imunodeprimidos, distribuídos igualmente pelas regiões Nordeste e Sudeste e 

predominância de DTU TcII. Em um dos ramos inferiores houve tendência de 

agrupamento de pacientes transplantados da forma cardíaca, com padrões similares 

ao anterior, DTU e sequências do gene ND7 predominante: TcII e 900 pb. 

 

5.5.1.2 Dendrograma em Amostras Não Pareadas 

As amostras de DNA extraídas diretamente do sangue do paciente e isolados 

de T. cruzi, que não tinham o mesmo dia de coleta, denominamos de amostras “não 

pareadas”, sendo elas 151 de sangue e 102 isolados de 21 pacientes. 

Gerado por resultados de LSSP-PCR, seis dendrogramas, foram realizados 

em seis pacientes que possuíam amostras seriadas de sangue e isolados. Desta forma, 

foi possível analisar variáveis como: amostras pré e pós tratamento antiparasitário, 

amostras provenientes de distintos sítios biológicos (sangue e líquido 

cefalorraquidiano -LCR) e amostras pré e pós transplante de órgão. 

Na Figura 9 está representado o dendrograma realizado com 8 amostras 

seriadas de sangue e isolados de um paciente com co-infecção HIV/T. cruzi (CO), 

antes e após tratamento antiparasitário. 
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CO SANGUE D0 2 SUDESTE CAT NA
a

NA
a

CO ISOLADO 16 MESES 1 SUDESTE CAT 900 pb TcII

CEPA Y Na
a

Na
a 2 NORDESTE Na

a 400 pb TcII

CO SANGUE 11 MESES 2 SUDESTE CAT NA
a

NA
a

CEPA TULAHUEN Na
a

Na
a 1 CHILE Na

a
SA

b TcI

CO ISOLADO PRÉ 1 SUDESTE CAT 900 pb TcII

CO ISOLADO PRÉ 1 SUDESTE CAT 900 pb TcII

CO SANGUE 20 MESES 1 SUDESTE CAT NA
a

NA
a

CO ISOLADO 34 MESES 1 SUDESTE CAT 900 pb TcII

CO ISOLADO 39 MESES 1 SUDESTE CAT 900 pb TcII

ORIGEM ND7 DTU
FORMA 

CLÍNICA
LSSP-PCR EM AMOSTRAS DE SANGUE E ISOLADOS 

DE T. cruzi

PRÉ OU PÓS 
(Dias/Meses) 

TRATAMENTO 
ANTIPARASITÁRIO 

GRUPO TIPO AMOSTRA
TOTAL DE 
BANDAS 

LSSP-PCR

 

Figura 9- Dendrograma gerado por LSSP-PCR de 8 amostras (sangue e isolados) de um paciente coinfectado HIV/T. cruzi (CO), utilizando método 
UPGMA e coeficiente de Pearson; NAa : não se aplica ao critério definido; SAb sem amplificação da sequência do gene ND7 (Cepa 
Tulahuen TcI). 
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Podemos observar, através de LSSP-PCR, um perfil inicial com 2 bandas na 

amostra sanguínea no D0 (dia zero), início do tratamento antiparasitário, 

modificando-se um pouco após 11 meses de tratamento. Após 16 meses da terapia, 

podemos notar um perfil de banda única, porém diferente em tamanho molecular das 

demais amostras agrupadas no ramo da cepa Tulahuen. 

Podemos observar também, que nos isolados, o perfil de banda verificado 

pelo gene ND7, de ~900 pb e tipagem molecular tradicional, DTU TcII, exibem os 

mesmos resultados, portanto, pelo método tradicional de tipagem não verificamos 

variabilidade genética. 

Está representado na Figura 10, dendrograma com 6 amostras seriadas de um 

paciente com doença de Chagas coinfectado HIV/T. cruzi e reativado (CO/RE), que 

recebeu terapia antiparasitária, exibindo perfis de banda verificado por LSSP-PCR 

em amostras com distintos sítios biológicos como sangue e LCR, no momento da 

reativação, no dia 2 (D2) e dia 6 (D6) do tratamento. 
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CO/RE ISOLADO CULTURA EPIMASTIGOTA D6 1 SUDESTE IND 400 pb TcII
CO/RE SANGUE SANGUE D6 1 SUDESTE IND NAa NAa

CEPA TULAHUEN Na
a

Na
a Na

a 1 CHILE Na
a

SA
b TcI

CO/RE ISOLADO CULTURA EPIMASTIGOTA D2 1 SUDESTE IND 400 pb TcII
CO/RE LCR LCR D6 1 SUDESTE IND NAa NAa

CEPA Y Na
a

Na
a Na

a 2 NORDESTE Na
a 400 pb TcII

CO/RE SANGUE SANGUE D2 2 SUDESTE IND NAa NAa

CO/RE ISOLADO CULTURA EPIMASTIGOTA DO LCR D6 2 SUDESTE IND 400 pb TcII

TOTAL DE 
BANDAS 

LSSP-PCR
ORIGEM ND7 DTU

FORMA 
CLÍNICA

PRÉ OU PÓS 
(Dias/Meses) 

TRATAMENTO 
ANTIPARASITÁRIO 

GRUPO TIPO AMOSTRA SÍTIO BIOLÓGICO
LSSP-PCR EM AMOSTRAS DE SANGUE E ISOLADOS DE T. 

cruzi

 

Figura 10-  Dendrograma gerado por LSSP-PCR de 6 amostras (sangue, LCR e isolados) de paciente com doença de Chagas coinfectado HIV/T. 
cruzi e reativação (CO/RE), utilizando método UPGMA e coeficiente Pearson; NAa : não se aplica ao critério definido; SAb sem 
amplificação da sequência do gene ND7 (Cepa Tulahuen TcI). 
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Observamos no dia 2 de tratamento (D2), na amostra de sangue um perfil de 2 

bandas e no mesmo dia de coleta, isolado com apenas 1 banda por LSSP-PCR. No 

dia 6 (D6) de tratamento, temos amostras de sangue, LCR, um isolado de cultura a 

partir de LCR e um isolado de cultura no sangue, dessas, exibem 2 bandas idênticas 

amostra de sangue e isolado do sangue, enquanto que, amostra de LCR exibe banda 

única e o isolado a partir de LCR exibe 2 bandas. Desta forma, notam-se, pequenas 

diferenças de perfil de banda nos diferentes sítios biológicos, não verificado pela 

classificação em DTU. 

 

Ainda analisando perfis de banda verificado por LSSP-PCR em amostras com 

distintos sítios biológicos como sangue e LCR, no momento da reativação, em 

paciente coinfectado HIV/T.cruzi reativado (CO/RE) no início da terapia (D0), temos 

a Figura 11. 
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CEPA Y Na
a

Na
a

Na
a 2 NORDESTE Na

a 400 pb TcII
CEPA TULAHUEN Naa Naa Naa 1 CHILE Naa SAb TcI

CO/RE ISOLADO CULTURA EPIMASTIGOTA DO LCR D0 1 NORDESTE CA 400 pb TcII

CO/RE LCR LCR D0 1 NORDESTE CA NA
a

NA
a

CO/RE ISOLADO CULTURA EPIMASTIGOTA D0 1 NORDESTE CA 400 pb TcII

CO/RE SANGUE SANGUE D0 1 NORDESTE CA NA
a

NA
a

PRÉ OU PÓS 
(Dias/Meses) 

TRATAMENTO 
ANTIPARASITÁRIO 

GRUPO TIPO AMOSTRA SÍTIO BIOLÓGICO
LSSP-PCR EM AMOSTRAS DE SANGUE E 

ISOLADOS DE T. cruzi

TOTAL DE 
BANDAS 

LSSP-PCR
ORIGEM ND7 DTU

FORMA 
CLÍNICA

 

Figura 11-  Dendrograma gerado por LSSP-PCR de 4 amostras (sangue, LCR e isolados) de paciente com doença de Chagas coinfectado HIV/T. 
cruzi e reativação (CO/RE), utilizando método UPGMA e coeficiente Pearson; NAa : não se aplica ao critério definido; SAb sem 
amplificação da sequência do gene ND7 (Cepa Tulahuen TcI). 
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Desta vez, não foi verificado diferenças no perfil genético do parasito nas 

diferentes amostras desse paciente, mesmo em sítios biológicos distintos. Porém, as 

diferentes amostras analisadas, foram coletas no início do tratamento antiparasitário e 

não tiveram seguimento, pois paciente foi a óbito. 

Nota-se que os resultados da tipagem (DTU TcII) também permaneceram 

iguais entre os isolados, mesmo em isolado a partir de cultura do LCR. 

 

Diferentes desses resultados, a Figura 12 representa um dendrograma de um 

paciente coinfectado HIV/T.cruzi reativado (CO/RE) durante a terapia 

antiparasitária, em amostras de sangue, LCR e um isolado de T. cruzi. 
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CEPA Y Naa Naa Naa 2 NORDESTE Naa TcII
CO/RE SANGUE SANGUE D8 2 NORDESTE DIG NAa

CO/RE SANGUE SANGUE D13 2 NORDESTE DIG NAa

CO/RE LCR LCR D0 1 NORDESTE DIG NAa

CO/RE LCR LCR D8 1 NORDESTE DIG NAa

CO/RE ISOLADO CULTURA EPIMASTIGOTA D11 1 NORDESTE DIG TcI 
CO/RE LCR LCR D13 1 NORDESTE DIG NAa

CEPA TULAHUEN Naa Naa Naa 1 CHILE Naa TcI
CO/RE LCR LCR D15 2 NORDESTE DIG NAa

CO/RE SANGUE SANGUE D0 1 NORDESTE DIG NAa

CO/RE SANGUE SANGUE D15 2 NORDESTE DIG NAa

LSSP-PCR EM AMOSTRAS DE SANGUE E ISOLADOS DE 
T. cruzi

TOTAL DE 
BANDAS 

LSSP-PCR
ORIGEM DTU

FORMA 
CLÍNICA

PRÉ OU PÓS 
(Dias/Meses) 

TRATAMENTO 
ANTIPARASITÁRIO 

GRUPO TIPO AMOSTRA SÍTIO BIOLÓGICO

 

Figura 12-  Dendrograma gerado por LSSP-PCR de 9 amostras (sangue, LCR e isolados) de paciente com doença de Chagas coinfectado HIV/T. 
cruzi e reativação (CO/RE), utilizando método UPGMA e coeficiente Pearson; NAa : não se aplica ao critério definido. 
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De modo geral, nota-se um perfil de banda única agrupados em único ramo 

em amostras de LCR e um isolado, em diferentes dias de tratamento (D0, D8, D11 e 

D13), diferente das amostras de sangue, que apresentaram um padrão com 2 bandas, 

também em diferentes dias de tratamento antiparasitário, conferindo um padrão de 

banda com maior variabilidade genética nessas amostras. É importante ressaltar que 

as amostras do sangue e do LCR após 15 dias de tratamento apresentam uma banda 

distinta do perfil observado anteriormente, além disso, não tiveram seguimento pois 

paciente foi a óbito. 

