
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I- INTRODUÇÃO: 
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1. A doença de Chagas: 

A doença de Chagas ou Tripanossomíase Americana, causada pelo 

protozoário Trypanosoma cruzi, foi descoberta em 1909, por um cientista 

brasileiro, Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas, em Laissance, interior do 

Estado de Minas Gerais (LEWINSOHN, 1979). Carlos Chagas trabalhava 

nessa época no combate à malária e era integrante da equipe de 

pesquisadores de Osvaldo Cruz. 

Assim, tomou conhecimento da existência de insetos hematófagos, 

conhecidos como “barbeiros” pelo hábito de sugar os indivíduos na face, 

presentes em grande número nas habitações carentes da região. Ao analisar 

o conteúdo do intestino médio desses insetos descobriu as formas de um 

protozoário flagelado, e em homenagem ao seu tutor, Osvaldo Cruz, 

denominou o novo parasito de Trypanosoma cruzi (CHAGAS, 1909; 

PUNUKOLLU, 2004). 

Carlos Chagas enviou algumas amostras dos insetos contaminados 

ao laboratório de Osvaldo Cruz para análise, onde foi confirmada a 

efetividade através da inoculação em vários hospedeiros (coelhos, macacos 

e camundongos), que apresentaram no sangue as formas parasitárias 

semelhantes às existentes nos insetos (CHAGAS, 1911; LEWINSOHN, 

1979). 

O primeiro caso clínico da doença de Chagas foi descrito por Carlos 

Chagas ao observar grande número de formas flageladas de T.cruzi  através 

do exame de microscopia direta do sangue de uma criança de 2 anos de 

idade, chamada Berenice, que residia em uma cabana infestada de 

‘barbeiros” e apresentava sintomas como febre, linfadenopatia, baço e 

fígado aumentados (CHAGAS, 1910; PUNUKOLLU, 2004). 

Com base em estudos de biologia molecular através da descoberta 

de DNA do parasito em tecidos de múmias de civilizações do sudeste do 

Peru e nordeste do Chile, estima-se que o T.cruzi exista há pelo menos 

4.000 anos (GUHL et al.,1997). 
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Inicialmente a doença foi caracterizada como uma enzootia, afetando 

exclusivamente animais silvestres e transmitida por triatomíneos silvestres. 

Porém com o processo de colonização do homem, a procura de espaços 

para viver, como resultado da organização sócio-econômica e política, esses 

ecótopos naturais da doença foram ocupados pelo homem forçando os 

triatomínios silvestres a se adaptarem ao ambiente doméstico tornando-se 

uma zoonose (FUNASA, 2004). 

1.1. Doença de Chagas Congênita: 

O concepto pode adquirir a doença de Chagas da mãe via 

transplacentária, geralmente após o 6º mês de gestação. Ocorre quando 

tripomastigotas presentes no espaço interviloso atravessam o epitélio corial, 

parasitam o estroma, proliferam sob formas amastigotas e provocam 

alterações, sendo que o grau de envolvimento placentário está geralmente 

relacionado com a intensidade das lesões fetais (REICHE et al, 1996).  

A transmissão congênita da doença de Chagas constitui sério 

problema de saúde pública em áreas endêmicas e não endêmicas, devido à 

freqüente migração das populações rurais para os centros urbanos, sendo 

que a prevalência da infecção chagásica em gestantes e a incidência de 

transmissão congênita nas Américas do Sul e Central é bastante variada 

(BITTENCOURT, 2000).  

Um estudo realizado por Andrade, Zicker & Martinelli em 1994  em 

três regiões consideradas endêmicas, Salvador (Brasil), Santa Cruz de la 

Sierra (Bolívia) e Salta (Argentina) mostrou, através de casos descritos nos 

períodos de 1985 a 1993, grandes variações nas taxas de transmissão de 

doença congênita que atingiram os valores de 6,2% a 10% em Salvador, 8 a 

20% em Santa Cruz e 1 a 9% na Argentina. Essa grande variação pode 

estar relacionada a diversos fatores de risco como: a idade da mãe – quanto 

mais jovem maior o risco, a área de procedência, exposição relativa da mãe, 

histórico de gravidez, conhecimento de dados sorológicos, histórico de 

transfusão, uso de vitaminas e suplementos alimentares durante a gravidez, 
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migração, condições sócio-econômicas, densidade e cepa do parasito 

(ANDRADE; ZICKER; MARTINELLI,1994; BITTENCOURT,2000). 