 

A Figura 13 representa um dendrograma com amostras seriadas de sangue e 

isolados de um paciente chagásico do grupo transplantado renal (TXR), com 

amostras pré e pós-transplante de órgão e ainda antes e depois da terapia 

antiparasitária. 

 



Resultados  
  

 
 

61 

 

 

 

TXR SANGUE PÓS PRÉ 2 SUL CAT NA
a

NA
a

TXR SANGUE PRÉ PRÉ 1 SUL CAT NA
a

NA
a

TXR ISOLADO PRÉ PRÉ 1 SUL CAT 900 pb TcV

TXR ISOLADO PRÉ PRÉ 1 SUL CAT 900 pb TcV

TXR SANGUE PÓS D0 2 SUL CAT NA
a

NA
a

NA
a

CEPA TULAHUEN NA
a

NA
a 1 CHILE NA

a
SA

b TcI

TXR SANGUE PÓS D11 2 SUL CAT NA
a

NA
a

NA
a CEPA Y NA

a
NA

a 2 NORDESTE NA
a 400 pb TcII

TXR SANGUE PRÉ PRÉ 4 SUL CAT NA
a

NA
a

LSSP-PCR EM AMOSTRAS DE SANGUE E ISOLADOS DE 
T. cruzi

TOTAL DE 
BANDAS 
LSSP-PCR

PRÉ OU PÓS 
TRANSPLANTE

PRÉ OU PÓS 
(Dias/Meses) 

TRATAMENTO 
ANTIPARASITÁRIO 

ND7 DTU
TIPO 

AMOSTRA
GRUPO ORIGEM

FORMA 
CLÍNICA

 

Figura 13-  Dendrograma gerado por LSSP-PCR de 7 amostras (sangue e isolados) de paciente com doença de Chagas do grupo transplantado renal 
(TXR), utilizando método UPGMA e coeficiente Pearson; NAa: não se aplica ao critério definido; SAb sem amplificação da sequência do 
gene ND7 (Cepa Tulahuen TcI). 
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Pode-se observar que as amostras da Figura 13, pré transplante e pré terapia, 

tanto de sangue quanto de isolados, exibem perfis de bandas variados com até 4 

bandas, maior variabilidade de perfil verificada por LSSP. No início e durante 

terapia, foram verificados padrões com apenas 2 bandas (D0 e D11), embora perfis 

diversificados tenham sido detectados antes do transplante e tratamento em 

momentos diversos (Lane 32 e 35), persiste a observação de que após o tratamento 

houve aparecimento de perfis pré-existentes antes do transplante (Lane 37 e 38). 

Além disso, destaca-se novamente, que os resultados obtidos pela tipagem molecular 

tradicional, DTU TcV, permaneceu semelhante nos isolados. 

 

Por fim, na Figura 14, está representado o dendrograma de um paciente com 

doença de Chagas transplantado de medula óssea (TXMO) com maior número de 

amostras seriadas de sangue e isolados (23) pré e pós transplante e terapia 

antiparasitária. 
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TXMO SANGUE PRÉ PRÉ 1 NORDESTE NAa

TXMO SANGUE PÓS PRÉ 1 NORDESTE NAa

TXMO ISOLADO PÓS PRÉ 1 NORDESTE TcII
TXMO SANGUE PÓS PRÉ 1 NORDESTE NAa

TXMO SANGUE PÓS PRÉ 1 NORDESTE NAa

TXMO SANGUE PÓS PRÉ 2 NORDESTE NAa

TXMO SANGUE PÓS PRÉ 3 NORDESTE NAa

TXMO ISOLADO PÓS PRÉ 2 NORDESTE TcII
TXMO SANGUE PÓS PRÉ 2 NORDESTE NAa

TXMO ISOLADO PÓS PRÉ 2 NORDESTE TcII
TXMO ISOLADO PÓS PRÉ 2 NORDESTE TcII

TXMO SANGUE PÓS PRÉ 2 NORDESTE NAa

TXMO ISOLADO PÓS PRÉ 2 NORDESTE TcII
TXMO ISOLADO PÓS 13 MESES 2 NORDESTE TcII
TXMO SANGUE PÓS 13 MESES 2 NORDESTE NAa

TXMO ISOLADO PÓS 16 MESES 2 NORDESTE TcII
TXMO SANGUE PÓS 16 MESES 2 NORDESTE NAa

TXMO SANGUE PÓS PRÉ 2 NORDESTE NAa

TXMO ISOLADO PÓS PRÉ 2 NORDESTE TcII
TXMO ISOLADO PÓS PRÉ 2 NORDESTE TcII

CEPA CEPA TULAHUEN NA
a

NA
a 1 CHILE TcI

TXMO ISOLADO PÓS PRÉ 1 NORDESTE TcII
TXMO ISOLADO PÓS PRÉ 1 NORDESTE TcII
CEPA CEPA Y NA

a
NA

a 2 NORDESTE TcII

TXMO SANGUE PÓS PRÉ 2 NORDESTE NAa

LSSP-PCR EM AMOSTRAS DE SANGUE E ISOLADOS 
DE T. cruzi

TOTAL DE 
BANDAS 

LSSP-PCR

PRÉ OU PÓS 
TRANSPLANTE

PRÉ OU PÓS 
(Dias/Meses) 

TRATAMENTO 
ANTIPARASITÁRIO 

DTU
TIPO 

AMOSTRA
GRUPO ORIGEM

 

Figura 14-  Dendrograma gerado por LSSP-PCR a partir de 23 amostras (sangue e isolados) de paciente com doença de Chagas do grupo 
transplantado de medula óssea (TXMO), utilizando método UPGMA e coeficiente Pearson; NAa: não se aplica ao critério definido. 
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Na Figura 14 nota-se que o padrão verificado por LSSP-PCR foi heterogêneo, 

com uma a três bandas entre as amostras. Grande parte das amostras de sangue e 

isolados se agruparam em único ramo, demonstrando similaridade de perfil genético, 

com um perfil de 2 bandas, mesmo em amostras pós transplante, pré e pós terapia, 

com treze e dezesseis meses após tratamento antiparasitário específico. Enfatiza-se 

que antes do tratamento, paciente apresentou diferentes padrões no sangue e após 

vários meses de tratamento com recidiva e reisolamento do parasito por hemocultura, 

os padrões apresentados tanto no isolado como diretamente no sangue foram 

coincidentes e diferentes daqueles visualizados previamente ao tratamento. 

Como já demonstrado, a genotipagem tradicional em amostras de isolados do 

parasito, nesse caso, tipadas como DTU TcII, permaneceram idênticas ao longo do 

período, reforçando ainda mais que esse método não permite a detecção de possível 

variabilidade genética do parasito, quando as amostras são obtidas através da cultura 

de formas epimastigotas, provenientes de exames de hemocultura e/ou 

xenodiagnóstico. 
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5.6 CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE ISOLADOS DE T. CRUZI 

 

5.6.1 Amplificação do gene ND7 de T. cruzi 

Em relação ao estudo da subunidade 7 do gene NADH desidrogenase, 

observa-se a distribuição das bandas de ~900 pb e ~400 pb nos diferentes grupos de 

pacientes com doença de Chagas na Tabela 4.  

 

Tabela 4-  Distribuição de 106 isolados de T. cruzi de 106 pacientes dos grupos 
CR, CRI, CO, CO/RE, TX e TX/RE em relação à amplificação da 
sequência do gene ND7 (pares de bases (pb)). 

AG CR CRI CO CO/RE TX a TX/RE a Total

N=9 N=27 N=15 N=27 N=6 N=20 N=2 N=106

N (%)

~400pb

~900pb 2 (1,9) 16 (15,1) 10 (9,4) 19 (17,9) 3 (2,8) 11 (10,4) 1 (0,9) 62 (58,5)

SAb
7 (6,6) 0 (0) 0 (0) 1 (0,9) 1 (0,9) 0 (0) 0 (0) 9 (8,5)

Total 9 (8,5) 27 (25,5) 15 (14,2) 27 (25,5) 6 (5,7) 20 (18,9) 2 (1,9) 106 (100)

ND7

Grupos

0 (0) 11 (10,4) 5 (4,7) 7 (6,6) 2 (1,9) 9 (8,5) 1 (0,9) 35 (33)

 
a- Grupos: (TX) composto por 11 transplantados do coração (TXC), 2 de fígado (TXH), 2 de (TXH), 
2 de medula óssea (TXMO), 5 de rim (TXR); TX/RE:Transplantados com reativação: 1 de coração 
(TXC/RE) e 1 de rim (TXR/RE); 
b-SA: amostras sem amplificação de banda.  