No Brasil, Chile e Uruguai ocorre um grande decréscimo na taxa de 

prevalência da infecção chagásica em mulheres grávidas, quando 

comparado com dados históricos. Nos outros países do Cone Sul, a 

soroprevalência para T.cruzi em mulheres grávidas varia de 5 a 40%, 

dependendo da área geográfica (CARLIER; TORRICO, 2002). 

Estudos mais recentes na Bolívia comparando os dados de dois 

inquéritos epidemiológicos realizados no período de 1992-1994 e 1999-2001 

mostraram que o decréscimo na pobreza que ocorreu na Bolívia entre os 

dois inquéritos pode ter contribuído para a diminuição na morbimortalidade 

da doença, porém não na taxa de transmissão congênita, que permanece 

sendo sério problema de saúde pública (TORRICO et al, 2004). Na 

Argentina, estudo realizado no período de 1994 e 2001 em 20 províncias 

mostrou que as taxas de infecção congênita foram 38% acima da estimada 

(GURTLER; SEGURA; COHEN, 2003). Zaindenberg,(1999) encontrou 8,8% 

de recém nascidos infectados na província de Salta confirmando alta taxa de 

transmissão congênita de T.cruzi na Argentina.  

O diagnóstico da doença congênita pode ser realizado antes mesmo 

do nascimento da criança através da pesquisa de T.cruzi no sangue fetal de 

cordão umbilical com o método de concentração ou com o método 

“Quantitative Buffy Coat” –QBC Method (OKUMURA et al, 2004). No recém 

nascido é aconselhável realizar um teste parasitológico, onde o mais 

recomendado nas primeiras semanas também é o método QBC, pois 

apresenta o resultado imediato e necessita de pequenas quantidades de 

sangue para ser realizado (REICHE et al,1996), ou pode-se utilizar a PCR 

como método alternativo (CARLIER; TORRICO, 2002). 

A persistência de anticorpos IgG anti-T.cruzi após 6 meses de vida, 

confirma a infecção e torna-se um procedimento laboratorial de grande valia, 

na medida em que a detecção de anticorpos específicos da classe IgM pode 



 23

ser passível de inúmeros erros, como a passagem placentária  anormal de 

IgM materna e a presença de anticorpos tipo fator reumatóide dirigidos 

contra alótipos da IgM materna ocasionando resultados falso-positivos. 

Representam uma boa alternativa de confirmação diagnóstica a pesquisa de 

exoantígenos solúveis do T.cruzi em fluidos biológicos através do ELISA 

(REICHE et al,1996) e a detecção de anticorpos IgG contra o SAPA –- 

“Sheed Acute Phase Antigen” - em crianças a partir de três meses de idade, 

onde  os anticorpos específicos contra SAPA  transmitidos da mãe para o 

filho tendem a desaparecer precocemente em relação aos anticorpos 

convencionais(CARLIER; TORRICO,2002). 

O tratamento etiológico da doença de Chagas congênita deve ser 

aplicado a todas as crianças maiores de seis meses e com duas provas 

sorológicas positivas (CONTREAS et al,1999). A padronização do 

tratamento foi estabelecida pela World Health Organization – WHO - em 

2002, onde indica a administração das drogas durante 30 a 60 dias, nas 

doses de 10 a 15 mg/Kg/dia para o nifurtimox e 5 a 10 mg/Kg/dia para o 

benzonidazol (CARLIER; TORRICO, 2002).  