 

Entre os pacientes, 58,5 % apresentaram um produto de ~900pb e 33,0% 

produto de ~ 400pb. Observa-se um predomínio do produto de ~900pb no grupo CO, 

em relação ao grupo CR e especialmente em relação aos pacientes com reativação 

nos quais a distribuição é similar para ambos padrões.  
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Para fins estatísticos, foram desconsiderados 9 isolados sem amplificação 

para esse ensaio e 2 isolados dos pacientes do grupo (AG). Os grupos de pacientes 

foram reagrupados em dois grupos principais: sem imunodepressão (grupo crônico 

(CR)) e outro com imunodepressão (crônico imunodeprimido (CRI), coinfectados 

HIV /T. cruzi (CO), transplantados (TX) e por último os coinfectados HIV/T. cruzi 

reativados (CO/RE) com transplantados reativados (TX/RE), como representado na 

Tabela 5. 

 

Tabela 5-  Distribuição de 95 isolados de T. cruzi de 95 pacientes sem e com 
imunodepressão e reativação em relação à amplificação da sequência 
do gene ND7 (pares de bases (pb)). 

Sem imunodepressão
Com imunodepressão e 

Reativação
CR CRI+CO+TX+CO/RE+TX/RE Total

N=27 N=68 N=95

N (%)

~400pb 11 (11,6) 24 (25,3) 35 (36,8)

~900pb 16 (16,8) 44 (46,3) 60 (63,2)

Total 27 (28,4) 68 (71,6) 95 (100,0)

Grupos

ND7

 
 

Dessa maneira, com o ajuste de grupos, não foi observada diferença 

estatisticamente significante (Teste Exato de Fisher P=0,643), porém novamente um 

aparente predomínio da banda de ~900 bp no grupo imunodeprimido com reativação. 

Nove isolados de nove pacientes, previamente tipados, pertencentes ao tipo 

DTU TcI, não apresentaram amplificação neste ensaio, bem como a cepa de 

referência Tulahuen (também TcI), usada como controle positivo de reação em todos 

os ensaios. Acreditamos que o gene ND7 pode apresentar deleção em cepas e 

isolados DTU TcI, porém essa hipótese só poderia ser confirmada através do 

sequenciamento dessas amostras. 
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Ressaltamos que todos os 187 isolados dos 106 pacientes foram analisados e, 

entre isolados obtidos de um mesmo paciente em vários momentos e/ou de sítios 

diferentes (sangue e LCR), não apresentaram diferença de perfil de banda entre si. 

 

5.6.1.1 Associação do gene ND7 e a Naturalidade 

Na Tabela 6 está representada a distribuição geográfica dos isolados de T. 

cruzi de 97 pacientes com doença de Chagas de acordo com a naturalidade em 

relação aos produtos amplificados pela sequência do gene ND7 (PCR-ND7). 

 

Tabela 6-  Distribuição de 97 isolados de 97 pacientes com doença de Chagas em 
relação à PCR-ND7 e naturalidade, considerando “Regiões 1 e 2”. 

~ 400 ~ 900 Total

N=35 N=62 N=97

27 (27,8) 23 (23,7) 50 (51,5)

35 (36,1) 62 (63,9) 97 (100)

ND7 (pb)

Naturalidade

8 (8,2) 39 (40,2) 47 (48,5)
Região 1 a

Região 2 a

Total

N (%)

 
a-Região 1: norte, nordeste, centro-oeste brasileiro e Bolívia; Região 2: sudeste e sul 
brasileiro. 

 

Para fins de análise estatística, a variável naturalidade foi reagrupada em 

Região 1: constituída pelas regiões geográficas brasileiras norte, nordeste, centro-

oeste e o país Bolívia e a Região 2: sudeste e sul brasileiro. A análise estatística 

revelou pelo teste de Qui-quadrado diferença estatisticamente significante (valor 

Qui-quadrado=14,354; graus de liberdade (df=1); P<0,001).  

Observou-se que o padrão de banda de aproximadamente de 900 bp foi 

predominante na região 1 em 83,0% das amostras e o de 400pb foi encontrado na 

Região 2 em 54,0% das amostras. 
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5.6.1.2 Associação do gene ND7 e a Forma Clínica 

A Tabela 7 representa a relação entre a PCR-ND7 e a forma clínica de 93 

isolados de 93 pacientes. Para essa análise, foram desconsideradas todos os 9 

isolados de 9 pacientes TcI (não amplificaram para PCR-ND7), 2 isolados que 

apresentam doença de Chagas aguda (não se aplica relação com forma clínica) e 2 

isolados sem dados definidos quanto à forma clínica (falta de informações no 

prontuário e perda do seguimento clínico do paciente). Além disso, as formas 

clínicas foram reagrupadas em três grupos: 1º forma cardíaca (CA) com cardíaca 

atípica (CAT), 2º forma cardíaca/digestiva (CA/DIG) com forma cardíaca 

atípica/digestiva (CAT/DIG) e digestiva (DIG) e 3º forma indeterminada (IND). 

 

Tabela 7-  Distribuição de 93 pacientes com doença de Chagas em relação à PCR-
ND7 e formas clínicas. 

CA+CATa CA/DIG+CAT/DIG+DIGa INDa

N=50 N=21 N=22 N=93

N (%)

~400pb 23 (24,7) 4 (4,3) 7 (7,5) 34 (36,6)

~900pb 27 (29,0) 17 (18,3) 15 (16,1) 59 (63,4)

Total 50 (53,8) 21 (22,6)  22 (23,7) 93 (100,0)

Formas Clínicas

ND7 (pb)
Total

a-1ª coluna: forma cardíaca (CA) com cardíaca atípica (CAT), 2ª forma cardíaca/digestiva 
(CA/DIG) com forma cardíaca atípica/digestiva (CAT/DIG) e digestiva (DIG) e 3ª forma 
indeterminada (IND). 

 

Observa-se que perfil de ~900pb é predominante em relação à banda de ~400 

bp da sequência estudada do gene ND7 em todos os grupos, sendo mais marcante nos 

grupos com forma digestiva (com ou sem cardiopatia) e forma indeterminada. A 

análise estatística não revelou diferença estatisticamente significante (valor Qui-

quadrado=4,911; graus de liberdade (df=2); P=0,086). 
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A Figura 15 exemplifica os produtos amplificados na PCR-ND7 de pacientes 

com doença de Chagas crônica (CR).  

 

 

 

 

                     

        

IND DIG CA/DIG CA 

500 pb 

~ 900 pb 

~ 400 pb 

 

Figura 15-  Eletroforese da PCR-ND7 em gel de agarose 2% corado com brometo de 
etídio, de pacientes com doença de Chagas crônica (CR). Colunas: 1.Padrão 
de Peso Molecular gene Ruler ™ 100 pb DNA Ladder (Fermentas); 2. 
Controle negativo da sala de mistura reativa; 3. Cepa Y 5x10-10 μg/μL; 4-9. 
Isolados de 6 pacientes CR com a forma clínica cardíaca; 10-11. Isolados de 2 
pacientes crônicos com a forma cardíaca/digestiva; 12. Isolado de 1 paciente 
crônico com a forma digestiva; 13-14. Isolados de 2 pacientes crônicos com a 
forma indeterminada da doença de Chagas. 

 

Nas colunas 4, 5, 6, 7, 8 e 9 estão representadas amostras de 6 pacientes com 

a forma clínica cardíaca da doença de Chagas; nas colunas 10 e 11, pacientes com a 

forma cardíaca/digestiva, na coluna 12, paciente com a forma digestiva e nas colunas 

13 e 14 pacientes com a forma indeterminada da doença de Chagas. 
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Os resultados relativos à PCR-ND7 no grupo coinfectado HIV/T. cruzi (CO) 

sem reativação da doença estão representados na Figura 16.  

 
 

 

 

                      

                    

IND DIG CA/DIG CA 

~ 900 pb 

~ 400 pb 
500 pb 

 

Figura 16-  Eletroforese da PCR-ND7 em gel de agarose 2% corado com brometo de 
etídio, de pacientes coinfectados HIV/ T. cruzi sem reativação (CO). Colunas: 
1. Padrão de Peso Molecular gene Ruler 100 pb DNA Ladder (Fermentas); 2. 
Controle negativo da sala de aplicação de DNA; 3. 2x10-10μg/μL de DNA da 
cepa Y; 4-5. Isolados de 2 pacientes com a forma clínica cardíaca; 6-9. 
Isolados de 4 pacientes com a forma cardíaca/digestiva; 10. Isolados de 1 
paciente com a forma digestiva; 11-14. Isolados de 4 pacientes com a forma 
indeterminada da doença de Chagas. 

 

Nas colunas 4 e 5 estão representadas amostras de 2 pacientes com a forma 

cardíaca da doença de Chagas, nas colunas 6, 7, 8 e 9, quatro pacientes com a forma 

cardíaca/ digestiva, na coluna 10, paciente com a forma digestiva, colunas 11, 12, 13 

e 14, quatro pacientes com a forma indeterminada da doença de Chagas. 
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Observa-se na Figura 17, colunas 4 e 5, destacadas pelas setas na cor verde, 

amostras de único paciente com co-infecção e reativação (CO/RE).  

 

 

 

 

                                 

                    

IND CACA CA

~ 900 pb 

~ 400 pb 
  500 pb 

 

Figura 17-  Eletroforese da PCR-ND7 de paciente coinfectados HIV/T. cruzi com 
reativação da doença de Chagas (CO/RE), em gel de agarose 2% corado com 
brometo de etídio. Amostras: 1. Padrão de Peso Molecular gene Ruler 100 pb 
DNA Ladder (Fermentas); 2. Controle negativo da sala de mistura reativa; 3. 
5x10-10μg/μL de DNA da cepa Y; 4-5. Isolados de um paciente com 
reativação da doença no SNC e forma clínica cardíaca (setas cor verde); 6. 
Isolado de um paciente com reativação no sangue e forma clínica cardíaca; 7-
8. Isolados de dois pacientes com reativação da doença no SNC e forma 
clínica cardíaca; 9. Isolado de um paciente com reativação no sangue e forma 
clínica indeterminada. 