É aconselhável que, em todos os pré-natais, sejam realizados teste 

sorológico para a infecção chagásica nas pacientes que tiverem história 

epidemiológica sugestiva dessa infecção. No entanto, em áreas de alta 

prevalência de infecção chagásica e com elevada taxa de transmissão 

congênita, como acontece na Bolívia, todas as gestantes deveriam ser 

submetidas a triagem sorológica (BITTENCOURT, 2000). As estimativas 

existentes são de que a transmissão transplacentária seja responsável pela 

ocorrência de 9 a 10 mil novos casos nas Américas a cada ano (SILVEIRA, 

2000). 

 

2. Epidemiologia: 

A doença de Chagas está presente em 18 países do Continente 

Americano em duas zonas ecológicas diferentes; a região do Cone Sul 
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formada pelos países Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, 

onde o vetor principal convive com o homem dentro das habitações e nas 

áreas peridomiciliares; e na América Central e México, onde as espécies 

principais dos vetores vivem dentro das habitações e em áreas inabitadas. 

Através de um estudo transversal realizado no continente americano 

na década de 80, encontrou-se uma prevalência total de 17 milhões de 

casos, com 4.8 a 5.4 milhões de pessoas apresentando sintomas clínicos da 

doença, e uma incidência anual de 700.000 a 800.000 novos casos e 45.000 

mortes através da forma cardíaca da doença (MOREL; LAZDINS, 2003). 

Atualmente, estimativas indicam uma prevalência de infecção de 13 

milhões de pessoas no mundo, com 3,0 a 3,3 milhões de casos sintomáticos 

e uma incidência anual de 200.000 casos em 15 países (NATURE, 

vol.1,2003). 

De acordo com o banco mundial, o peso relativo da doença de 

Chagas – considerando outras enfermidades endêmicas na América Latina e 

Caribe e, medido por Anos de Vida Ajustados à Incapacidade (AVAI) - só é 

superado pelo conjunto das enfermidades diarréicas, infecções respiratórias 

e “Acquired Immuno-Deficiency Syndrome“ - AIDS, correspondendo a mais 

do dobro do somatório de malária, esquistossomose, leishmaniose e 

hanseníase (SILVEIRA, 2000). 

A significativa migração de populações de países endêmicos para 

países não-endêmicos faz a doença se expandir para fora de áreas 

geográficas tradicionais, fato extremamente relevante no contexto da 

transmissão via transfusão sanguínea (TDR, 2002.). 

Estudo realizado por Schmuñis et. al. entre doadores de bancos de 

sangue de 12 países da América Latina e Central no período de 1993 a 

1994, mostrou  altos índices de contaminação por T.cruzi na Bolívia, com 

14,8% de positividade.  Em 2002, através do estudo realizado pela Iniciativa 

dos Países do Cone Sul – INCOSUR - foram registradas taxas de infecção 

por T.cruzi entre doadores de bancos de sangue de 4,47% na Argentina, 
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12,4% na Bolívia, 0.62% no Brasil, 0,9% no Chile, 2,81% no Paraguai e 

0,47% no Uruguai, confirmando a alta prevalência da infecção na Bolívia 

(INCOSUR, 2003). Em todos os países do Cone Sul, com exceção da 

Bolívia, a cobertura sorológica para T.cruzi em doadores de sangue é em 

torno de 100% (CARLIER; FAUSTINO, 2002). 

Entre 1975 e 1980 o Laboratório de Soroepidemiologia do Instituto de 

Medicina Tropical de São Paulo - IMT-SP foi o centro de referência do 

“Inquérito Nacional Sobre a Prevalência da Doença de Chagas no Brasil”,  

sendo responsável pelo controle do teste de Imunofluorescência Indireta – 

IFI  em amostras de sangue colhidas por punção digital em papel de filtro e 

pela produção, distribuição de reagentes e controle de qualidade dos testes 

realizados em laboratórios credenciados no Brasil. 