 

Na coluna 4, o DNA foi extraído de cultura epimastigota proveniente de 

sangue periférico e na coluna 5, o DNA foi extraído também de cultura epimastigota, 

porém, proveniente do LCR, ambos com a mesma data de coleta. 

Ressalta-se que houve reativação da doença de Chagas no SNC, confirmada 

por exame parasitológico direto (exame direto) no LCR. Este paciente é natural do 

estado da Bahia, na região nordeste brasileira e apresentava também acometimento 

cardíaco. Não houve diferença no padrão de banda de aproximadamente 400 pb em 

distintos sítios biológicos. 
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Na Figura 18, estão representados os produtos amplificados das amostras de 

um paciente do grupo com co-infecção HIV/T. cruzi sem reativação (CO), com 

coletas pré e pós-terapia da doença de Chagas.  

 

 

 

 

                    

    

CAT (pós terapia) CAT (pré terapia) 

500 pb 

~900 pb 

~400 pb 

 

Figura 18-  Eletroforese da PCR-ND7 em diferentes isolados de um mesmo paciente do 
grupo CO sem reativação da doença de Chagas, em gel de agarose 2% corado 
com brometo de etídeo. Amostras: 1. Padrão de Peso Molecular gene Ruler 
100 pb DNA Ladder (Fermentas); 2. Controle negativo da sala de aplicação 
de DNA; 3. 2x10-10μg/μL de DNA da cepa Y; 4-7. Isolados de um paciente 
pré terapia, com forma clínica cardíaca atípica (CAT) da doença de Chagas 
coletadas em períodos diferentes; 8. Isolado do mesmo paciente, pós terapia 
da doença de Chagas (seta na cor azul). 

 

Observou-se que o padrão de banda de aproximadamente 900 pb detectado 

pela PCR-ND7 foi similar em amostras coletas pré-terapia (colunas 4 a 7) e pós 

terapia da doença (coluna 8, seta na cor azul). Destaca-se que o paciente é natural do 

estado de São Paulo, região sudeste, e apresentava a forma cardíaca atípica (CAT) da 

doença de Chagas. 
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5.6.2 Tipagem Molecular Tradicional de isolados de T. cruzi 

Cento e oitenta e sete isolados T. cruzi de 106 pacientes, obtidas a partir de 

exames de hemocultura e/ou xenodiagnóstico foram analisados. Entre os pacientes, 

trinta e quatro apresentam mais de um isolado, porém para os resultados 

apresentados, foi considerado um isolado por paciente. 

Salienta-se que a tipagem molecular dos 187 isolados de T. cruzi em DTU 

TcI a TcVI foi realizada através da combinação dos resultados dos quatro ensaios 

moleculares demonstrados por PCR-SL (mini-exon), PCR- 24Sα rDNA (LSU 

rDNA), PCR-RFLP HSP60/EcoRV e PCR-RFLP GPI/HhaI, como apresentado na 

figura 2 na seção de materiais e métodos. Nenhum desses ensaios moleculares 

realizado isoladamente é capaz de determinar resultados suficientes para a 

classificação completa DTU TcI-VI.  
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5.6.2.1 PCR-SL (Mini-exon) 

Amostras de formas epimastigotas de 106 pacientes foram tipadas pela reação 

de PCR na região intergênica do gene “spliced-leader” (SL) ou de mini-exon, a qual 

apresenta um claro dimorfismo: 300 pb ou 350 pb, como verificado na Tabela 8. 

 

Tabela 8-  Distribuição de 106 isolados de T. cruzi de 106 pacientes com doença de 
Chagas dos grupos: agudo (AG), crônico (CR), crônico com 
imunodepressão (CRI), coinfectado HIV/ T. cruzi (CO) e reativado 
(CO/RE), transplantado (TX) e reativado (TX/RE) em relação PCR da 
região SL (mini-exon). 

AG CR CRI CO CO/RE TX a TX/RE a Total

N=9 N=27 N=15 N=27 N=6 N=20 N=2 N=106

N (%)

300 pb 1 (0,9) 27 (25,5) 15 (14,2) 26 (24,5) 5 (4,7) 20 (18,9) 2 (1,9) 96 (90,6)

350 pb 8 (7,5) 0 (0) 0 (0) 1 (0,9) 1 (0,9) 0 (0) 0 (0) 10 (9,4)

Total 9 (8,5) 27 (25,5) 15 (14,2) 27 (25,5) 6 (5,7) 20 (18,9) 2 (1,9) 106 (100)

Grupos

PCR-SL 
(Mini-exon)

 
a-Grupos: (TX) composto por 11 transplantados do coração (TXC), 2 de fígado (TXH), 2 de 
medula óssea (TXMO), 5 de rim (TXR); TX/RE:Transplantados com reativação: 1 de 
coração (TXC/RE) e 1 de rim (TXR/RE). 
 

Observa-se predomínio de 300 pb na amostra total com 90,6%. Salienta-se 

também que entre isolados de um mesmo paciente e em diferentes períodos não 

houve diferença (34 pacientes com mais de isolado de T. cruzi), sendo observado o 

mesmo padrão de produto amplificado em todas as amostras. Destaca-se que as 

amostras isoladas de sítios diferentes (LCR e sangue) de um mesmo paciente (3 

pacientes com co-infecção HIV/T. cruzi com reativação da doença de Chagas) não 

apresentaram diferenças quanto aos perfis moleculares. 



Resultados  
  

 
 

75

Na Figura 19, a eletroforese em gel de agarose a 2% apresenta nove isolados 

de nove pacientes com co-infecção HIV/ T. cruzi sem reativação (CO). 

 

 

 

 

  1      2       3       4      5       6       7      8       9     10     11    12      13 

300 pb 
350 pb 

500 pb 

 

Figura 19-  Ensaio de PCR para a região SL (mini-exon) em amostras de epimastigotas 
isoladas de pacientes com co-infecção HIV/T. cruzi (CO). Amostras: 1. 
Padrão de Peso Molecular gene Ruler™ 100 pb DNA Ladder (Fermentas); 2. 
Controle negativo da sala de mistura reativa; 3. Cepa Y, 300 pb; 4. Cepa 
Tulahuen, 350 pb; 5-13: Isolados de 9 pacientes com co-infecção HIV/T. 
cruzi, 300 pb. 

 

Observa-se que a banda de 300 pb foi prevalente nesta amostra 

representativa, sendo a cepa Y controle positivo de 300 pb. A cepa Tulahuen, 

também usada como controle positivo exemplifica o produto de 350 pb. 
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5.6.2.2 PCR-24Sα rDNA (LSU rDNA) 

Neste ensaio, foram tipadas pela PCR do gene 24Sα rDNA da subunidade 

maior do DNA ribossomal (LSU rDNA), que apresenta produtos amplificados de 

110 e 125 pb, em amostras de epimastigotas de 106 pacientes. A Tabela 9 representa 

apenas um isolado por paciente. 

 

Tabela 9-  Distribuição de 106 isolados de T. cruzi de 106 pacientes com doença de 
Chagas quanto aos grupos, em relação ao padrão de banda da 
amplificação da sequência 24Sα rDNA (LSU rDNA) de T. cruzi. 

AG CR CRI CO CO/RE TX a TX/RE a Total

N=9 N=27 N=15 N=27 N=6 N=20 N=2 N=106

N (%)

110 pb 7 (6,6) 2 (1,9) 1 (0,9) 2 (1,9) 1 (0,9) 1 (0,9) 0 (0) 14 (13,2)

125 pb 2 (1,9) 25 (23,6) 14 (13,2) 25 (23,6) 5 (4,7) 19 (17,9) 2 (1,9) 92 (86,8)

Total 9 (8,5) 27 (25,5) 15 (14,2) 27 (25,5) 6 (5,7) 20 (18,9) 2 (1,9) 106 (100)

Grupos

PCR-24Sα rDNA 
(LSU rDNA)

 

a-Grupos: (TX) composto por 11 transplantados do coração (TXC), 2 de fígado (TXH), 2 de 
medula óssea (TXMO), 5 de rim (TXR); TX/RE:Transplantados com reativação: 1 de 
coração (TXC/RE) e 1 de rim (TXR/RE). 
 

Observa-se que o produto de 125 pb está em maior porcentagem total 

(86,8%), tendência para DTU TcII. As amostras isoladas de sítios diferentes de um 

mesmo paciente não apresentaram diferenças entre si, o mesmo ocorreu para os 34 

pacientes que apresentavam mais de um isolado de T. cruzi. 
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A Figura 20 representa a eletroforese em gel de agarose 3% com alguns 

isolados de pacientes crônicos (CR), com co-infecção HIV/ T. cruzi (CO) e 

reativação (CO/RE). 

 

 

         

  1     2      3      4      5      6       7      8      9     10    11    12    13    14 

125pb
110pb

500 pb 

 

Figura 20-  Ensaio de PCR para a região 24Sα rDNA, utilizando amostras de 
epimastigotas isoladas de pacientes com doença de Chagas crônica (CR) e 
com co-infecção HIV/T. cruzi (CO) e reativação (CO/RE). Amostras: 1. 
Padrão de Peso Molecular gene Ruler ™ 100 pb DNA Ladder (Fermentas); 2. 
Controle negativo da sala de mistura reativa; 3. Cepa Tulahuen, 110 pb;  4. 
Cepa Y, 125 pb; 5. Isolado de paciente com reativação no sangue: 125 pb; 6–
10. Isolados de 5 pacientes com doença de Chagas crônica: isolados 6,7,8 e 
10 -125 pb, isolado 9, 110 pb; 11–14. Isolados de 4 pacientes com co-
infecção HIV/T. cruzi, 125 pb. 

 

O produto observado predominantemente foi de 125 pb. A cepa Tulahuen, 

que foi usada como controle positivo exemplifica o produto de 110 pb. 
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5.6.2.3 PCR-RFLP HSP60/EcoRV 

A Tabela 10 representa a distribuição de 106 isolados de 106 pacientes 

quanto aos grupos definidos e o perfil de banda verificado pela PCR-RFLP HSP60 

(sequência do gene da proteína de choque térmico de T. cruzi) seguida de digestão 

com a enzima EcoRV. Os tamanhos de fragmentos apresentados após reação de 

digestão foram: 1 banda < 500pb ou 3 bandas com fragmentos <500 pb + ≤300 

pb+<200 pb. 

 

Tabela 10-  Perfil da PCR-RFLP HSP60/EcoRV após reação de digestão em 106 
isolados de T. cruzi de 106 pacientes com doença de Chagas. 

AG CR CRI CO CO/RE TX a TX/RE a Total

N=9 N=27 N=15 N=27 N=6 N=20 N=2 N=106

N (%)

1 banda (<500 pb)
8 (7,5) 23 (21,7) 14 (13,2) 25 (23,6) 5 (4,7) 19 (17,9) 2 (1,9) 96 (90,6)

3 bandas (<500 pb+ 
≤300pb +  <200pb) 1 (0,9) 4 (3,8) 1 (0,9) 2 (1,9) 1 (0,9) 1 (0,9) 0 (0) 10 (9,4)

Total 9 (8,5) 27 (25,5) 15 (14,2) 27 (25,5) 6 (5,7) 20 (18,9) 2 (1,9) 106 (100)

Grupos

PCR-RFLP 
HSP60/Eco RV

 
a-Grupos: (TX) composto por 11 transplantados do coração (TXC), 2 de fígado (TXH), 2 de 
medula óssea (TXMO), 5 de rim (TXR); TX/RE:Transplantados com reativação: 1 de 
coração (TXC/RE) e 1 de rim (TXR/RE). 
 

Observa-se que o fragmento único <500 pb foi predominante entre os grupos 

de pacientes analisados e o padrão de 3 fragmentos verificado em menor número. As 

amostras isoladas de sítios diferentes de um mesmo paciente não apresentaram 

diferenças entre si, o mesmo ocorreu para os 34 pacientes que apresentavam mais de 

um isolado de T. cruzi. 
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A Figura 21 representa um gel de eletroforese em gel de agarose 3% pós 

reação de digestão com 8 isolados de pacientes do grupo agudo (AG), 2 do grupo 

crônico (CR), 2 do grupo crônico com imunodepressão (CRI) e 1 do grupo coinfectado 

HIV/T. cruzi (CO). 

 

 

 

                        

              

CRI CR CO CRI CR 8 pacientes grupo AG 

500 pb 

 

Figura 21-  Perfil de fragmentos pós digestão da PCR-RFLP HSP60/EcoRV em gel de 
agarose 3% corado com brometo de etídio, utilizando amostras de 
epimastigotas isoladas de pacientes com doença de Chagas aguda (AG), 
crônica (CR), crônica com imunodepressão (CRI) e com co-infecção HIV/T. 
cruzi (CO). Colunas: 1. Padrão de Peso Molecular gene Ruler ™ 100 pb DNA 
Ladder (Fermentas); 2-9. Isolados de 8 pacientes AG com 1 banda <500 pb; 
10. Isolado de paciente CR: 1 banda <500 pb; 11-12. 2 isolados do mesmo 
paciente do grupo CRI: 3 bandas <500 pb + ≤300 pb+<200 pb; 13. Isolado de 1 
paciente do grupo CO com 1 banda <500 pb; 14. Isolado de 1 paciente do 
grupo CR com 1 banda <500 pb; 15. Isolado de 1 paciente do grupo CRI com 1 
banda <500 pb; 16. Padrão de peso molecular gene Ruler ™ 100 pb DNA 
Ladder (Fermentas). 

 

Nessa figura, observa-se que a maioria das amostras analisadas exibem um 

fragmento de aproximadamente 500 pb após reação enzimática e duas com três 

fragmentos (<500 pb + ≤300 pb+<200). 



Resultados  
  

 
 

80

5.6.2.4 PCR-RFLP GPI/HhaI 

A Tabela 11 representa distribuição de 106 isolados de 106 pacientes quanto 

aos grupos de pacientes definidos e o perfil de banda verificado pela PCR-RFLP GPI 

(amplificação da sequência do gene da enzima glucose-6-fosfato isomerase (GPI) de 

T. cruzi) seguida de digestão com a enzima de restrição HhaI. Os tamanhos de 

fragmentos apresentados após reação de digestão foram: 2 fragmentos ~800 pb+<500 

pb ou 3 bandas com 2 fragmentos <500 pb + <300 pb ou 4 bandas com 1 fragmento 

de ~800 pb+ 2<500 pb+<300pb. 

 

Tabela 11-  Perfil dos produtos de PCR-RFLP GPI/HhaI após reação de digestão em 
106 isolados de T. cruzi de 106 pacientes com doença de Chagas. 

AG CR CRI CO CO/RE TX a TX/RE a Total

N=9 N=27 N=15 N=27 N=6 N=20 N=2 N=106

N (%)

2 bandas (~800 pb+<500 
pb)

7 (6,6) 0 (0) 0 (0) 1 (0,9) 1 (0,9) 0 (0) 0 (0) 9 (8,5)

3 bandas (2<500 pb+ 
<300pb)

1 (0,9) 23 (21,7) 14 (13,2) 24 (22,6) 4 (3,8) 19 (17,9) 2 (1,9) 87 (82,1)

4 bandas  (~800 pb+2<500 
pb+ <300pb)

1 (0,9) 4 (3,8) 1 (0,9) 2 (1,9) 1 (0,9) 1 (0,9) 0 (0) 10 (9,4)

Total 9 (8,5) 27 (25,5) 15 (14,2) 27 (25,5) 6 (5,7) 20 (18,9) 2 (1,9) 106 (100)

Grupos

PCR-RFLP GPI/Hha I

 
a-Grupos: (TX) composto por 11 transplantados do coração (TXC), 2 de fígado (TXH), 2 de 
medula óssea (TXMO), 5 de rim (TXR); TX/RE:Transplantados com reativação: 1 de 
coração (TXC/RE) e 1 de rim (TXR/RE). 
 

Observa-se que o perfil genético com 3 bandas (2 fragmentos <500 pb + <300 

pb) foi predominante com 82,1 % e o padrão com 2 bandas em menor número no 

total geral. As amostras isoladas de sítios diferentes de um mesmo paciente não 

apresentaram diferenças entre si, o mesmo ocorreu para os 34 pacientes que 

apresentavam mais de um isolado de T. cruzi. 
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A Figura 22 representa um gel de eletroforese em gel de agarose 3% após 

reação de digestão com 8 isolados de pacientes do grupo agudo (AG), 2 do grupo 

crônico (CR), 2 do grupo crônico com imunodepressão (CRI) e 1 do grupo 

coinfectado HIV/T. cruzi (CO). 

 

 

 

                        
CRI CR CO CRI CR 8 pacientes grupo AG 

500 pb 

 

Figura 22-  Perfil de fragmentos pós digestão PCR-RFLP GPI/HhaI em gel de agarose 
3% corado com brometo de etídio, utilizando amostras de epimastigotas 
isoladas de pacientes com doença de Chagas aguda (AG), crônica (CR), 
crônica com imunodepressão (CRI) e com co-infecção HIV/T. cruzi (CO). 
Colunas: 1. Padrão de Peso Molecular gene Ruler ™ 100 pb DNA Ladder 
(Fermentas); 2. Isolado de 1 paciente AG com 3 bandas: 2<500 pb + <300 pb; 
3-9. Isolados de 7 pacientes AG com 2 bandas: ~800 pb+<500 pb; 10. Isolado 
de paciente CR: 3 bandas: 2<500 pb + <300 pb; 11-12. 2 isolados do mesmo 
paciente do grupo CRI: 4 bandas ~800 pb+ 2<500 pb+<300pb; 13. Isolado de 
1 paciente do grupo CO com 3 bandas: 2<500 pb + <300 pb; 14. Isolado de 1 
paciente do grupo CR com 3 bandas: 2<500 pb + <300 pb; 15. Isolado de 1 
paciente do grupo CRI com 3 bandas: 2<500 pb + <300 pb; 16. Padrão de 
peso molecular gene Ruler ™ 100 pb DNA Ladder (Fermentas). 

 

Observaram-se nas amostras analisadas, fragmentos pós digestão enzimática, com 

perfis genéticos de T. cruzi de duas a quatro bandas, sendo mais frequente, nesse caso, 

padrão com dois fragmentos. 
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5.6.3 Classificação de T. cruzi em Discrete Typing Unit (DTU) 

A Tabela 12 representa a distribuição geral dos isolados quanto à 

classificação em DTU através da combinação dos resultados dos quatro ensaios 

moleculares demonstrados por PCR-SL (mini-exon), PCR-24Sα rDNA (LSU rDNA), 

PCR-RFLP HSP60/EcoRV e PCR-RFLP GPI/HhaI, como apresentado na Figura 2 

em materiais e métodos. Salienta-se que a tipagem molecular por esses ensaios foi 

realizada para os 187 isolados de T. cruzi dos 106 pacientes. 

 

Tabela 12-  Distribuição de 106 isolados de 106 pacientes dos grupos: agudo (AG), 
crônico (CR), crônico com imunodepressão (CRI), coinfectado HIV/T. 
cruzi (CO) e reativado (CO/RE), transplantado (TX) e reativado 
(TX/RE) quanto à classificação dos isolados em DTU. 