No Brasil, em 1983, a área originalmente endêmica da doença de 

Chagas ou com risco de transmissão, correspondia a 36% do território 

brasileiro, com triatomíneos domiciliares em 2.493 municípios, distribuídos 

em 18 estados o equivalente a 50,1% do total  de 4.970 municípios. A 

população sob risco era de aproximadamente 60 milhões, com 4,2 % da 

população rural infectada (VINHAES; DIAS, 2000; FUNASA, 2004) 

Devido a vários programas de combate à transmissão vetorial da 

doença de Chagas criados a partir da década de 70, o número de municípios 

contaminados por Triatoma infestans caiu de 711 em 1983, para apenas 102 

em 1998. As taxas de infecção natural de T.infestans foram reduzidas de 

8,4% (1983) para 2,9% em 1997, com alguns focos de importância no 

nordeste do estado de Goiás e sul de Tocantins, na região do Além São 

Francisco, na Bahia, no norte do estado do Rio Grande do Sul e no sudeste 

do estado do Piauí (VINHAES; DIAS, 2000). 

O Inquérito foi realizado na população de áreas rurais de todos os 

estados do país, com exceção do estado de São Paulo, que já estava 

desenvolvendo atividades de controle vetorial. Os resultados mostraram 

4,2% de prevalência média de infecção no Brasil, com taxas máximas de 
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8,8% no estado de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, 7,4% em Goiás e 

5,4% na Bahia. Foi encontrada em 711 municípios dos 11 estados 

pesquisados a espécie vetor, T.infestans (CAMARGO et. al., 1984). 

 

Devido ao programa coordenado de combate à doença de Chagas  

entre os países do INCOSUR, a transmissão da doença de Chagas por 

vetores e por transfusão sanguínea foi controlada no Uruguai em 1997, no 

Chile em 1999 e em 8 dos 12 estados endêmicos no Brasil em 2000 e a 

incidência de novas infecções por T.cruzi em todo o continente tem 

decrescido mais de 70% (WHO,2004; MONCAYO, 2003; VINHAES; DIAS, 

2000). Como conseqüência da interrupção da transmissão vetorial, tornam-

se cada vez mais raros doadores de sangue e gestantes infectados, o que 

reduz significativamente os riscos de transmissão transfusional e congênita 

(DIAS; SCHOFIELD, 1998). 

 

 

3. O agente etiológico T.cruzi: 

Trypanosoma cruzi está classificado na sessão Stercoralia da família 

Trypanosomatidae, que inclui Trypanosomas que se desenvolvem no tubo 

digestivo de vetores e são transmitidos na forma de tripomastigotas 

metacíclicos, pelo contato com fezes do vetor (FERREIRA; ÁVILA, 2001) 

O organismo monoflagelado do T.cruzi possui um condrioma formado 

por uma mitocôndria tubular única que percorre todo o corpo da célula e uma 

região especializada em forma de disco onde se encontram altas densidades 

de DNA citoplasmático (K-DNA) envolto por dupla membrana mitocondrial, 

denominada de cinetoplasto, este constitui uma estrutura característica da 

ordem Kinetoplastida. No cinetoplasto concentra-se a maior porção 

extracelular de material genético conhecido numa célula, ou seja, de 20 a 
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25% , frente ao habitual 1% de DNA extracelular das demais células (DIAS, 

1999). 

Carlos Chagas, em 1909, já havia descrito diferentes formas do 

estágio tripomastigota do parasito (delgadas ou largas) mostrando assim que 

T.cruzi não constitui uma população homogênea. As diferentes 

subpopulações que circulam na natureza são polimórficas, apresentando 

diferenças na capacidade de infecção, virulência, histiotropismo, curva de 

parasitemia e comportamento em relação aos distintos hospedeiros 

(CHAGAS, C, 1909; DIAS, 1999). 