AG CR CRI CO CO/RE TX a TX/RE a Total

N=9 N=27 N=15 N=27 N=6 N=20 N=2 N=106

N (%)

TcI 7 (6,6) 0 (0) 0 (0) 1 (0,9) 1 (0,9) 0 (0) 0 (0) 9 (8,5)

TcII 1 (0,9) 23 (21,7) 14 (13,2) 24 (22,6) 4 (3,8) 19 (17,9) 2 (1,9) 87 (82,1)

TcV 0 (0) 2 (1,9) 1 (0,9) 1 (0,9) 0 (0) 1 (0,9) 0 (0) 5 (4,7)

TcVI 1 (0,9) 2 (1,9) 0 (0) 1 (0,9) 1 (0,9) 0 (0) 0 (0) 5 (4,7)

Total 9 (8,5) 27 (25,5) 15 (14,2) 27 (25,5) 6 (5,7) 20 (18,9) 2 (1,9) 106 (100)

Grupos

DTU

 
a-Grupos: (TX) composto por 11 transplantados do coração (TXC), 2 de fígado (TXH), 2 de 
medula óssea (TXMO), 5 de rim (TXR); TX/RE:Transplantados com reativação: 1 de 
coração (TXC/RE) e 1 de rim (TXR/RE). 
 

Não foram observadas diferenças entre isolados de um mesmo paciente ou de 

diferentes sítios de isolamento (sangue ou LCR). Pode-se notar a predominância dos 

isolados DTU TcII nos grupos de pacientes analisados com uma porcentagem geral 

de 82,1%, com exceção do grupo agudo em que 7/9 isolados são DTU TcI. 

Enfatiza-se a presença de 5 isolados DTU TcV nos grupos CR, CRI, CO e 

TX, além de 5 isolados DTU TcVI, sendo um paciente com a forma aguda e os 

outros quatro, pacientes crônicos com ou sem imunossupressão. 
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A Tabela 13 representa a distribuição de 106 isolados quanto à classificação 

em DTU em relação à naturalidade (origem) dos pacientes com doença de Chagas. 

 

Tabela 13-  Distribuição de 106 isolados de 106 pacientes com doença de Chagas 
segundo a classificação em DTU e naturalidade. 

 

TcI TcII TcV TcVI Total

N=9 N=87 N=5 N=5 N=106

9 (8,4) 44 (41,5) 2 (1,9) 1 (1,0) 56 (52,8)

0 (0,0) 43 (40,6) 3 (2,8) 4 (3,8) 50 (47,2)

9 (8,5) 87 (82,1) 5 (4,7) 5 (4,7) 106 (100)

Região 2 a

Total

DTU

Naturalidade

N (%)

Região 1 a

 

a.Região 1: norte, nordeste, centro-oeste brasileiro e Bolívia; Região 2: sudeste e sul 
brasileiro. 

 

Observa-se que isolados DTU TcII estão concentrados principalmente nas 

nordeste e sudeste, revelando diferença estatisticamente significante com valor de 

Qui-quadrado=10,706; graus de liberdade (df=3); P=0,013. 
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6 DISCUSSÃO  

 

 

No presente trabalho, 236 amostras sanguíneas e 187 isolados de T. cruzi de 

106 pacientes com doença de Chagas aguda, crônica e com imunodepressão (co-

infecção HIV/ T. cruzi e transplantados com e sem reativação) foram estudadas, 

sendo analisados, pela primeira vez, por técnicas de tipagem molecular e perfis de 

kDNA de amostras extraídas diretamente do sangue, em comparação aos observados 

em isolados obtidos por métodos parasitológicos de enriquecimento através.  

A inclusão de pacientes com co-infecção HIV/T. cruzi e submetidos a 

transplantes possibilitou o estudo dos pacientes que apresentaram reativação da 

doença de Chagas, com coletas seriadas de amostras de sangue e eventualmente de 

LCR. Uma possível influência da terapêutica antiparasitária no perfil genético de 

paciente com falha terapêutica foi também avaliada pela primeira vez por tais 

técnicas de maneira seriada em diferentes períodos do transplante e do tratamento. 

Pôde-se demonstrar maior variabilidade genética do perfil de kDNA de T. 

cruzi de amostras extraídas diretamente do sangue, em comparação aos isolados 

obtidos por métodos parasitológicos indiretos, por meio da técnica de LSSP-PCR, 

sugerindo que durante o processo de crescimento haja seleção de subpopulações. 

Adicionalmente, o estudo de amostras dos mesmos sujeitos em diferentes momentos 

permitiu verificar presença de perfis variados mesmo antes de transplantes ou da 

terapêutica específica com seleção de alguns perfis após a introdução do tratamento. 

Com objetivo de unificar as abordagens referentes à classificação dos 

isolados do T. cruzi, em 2009 foi reconhecida oficialmente a divisão da espécie em 

seis DTU’s (Discrete Typing Unit) como proposto por Zingales et al. (2009). 

Entretanto, para acessar a identificação genética dos isolados de T. cruzi nas suas 

respectivas DTUs foi necessário o emprego de diferentes marcadores moleculares 

para realizar com confiabilidade a genotipagem. Nesse contexto, foram utilizados os 

marcadores propostos por Lewis et al. (2009), fundamentados em um tripé de análise 

de associação do perfil de bandas apresentado após a amplificação do gene 24Sα 
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rDNA (LSU rDNA) juntamente com os perfis de fragmentos amplificados dos genes 

HSP60 e GPI submetidos a RFLP-PCR com enzimas de restrição específicas. No 

presente trabalho, além desses três marcadores, associou-se a análise do gene da 

região intergênica de mini-exon (SL-IR), permitindo a identificação das seis DTUs. 

Entre os pacientes de nossa casuística, houve predomínio de DTU TcII tanto em 

pacientes coinfectados HIV/T. cruzi quanto nos pacientes crônicos e transplantados 

(Tabela 12), resultados similares aos observados na literatura, afirmando que DTU 

TcII está mais associada à infecção humana e reservatórios naturais com distribuição 

geográfica entre os eixos norte e sul do Brasil (Souto et al., 1996; Fernandes et al., 

1998; Zingales et al., 1998; Añez et al., 2004 e Freitas et al., 2005).  

Em uma recente revisão englobando a ecoepidemiologia das diferentes DTUs 

de T. cruzi, Zingales et al. (2012) reafirmam que a DTU TcII é encontrada 

predominantemente nas regiões sul e central da América do Sul. Essa DTU foi 

encontrada tanto ao ciclo silvestre como ao doméstico da doença de Chagas 

(Fernandes et al., 1999; Zingales et al., 1999) e parece estar intimamente relacionada 

às manifestações clínicas cardíacas e digestivas (megacólon e megaesôfago) nos 

casos de infecção humana (Freitas et al., 2005; Yeo et al., 2005; Lages-Silva et al., 

2006). No presente trabalho, dois pacientes classificados como DTU Tc I, são 

oriundos do nordeste brasileiro. Brito et al. (2008), também demonstraram a 

circulação de DTU TcI e o possível risco da transmissão da doença de Chagas no 

nordeste brasileiro. Além disso, no presente estudo, sete pacientes com doença de 

Chagas aguda, provenientes da região norte do Brasil, também foram classificados 

como DTU TcI, conforme descrito nas formas de transmissão oral nesta região 

(Valente et al., 2009). Em geral, na região da Colômbia, assim como em vários 

países da bacia Amazônica, ocorre o predomínio da infecção humana pelo DTU TcI 

e, essa linhagem, está mais relacionada com a infecção aguda assintomática e/ou com 

raríssimas manifestações clínicas crônicas (Miles et al., 1981; Zingales et al., 1999; 

Coura et al., 2002). A diferença estatisticamente significante verificada na 

distribuição das DTU, poderia ser atribuída à ocorrência de TcI nas regiões norte e 

nordeste e ausência nas regiões sul e sudeste. 

A presença de DTU TcII, em cerca de 82,1% dos isolados da presente 

casuística, confirma os registros dessa DTU na doença crônica humana, porém não 
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era conhecida a distribuição de outras DTU em populações de pacientes 

imunodeprimidos. Assim, o segundo tipo encontrado com 8,5% foi a DTU TcI, 

detectada em sete pacientes agudos, encontrada principalmente na Amazônia e 

Nordeste do Brasil (Valente et al., 2009).  Foi, no entanto, também registrada em 

pacientes crônicos imunodeprimidos (CO e CO/RE). As outras DTUs, TcV e TcVI 

foram observadas em 4,7% dos casos, respectivamente em pacientes dos grupos AG, 

CR, CO e CO/RE. 

Como consequência do presente achado de DTUs diversas, circulando em 

nossos pacientes, embora 17,9% não representam DTU TcII, torna-se fundamental a 

necessidade de estabelecer em nosso meio, limiares de reatividade para análise de 

parasitemia por PCR quantitativa, uma vez que foram registrados na literatura 

limiares diferentes de reatividade conforme a DTU observada (Qvarnstrom et al., 

2012). 

A análise de DTUs não mostrou infecção mista em pacientes com doença de 

Chagas e imunodepressão, dos quais foram analisados diversos isolados de um 

mesmo paciente obtidos em períodos diferentes. Com efeito, em algumas amostras 

coletadas pré e pós-terapia de três pacientes do grupo CO/RE, e isolados de sítios 

biológicos diferentes (LCR e sangue) foi registrado o mesmo padrão para 

classificação em DTU. Por ser necessária uma maior concentração de DNA para esta 

análise, usualmente realizada em parasitos isolados por métodos de enriquecimento 

indiretos, tais exames (xenodiagnóstico e hemocultura) podem atuar como filtros 

biológicos selecionando populações específicas de protozoários ou o próprio sistema 

imune do hospedeiro pode ser responsável por esta seleção (Breniere et al., 1998; 

Fernandes et al., 1998). Diferentemente dos dados presentes, Burgos et al. (2005) 

detectaram em um paciente com aids e reativação da doença de Chagas no SNC, 

diferentes isolados observados no sangue e cérebro através de PCR para a sequência 

do mini-exon e 24Sα rDNA. Em 2008, este mesmo grupo demonstrou em outro 

paciente com aids e reativação da doença no SNC, uma mistura de duas populações 

de TcI e TcII/VI demonstrando uma predominância de TcI no LCR. Como será 

discutido posteriormente, apesar de não haver diferença nas DTU analisadas em 

amostras repetidas e de diferentes sítios, registrou-se no presente trabalho diferenças 

nos perfis observados por LSSP-PCR. 
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Em relação aos padrões de bandas observados pela PCR- ND7, os pacientes 

com doença de Chagas do grupo coinfectado (CO) apresentaram predomínio do 

produto de ~900 pb (Tabela 4), porém mesmo com o reagrupamento dos pacientes, 

esse predomínio, não foi estatisticamente significante (Tabela 5). Deve-se salientar 

que o estudo desse gene em diferentes grupos de pacientes com e sem 

imunodepressão não foi descrita na literatura. Além disso, não foi demonstrada 

diferença estatisticamente significante com as diferentes formas clínica da doença de 

Chagas, porém a similaridade da distribuição das bandas em 93 isolados de pacientes 

das formas cardíaca, indeterminada, digestiva/cardíaca e digestiva no presente 

trabalho, está de acordo com a descrição de Carranza et al. (2009) do mesmo grupo 

de Baptista et al. (2006), em que avaliaram 84 isolados de pacientes com as formas 

indeterminada e cardíaca da doença.  

Em relação à associação observada entre os padrões de bandas detectados 

pela PCR-ND7 e a naturalidade dos pacientes, onde provavelmente adquiriram a 

doença de Chagas, mostrou-se diferença estatisticamente significante, tendo sido o 

padrão de aproximadamente 900 pb predominante nos indivíduos das regiões norte, 

nordeste, centro-oeste e no país Bolívia. Essa associação não foi descrita nos 

trabalhos de Baptista et al. (2006) e Carranza et al. (2009), visto que os pacientes por 

eles avaliados eram somente do estado de Minas Gerais, Brasil. Nos pacientes 

provenientes das regiões sul e sudeste, houve leve predominância do padrão de 

aproximadamente 400 bp. Considerando amostras coletadas em diferentes períodos 

incluindo amostras pré e pós-terapia e diferentes sítios biológicos (sangue e LCR) do 

mesmo paciente, não foram observadas diferenças em relação ao gene ND7. 

Por minimizar possíveis efeitos da seleção de parasitos no processo de 

isolamento por métodos indiretos, o ensaio de LSSP-PCR permitiu analisar amostras 

diretamente do sangue periférico, sem processos de enriquecimento prévio, com 

menor possibilidade de seleção clonal. Pôde-se demonstrar por LSSP-PCR, no 

presente trabalho, diferenças entre amostras de DNA extraídas diretamente de 

material biológico do paciente em diferentes períodos, mostrando-se uma técnica 

com melhor poder discriminatório do que a análise por DTU. Enfatiza-se inclusive a 

a variabilidade de bandas em amostras analisadas antes e após a falha terapêutica, 
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pelo ensaio de LSSP-PCR em amostras extraídas diretamente do sangue, sugerindo 

seleção de subpopulações durante o tratamento. 

Os resultados do ensaio de LSSP-PCR, revelaram uma alta variabilidade 

intraespecífica nos padrões eletroforéticos entre as amostras de sangue e de isolados 

de T. cruzi, porém sem aparente relação com as manifestações clínicas da doença, 

tipagem molecular, dimorfismo do gene ND7 e grupo nos quais foram classificados 

esses pacientes. Segundo Lages-Silva et al. (2006) a variabilidade intraespecífica 

pode ser devida à interação hospedeiro-parasito, dependente da pressão do sistema 

imune do hospedeiro. Além disso, devido a um alto número de cópias selecionáveis e 

altas taxas de mutações nas regiões hipervariáveis do kDNA, em função da pressão 

seletiva do hospedeiro, podem ocorrer perdas de cópias de kDNA transformando-se 

em um outro clone. Diferenças foram demonstradas nos perfis moleculares em 

amostras coletadas de um mesmo paciente em períodos distintos, podendo ser 

ocasionada pela alta taxa de mutação nas regiões hipervariáveis do kDNA de T. cruzi 

(Shapiro e Englund, 1995). 

Dados evolutivos da análise por LSSP-PCR de cada paciente sugerem 

variações dos perfis apresentados durante o período de reativação ou recidiva da 

doença de Chagas. Deve ser comentado que a técnica de LSSP-PCR, por ser aplicada 

diretamente às amostras de pacientes (previamente à aplicação do método de 

enriquecimento indireto), favorece a detecção de diferentes perfis apresentados pelos 

pacientes em amostras de sangue em comparação com perfis apresentados por 

isolados do parasito. Além disso, foi capaz de mostrar variabilidade genética não 

detectada pela tipagem tradicional para classificação de T. cruzi em DTU. É 

importante enfatizar que, os perfis eletroforéticos verificados por LSSP-PCR, foram 

reprodutíveis, quando realizados em duplicata, além de exibirem os mesmos padrões 

nas cepas Y e Tulahuen, usadas com controles positivos de reação em todos os 

ensaios moleculares. 

Em relação às amostras coletadas de sítios diferentes (LCR e sangue), 

observou-se por LSSP-PCR diferenças entre padrões eletroforéticos, como registrado 

por Burgos et al. (2005, 2010), Cura et al. (2012) e também demonstrado por 

Andrade et al. (2002) em estudo experimental. 
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Os grupos principais determinados pelos dendrogramas em amostras 

pareadas, mostram concentração dos casos agudos homogeneamente em dois grupos, 

relação com a região norte e DTU TcI. Não há aparentemente diferença na 

distribuição dos pacientes crônicos e crônicos imunodeprimidos, em geral com 

predominância da forma cardíaca (em maior número nesta casuística) tanto na região 

nordeste como sudeste, predominância de DTU TcII e padrão de ND7 tanto de 

bandas 400 pb quanto 900 pb, embora em geral o último seja mais frequente. 

Os dados demonstrados pelos dendrogramas realizados em amostras de 

sangue e isolados de T. cruzi, em pacientes sob influência do tratamento etiológico 

da doença de Chagas, parecem indicar seleção genética do parasito em amostras pós 

terapia. Os perfis observados comparativamente entre isolados do parasito por 

métodos de enriquecimento e amostras extraídas diretamente do sangue sugerem que 

estudos realizados após cultivo do parasito possam refletir subpopulações já 

selecionadas, sugerindo que informações mais fidedignas possam advir da utilização 

de DNA do parasito extraído diretamente de amostras biológicas sem cultivo prévio. 

Pôde-se também verificar que a técnica de LSSP PCR foi mais útil do que as 

análises tradicionalmente empregadas para mostrar diferenças tanto de amostras 

pareadas (sangue/isolados obtidos por método parasitológico indireto) como de 

amostras repetidamente coletadas de um mesmo paciente no mesmo sítios ou em 

sítios biológicos diferentes. O encontro de padrões distintos na análise por LSSP-

PCR em diferentes períodos no mesmo paciente, na vigência de imunodepressão e 

mesmo em pacientes sem imunodepressão, reveste-se de importância pela possível 

influência no monitoramento de pacientes sob terapêutica e paralelamente com 

recidiva. 

Por não necessitar de grande massa parasitária a técnica de LSSP-PCR 

prestou-se para analisar possíveis perfis de kDNA que ocorrem durante a terapêutica, 

com contribuição em pacientes que apresentaram recidiva com reaparecimento de 

diferentes perfis durante o tratamento. Essas informações podem ser confirmadas 

com seguimento de número maior de pacientes e podem ser úteis em pacientes que 

não respondam à terapêutica, pois por essa técnica, pode-se verificar se exibem 
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novos perfis genéticos de kDNA ou se permanecem como previamente ao 

tratamento, ajudando na decisão quanto ao manejo mais adequado do paciente. 

Adicionalmente, os dados observados por LSSP-PCR, acrescentam 

informações adicionais não revelados pelos outros métodos utilizados na tipagem 

molecular tradicional, representando novos desafios para o entendimento da relação 

hospedeiro-parasito em pacientes com doença de Chagas sem e com 

imunossupressão, ao lado de fatores como nível de parasitemia e pressão seletiva de 

medicamentos antiparasitários e imunossupressores. 
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7 CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho realizado com 106 pacientes com doença de Chagas com 

e sem imunodepressão, empregando 423 amostras (187 isolados de T. cruzi e 236 

amostras sanguíneas) permitiu as seguintes conclusões: 

 

1. A análise de DTU de T. cruzi em 187 isolados de pacientes com doença de 

Chagas com e sem imunodepressão, obtidos a partir de métodos 

parasitológicos de enriquecimento indireto, mostrou predominância de DTU 

TcII, ressaltando-se a presença de TcI nos grupos AG, CO e CO/RE, de DTU 

TcV em CR, CRI, CO e TX e de DTU TcVI nos grupos AG, CR, CO/RE; 

2. A distribuição de DTUs segundo a naturalidade (origem) dos pacientes 

agrupados em duas grandes regiões (Região 1: norte, nordeste, centro-oeste 

brasileiro e Bolívia; Região 2: sudeste e sul brasileiro) mostrou diferença 

estatisticamente significante (P=0,013); 

3. Não houve diferença entre os padrões de bandas observados para 

determinação das diferentes DTUs em amostras repetidas de um mesmo 

paciente, em diferentes períodos, no mesmo sítio ou em distintos sítios 

biológicos de mesmo paciente; 

4. A análise da distribuição das bandas de aproximadamente 400 pb e 900 bp, 

segundo os diferentes grupos estudados (crônicos sem imunodepressão CR vs 

imunodeprimidos CRI+CO+TX+CO/RE+TX/RE) não mostrou diferença 

estatisticamente significante, apesar da banda de 900 pb ter ocorrido mais 

frequentemente nos grupos CO e TX; 