Posteriormente, através de estudos filogenéticos foi possível agrupar 

as cepas em 2 grandes grupos: T.cruzi I, relacionado com o ciclo selvagem, 

pode apresentar a forma original de T.cruzi, e T.cruzi II, mais relacionado 

com o ciclo doméstico (ZINGALES, 1999; PRATA, 2001; FERREIRA; 

FORONDA; SCHUMAKER, 2003; PRATA, 2001.). Existem dados sugerindo 

que a linhagem II predomina em infecções humanas no norte da América do 

Sul, região em que as manifestações clínicas da doença de Chagas são 

exclusivamente cardíacas (FERREIRA; FORONDA; SCHUMACKER, 2003). 

Di Noia et al (2002), comprovaram essas diferenças entre cepas através da 

descoberta de uma pequena molécula de superfície do Trypanosoma, a 

TSSA (“T.cruzi Small Superficie Antigen”), mostrando a primeira evidência 

de que esta molécula está ligada diretamente com infecção por T.cruzi II. 

Para estudos diagnósticos e produção de antígenos, pode-se manter 

o parasito em laboratório através dos próprios triatomíneos (criação 

artificial), inoculação em animais (especialmente camundongos albinos, 

cobaias e hamsters), de criopreservação e de cultivos “in vitro”. Para estes 

últimos, empregam-se distintos meios, com preferência os monofásicos 

líquidos, como “liver infusion triptonase” – LIT- largamente disseminado e 

com excelente rendimento (DIAS, 1999). 

Em meios de cultura acelulares, como LIT e NNN (ágar sangue+LIT), 

T.cruzi desenvolve o ciclo semelhante ao descrito no vetor, apresentando 
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formas arredondadas denominadas tripomastigotas sanguíneas (infectantes 

para o hospedeiro vertebrado), semelhantes as esferomastigotas do vetor ou 

diretamente sob as formas epimastigotas, não infectantes para o hospedeiro 

vertebrado. Os epimastigotas se multiplicam por divisão binária simples e 

posteriormente se diferenciam em tripomastigotas metacíclicos (LANA; 

TAFURI, 1995). 

Por ultimo, deve-se ressaltar o grande interesse e facilidade para o 

cultivo de T.cruzi em meios celulares, como células HeLa, musculares, 

cardíacas e renais, outras células embrionárias, macrófagos, entre outras, 

onde subsistem e se multiplicam sob forma de amastigota, ocorrendo uma 

variedade de preferências, segundo a cepa do parasito (DIAS,1999). 

 

4. Estrutura Antigênica do Parasito: 

Trypanosoma cruzi tem uma complexa superfície celular composta 

principalmente de glicoproteínas e glicolipídeos, e essa complexidade 

estrutural se reflete em uma variedade de funções realizadas pela 

membrana do parasito, incluindo desde ataque e penetração da célula 

hospedeira até a resistência aos mecanismos de defesa tanto no intestino 

médio dos insetos quanto nas célula do hospedeiro vertebrado (TAKLE; 

SNARY,1992). 

T.cruzi precisa sintetizar o ácido siálico (um monossacarídeo) 

derivado do hospedeiro e incorpora-lo. Para realizar essa internalização, 

T.cruzi expressa a super família de glicoproteínas conhecidas como 

transialidases, enzimas capazes de catalizar a transferência do ácido siálico 

de glicoconjugados a moléculas “like” mucinas localizadas na membrana de 

superfície dos parasitos, podendo agir também como ligantes de superfície 

celular. A importância desse processo é indicada pelo fato de T.cruzi ter 

centenas de genes codificando as transialidases, transialidases “like” 

mucinas, e mucinas tipo proteínas (FRASCH, 2000).  
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As formas tripomastigotas de T.cruzi secretam e/ou excretam uma 

variedade de moléculas de membrana espontaneamente no meio em que 

vivem durante o curso da infecção, através de um mecanismo conhecido 

como “shedding”, funcionando como escape do parasito ao sistema imune 

do hospedeiro (SCHMUNIS et al, 1998). Muitas dessas moléculas 

excretadas e/ou secretadas apresentam grande atividade antigênica, 

(revisões de Colli e Alves, 1999; Acosta-Serrano, 2001; Schenckman et al 

1994; e Frasch, 2000). O resumo dos antígenos expressos em diferentes 

fases evolutivas do parasito e suas funções está apresentado na tabela 1. 

Tabela 1: Antígenos expressos por T.cruzi  

Família Antígeno Tamanho (KDa) Características Forma Referência 

 
Transialidase 

TS 120-200  Atividade Trans 
sialidase 

Ts / Tm Schenckman et al, 
1994; Cazzulo, 1992 

 Tsi 120-200 Ligação à β-galactose Ts /Tm Cremona et 
al,1995;1999 

 gp82 82 Ligante de superficie 
celular 

Ts/ Tm Yoshida et al,1997 

 gp85 85 Catalisa transferencia 
do ac. siálico  

Ts/ Tm Schenckman et al, 
1991; Pollewick et al, 
1991. 

 Tse 85 Atividade trans-
sialidase 

Epimastigota Briones et al,1995 

 
Trasialidase 
“like” 

Tc-85 85 Adesão 
celular,invasão celular, 
ligante à laminina 

Ts/ Tm 
Amastigota 

Wizel et al,1997;Millar 
et al,1999; Giordano 
et al,1999; Magdesian 
et al, 2001 

 FI/CEA/ 
CRP 

160 Regulação do 
complemeto 

Ts /Tm Jazin et al, 1995; 
Noris, 1997; Weston 
et al, 1999. 

 Tc-13 85 Dominio n-terminal 
não repetitivo/ domínio 
C- terminal repetitivo 
de 5 aa 

Ts/ Tm Camaptella et al 1992 

Mucin “like” Tc-Muc 35-50 Interação cél-cél 
Proteção sup. Cél. 

Epimastigota 
Tm 

Kelm; Schauer, 
1997;Varki,1997. 

 Tc-Muc 80-200 Invasão celular 
Produção de NO e 
citocinas 

Ts 
 

Almeida et al,1994; 
Schenckman,1991;Yo
shida et al, 1997 

Exoantigenos T-DAF 87-93 Resistência das 
tripomastigotas ao 
complemento 

TS Joiner et al, 1998. 

 FL-160 160 Teoria auto iumune Flagelo/ 
Ts 

Voorhis, Eisen, 1989. 

 CEA 160 Fase crônica Ts Jazin et al, 1991. 
 SAPA 130-200 Fase aguda e crônica Sobrenadante 

de cultura 
Affranchino et al, 1989

 TESA 150-160 Fase aguda e crônica Sobrenadande 
de cultura 

 Umezawa et al, 1996.
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Abreviaturas: Ts- Tripomastigota sanguínea, Tm- Tripomastigota metacíclica, TS– Transialidase, Tsi-

Transialidase inativa, Ts e – epimastigota, FL- proteína asociada ao flagelo, CEA- exoantígeno da fase crônica, 

CRP- proteína regulatória do complemento, gp- Glicoproteina, Tc muc- mucina associada ao T.cruzi, SAPA – 

antígeno secretado da fase aguda, TESA- antígeno secretado e excretado do Trypanosoma. 

 

5. Ciclo evolutivo: 

T.cruzi desenvolve o ciclo biológico do tipo heteroxênico, em que o 

parasito passa por uma fase de multiplicação intracelular no hospedeiro 

vertebrado, homem e mamíferos pertencentes a sete ordens diferentes, e 

extra-celular no inseto vetor, o triatomíneo (LANA; TAFURI, 1995). 

O homem – um hospedeiro acidental de T.cruzi – é infectado 

geralmente durante a noite através do contato com as fezes contaminadas 

dos triatomíneos, que durante o repasto sanguíneo despejam suas fezes e 

urina no rosto do homem, e este, ao coçar a região, leva as formas 

infectantes de T.cruzi às mucosas dos olhos, nariz e boca (PRATA, 2001). A 

forma infectante para o hospedeiro vertebrado é a tripomastigota 

metacíclica, que se encontra nas porções distais do intestino dos 

triatomíneos infectados (LANA; TAFURI, 1995). 