5. Não se confirmaram registros na literatura de predominância da banda de 

aproximadamente 900 bp do gene ND7, em pacientes da forma cardíaca, em 

contraste ela foi predominante em pacientes da forma indeterminada ou 

forma digestiva (com ou sem cardiopatia), embora sem diferença 

estatisticamente significante com as diferentes formas clínicas; 
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6. Em relação à sequência do gene ND7, mostrou-se que o padrão de ~900 bp 

foi observado em 83,0% das amostras da região 1 (norte, nordeste, centro-

oeste e Bolívia) em comparação à presença da banda de aproximadamente 

400 pb presente em 54,0% amostras de pacientes da região 2 (sudeste e sul do 

Brasil) (P<0,001); 

7. Observou-se por LSSP-PCR maior variabilidade da sequência do kDNA de T. 

cruzi analisadas diretamente de amostras biológicas em comparação a 

isolados obtidos em cultura de pacientes com doença de Chagas com e sem 

imunodepressão, confirmado por análise de dendrograma de amostras 

pareadas (sangue/isolado), sugerindo que populações selecionadas sejam 

derivadas dos isolados em cultura; 

8. Foram observados padrões polimórficos de kDNA por LSSP-PCR, em 

amostras repetidas de um mesmo paciente ou sítio biológico com grande 

variabilidade tanto no pré e no pós-transplante como antes e após terapia, 

sugerindo a influência do tratamento na seleção de perfis observados em 

pacientes com falha terapêutica. Esses dados sugerem que esta técnica seja 

útil no monitoramento da resposta terapêutica, particularmente mediante falha 

na terapia; 

9. Registrou-se também por LSSP-PCR, a presença de diferentes perfis de 

kDNA em sítios biológicos diversos (LCR e sangue), do mesmo paciente, no 

mesmo período durante processo de reativação da doença de Chagas; 

10. Os dados observados por LSSP-PCR acrescentam informações adicionais não 

revelados por tipagem molecular (DTU), representando novos desafios para o 

entendimento da relação hospedeiro-parasito em pacientes com doença de 

Chagas sem e com imunossupressão. 
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Anexo 1 -- Distribuição de Amostras (sangue e isolados de T. cruzi) de 106 pacientes com doença de Chagas sem e com 
imunodepressão 

 

Grupo de Pacientes Sub Grupo de Pacientes  
Numeração do 

paciente 

Tipo de amostra 

 Diferença de tempo entre amostras Isolado de 
T.cruzi 

 Sanguínea 

                 

Grupo Agudo (AG)  
N=9 

   AG1  1   1  Mesma data de coleta 

   AG2  1   1  Mesma data de coleta 

   AG3  1   1  Mesma data de coleta 

   AG4  1   1  Mesma data de coleta 

   AG5  1   1  Mesma data de coleta 

   AG6  1   1  Mesma data de coleta 

   AG7  1   1  Mesma data de coleta 

   AG8  1   1  Mesma data de coleta 

   AG9  1   1  Mesma data de coleta 

                 

Grupo Crônico (CR)  
N=27 

   CR1  1   1  Mesma data de coleta 

   CR2  1   1  Mesma data de coleta 

   CR3  1   1  Mesma data de coleta 

   CR4  1   2  4 meses, 26 dias 

   CR5  1   1  Mesma data de coleta 

   CR6  1   2  3 anos, 4 meses, 21dias 

   CR7  1   1  Mesma data de coleta 

   CR8  1   1  Mesma data de coleta 

   CR9  1   3  1 ano, 2 meses, 27 dias 
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   CR10  1   1  Mesma data de coleta 

   CR11  1   2  8 anos, 4 meses, 1 dia 

   CR12  1   1  Mesma data de coleta 

   CR13  1   0  Não se aplica 

   CR14  1   1  Mesma data de coleta 

   CR15  1   1  Mesma data de coleta 

   CR16  2   2  8 meses, 5 dias 

   CR17  1   2  1 ano, 3 meses, 19 dias 

   CR18  1   1  Mesma data de coleta 

   CR19  2   2  6 meses, 26 dias 

   CR20  1   1  Mesma data de coleta 

   CR21  1   1  Mesma data de coleta 

   CR22  1   1  Mesma data de coleta 

   CR23  1   1  Mesma data de coleta 

   CR24  1   1  Mesma data de coleta 

   CR25  1   1  Mesma data de coleta 

   CR26  1   0  Não se aplica 

   CR27  1   1  Mesma data de coleta 

                 

Grupo Crônico com 
imunodepressão (CRI) 

N=15 

   CRI1  1   1  Mesma data de coleta 

   CRI2  1   1  Mesma data de coleta 

   CRI3  1   1  Mesma data de coleta 

   CRI4  1   0  Não se aplica 

   CRI5  1   1  Mesma data de coleta 

   CRI6  1   1  Mesma data de coleta 

   CRI7  2   3  3 anos, 4 meses 
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   CRI8  3   2  5 anos, 11 meses, 2 dias 

   CRI9  3   2  5 meses 

   CRI10  1   0  Não se aplica 

   CRI11  4   4  1 ano, 5 meses, 21 dias 

   CRI12  1   0  Não se aplica 

   CRI13  1   0  Não se aplica 

   CRI14  1   1  Mesma data de coleta 

   CRI15  2   2  5 meses, 22 dias 

                 

Grupo Coinfectados 
HIV/T.cruzi (CO)  

N=27 

   CO1  2   3  13 anos, 1mês, 20 dias 

   CO2  2   1  11 meses, 16 dias 

   CO3  1   3  2 anos, 4 meses, 25 dias 

   CO4  1   1  Mesma data de coleta 

   CO5  1   1  Mesma data de coleta 

   CO6  3   2  13 anos, 4 meses, 10 dias 

   CO7  2   0  9 meses, 18 dias 

   CO8  8   3  10 anos, 10 meses, 23 dias 

   CO9  2   2  8 anos, 10 meses, 21 dias 

   CO10  2   2  2 anos, 5 meses, 11 dias 

   CO11  1   1  Mesma data de coleta 

   CO12  1   0  Não se aplica 

   CO13  1   1  Mesma data de coleta 

   CO14  2   9  17 anos, 2 meses, 28 dias 

   CO15  2   9  5 anos, 5 meses 

   CO16  1   4  8 meses, 3 dias 

   CO17  5   3  7 anos, 2 meses, 21 dias 
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   CO18  5   2  2 anos, 4 meses, 1 dia 

   CO19  3   2  6 anos, 9 meses, 8 dias 

   CO20  2   2  9 anos, 8 meses, 4 dias 

   CO21  7   4  12 anos, 4 meses, 6 dias 

   CO22  1   1  Mesma data de coleta 

   CO23  7   9  10 anos, 9 dias 

   CO24  4   7  7 anos, 9 meses, 2 dias 

   CO25  1   10  14 anos, 2 meses, 4 dias 

   CO26  1   5  4 anos, 11 meses, 23 dias 

   CO27  2   1  3 anos, 6 meses, 11 dias 

                 

Grupo Coinfectados 
HIV/T.cruzi com 

reativação (CO/RE) 
N=6 

   CORE1  1   5  2 anos, 3 meses, 27 dias 

   CORE2  1   1  Mesma data de coleta 

   CORE3  1   1  Mesma data de coleta 

   CORE4  3   3  4 dias 

   CORE5  2   2  Mesma data de coleta 

   CORE6  1   8  15 dias 

                 

Grupo Transplantado (TX) 
N=20 

Grupo Transplantado 
Cardíacos (TXC) 

N=11 

 TXC1  1   1  Mesma data de coleta 

 TXC2  1   1  Mesma data de coleta 

 TXC3  2   2  1 mês, 1 dia 

 TXC4  1   1  Mesma data de coleta 

 TXC5  1   1  Mesma data de coleta 

 TXC6  3   3  1 mês, 27 dias 

 TXC7  1   1  Mesma data de coleta 

 TXC8  1   1  Mesma data de coleta 
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 TXC9  1   1  Mesma data de coleta 

 TXC10  1   1  Mesma data de coleta 

 TXC11  1   1  Mesma data de coleta 

Grupo Transplantado 
Hepático (TXH) 

N=2 

 TXH1  3   2  2 anos, 9 meses, 25 dias 

 TXH2  1   1  Mesma data de coleta 

Grupo Transplantado 
Renal (TXR) 

N=5 

 TXR1  3   6  1 ano, 8 meses, 29 dias 

 TXR2  1   1  Mesma data de coleta 

 TXR3  2   2  4 meses, 11 dias 

 TXR4  1   1  Mesma data de coleta 

 TXR5  1   3  1 ano, 2 meses, 20 dias 

Grupo Transplantado 
Medula Óssea (TXMO) 

N=2 

 TXMO1  11   20  4 anos, 11 meses, 7 dias 

 TXMO2  5   13  8 anos, 7 meses, 8 dias 

                 

Grupo Transplantado com 
reativação (TX/RE) 

N=2 

Grupo Transplantado 
Cardíaco com reativação 

(TXC/RE)  
N=1 

 TXC/RE1  3   3  3 meses, 13 dias 

Grupo Transplantado renal 
com reativação (TXR/RE) 

N=1 
 TXR/RE1  1   1  Mesma data de coleta 

                 

Total Geral de Amostras       187   236    
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Anexo 2 - Dendrograma gerado por LSSP-PCR de 170 amostras (sangue e 
isolados) de 85 pacientes com doença de Chagas, por UPGMA e coeficiente de 
Pearson. SD:sem dados; NA: não se aplica; S:sem amplificação. 
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Anexo 3 - Dendrograma gerado por LSSP-PCR de 58 amostras (sangue e 
isolados) de 6 pacientes com doença de Chagas dos grupos CO N=1, CO/RE 
N=3, TXR N=1 e TXMO N=1, utilizando método UPGMA e coeficiente de 
Pearson; NAa: não se aplica ao critério definido; SAb: sem amplificação da 
sequência do gene ND7 (Cepa Tulahuen e isolado TcI). 

 