No hospedeiro vertebrado, os parasitos são fagocitados por células do 

sistema fagocítico momonuclear ou penetram ativamente em células sem 

grande capacidade fagocitária (FERREIRA; FORONDA; SCHUMACKER, 

2003). Após essa etapa de invasão, as formas tripomastigotas metacíclicas 

diferenciam-se em formas replicativas amastigotas nas células, que após 

várias divisões, transformam-se em tripomastigotas sanguíneas. Este último 

estágio é capaz de invadir uma variedade de células nucleadas, propagando 

assim a infecção. O ciclo se fecha quando o inseto hematófago ingere 

formas circulantes tripomastigotas sanguíneas durante sua refeição (DI 

NOIA et al., 2002) (Fig.1). 

 

 

 



 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Ciclo de vida do Trypanosoma cruzi (adaptado do site CDC, disponível 

em www.dpd.cdc.gov, 2005) 

 

6. Transmissão: 

O ambiente onde se dá a transmissão domiciliar da doença de 

Chagas é aquele em que as populações sob risco sobrevivem em estado 

precário, em casas mal construídas, expressão da baixa condição 

econômica e social desse extrato populacional. Assim, o mapa da 

Ciclo de vida do Trypanosoma cruzi 
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distribuição da doença de Chagas coincide quase sempre, com o da pobreza 

(SILVEIRA, 2000). 

A transmissão vetorial é a de maior importância epidemiológica. 

(LANA; TAFURI; 1995; PRATA, 2001; SILVA; CARVALHO; RODRIGUES, 

2001). T.cruzi é transmitido por insetos hematófagos da subfamília 

Triatominae (família Reduvidae, ordem Hemíptera), sendo que entre as mais 

de 120 espécies conhecidas no mundo apenas sete transmitem a doença 

(DIAS, 1999). As espécies mais importantes são Triatoma infestans, Rodnius 

prolixus, Panstrongilus megistus (BARRET, et. al. 2003).  

No Brasil, já foram identificadas pelo menos 44 espécies de 

triatomíneos, a maioria delas é silvestre. Dessas, cinco espécies são 

consideradas domésticas e, portanto, de importância epidemiológica: o T. 

infestans, que se espalhava do Rio Grande do Sul até Pernambuco, Paraíba 

e Piauí; o Panstrongilus megistus, distribuindo-se irregularmente por Santa 

Catarina e Rio de Janeiro, onde é silvestre e Minas Gerais e Bahia, onde é 

domiciliado ou silvestre; o T.brasiliensis e o T.pseudomaculata também 

ubiquitários, vivendo dentro e fora do domicílio, predominantemente no 

nordeste; e T.sórdida, de ampla distribuição (porém considerado de 

importância secundária) do Rio Grande do Sul ao Piauí, ocupando muitas 

vezes os nichos de onde o T. infestans foi eliminado (VINHAES e DIAS, 

2000; COURA, 2003). 

Diversas variáveis dependentes do vetor, como seu grau de 

antropofilia, tempo entre a picada e a defecação, número e quantidade de 

evacuações na unidade de tempo e o número de parasitos eliminados com 

as fezes ou urina influenciam o processo de infecção; sua capacidade de 

penetração bem como a intensidade do prurido, causado pela picada podem 

influenciar na efetividade (DIAS, 1999; COURA, 2003). Considerando que a 

transmissão da infecção é feita pelas fezes e pela urina dos triatomíneos, é 

de grande importância o tempo de defecação; aqueles triatomíneos que 

defecam imediatamente após o repasto sanguíneo ou durante a picada, 

como o T. infestans e o P. megistus, depositando as fezes no local da 
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picada, têm grande importância na infecção. Por outro lado, triatomíneos que 

defecam minutos depois do repasto, quando já estão fora do paciente, como 

o T vicittipes, têm pouca ou nenhuma importância na transmissão (COURA, 

2003). 

Nas áreas urbanas, a transmissão por transfusão de sangue e 

derivados apresenta grande importância, como conseqüência da migração 

de populações de áreas endêmicas para centros industrializados em busca 

de trabalho. É considerada a segunda via mais importante de transmissão 

da doença (FERREIRA; ÁVILA, 2001; PRATA, 2001). 

A terceira mais importante rota de transmissão é a congênita, pois o 

T.cruzi pode atravessar a barreira placentária, ocorrendo aproximadamente 

5.000 a 8.000 novos casos por ano. A probabilidade de transmissão 

congênita em crianças de mães chagásicas na América Latina varia entre 

1% a 10%. Este tipo de transmissão também pode ocorrer fora de áreas 

endêmicas (PRATA, 2001). 

O transplante de órgãos infectados também pode desencadear fase 

aguda-grave, pois o indivíduo que recebe um órgão, toma drogas 

imunossupressoras e, conseqüentemente, torna-se menos resistente à 

infecção (LANA; TAFURI, 1998). 

Microepidemias de doença de Chagas aguda podem ocorrer 

provavelmente através de transmissão oral pela contaminação de alimentos 

como carnes, suco de cana de açúcar ou açaí (Euterpe oleraceae) com as 

fezes de triatomíneos contaminadas (PRATA, 2001). Também pode 

acontecer na amamentação, pois T.cruzi já foi encontrado em leite materno 

na fase aguda da infecção, e em casos de canibalismo entre diferentes 

espécies de animais. A penetração do parasito pode acontecer em todos os 

casos através da mucosa da boca, íntegra ou lesada (LANA; TAFURI, 1998). 

Acidentes laboratoriais representam um mecanismo esporádico de 

transmissão. Inclui a contaminação acidental durante trabalhos laboratoriais 



 34

por aerossóis formados durante a centrifugação e por picadas nos dedos 

com seringas contaminadas (PRATA, 2001). 

 

 

7. Aspectos Clínicos: 

A doença de Chagas apresenta duas formas clínicas, a adquirida e a 

congênita. As formas congênitas, associadas com nascimento prematuro, 

aborto e placentite, são raros, ocorrendo em menos de 1% dos casos 

diagnosticados. A forma adquirida pode ser classificada em aguda e crônica. 

(FERREIRA; ÁVILA, 2001). 

A maior parte das infecções é assintomática ou inaparente. O quadro 

clínico da doença de Chagas aguda instala-se tipicamente nos primeiros 

dias ou meses após a infecção primária e dura entre quatro e doze 

semanas, quando não há tratamento. Caracteriza-se por febre baixa e mal 

estar, acompanhado de linfadenopatia e hepatoesplenomegalia. Encontram-

se geralmente sinais eletrocardiográficos sugestivos de miocardite, embora 

nem sempre acompanhados de sintomas clínicos (FERREIRA, FORONDA, 

SCHUMAKER, 2003). Nessa fase, o parasito é disseminado e pode ser 

facilmente visualizado através do exame de sangue direto (DIAS, 1999; 

PRATA, 2001). 

Quando a porta de entrada dos Trypanosomas é a conjuntiva ocular, 

pode ocorrer um edema bipalpebral, unilateral, denominado de sinal de 

“Romaña-Mazza”. em homenagem aos pesquisadores que o identificaram 

Quando o parasito penetra por outros locais da superfície corporal, a lesão 

produzida recebe o nome de “chagoma de inoculação” (SILVA; CARVALHO; 

RODRIGUES, 2001). 

Uma vez terminada a fase aguda, a maioria dos indivíduos infectados 

retorna ao estágio aparentemente saudável (MONCAYO, 2003) 

apresentando sorologia e/ou exames parasitológicos positivos. Os seus 
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exames clínicos são normais, o eletrocardiograma basal e exames 

radiológicos de coração, esôfago e intestino grosso também não apresentam 

alterações (DIAS, 1999). Aproximadamente dois meses após o início da fase 

aguda, T.cruzi desaparece da corrente sanguínea, podendo ser detectado 

somente por exames especiais - xenodiagnóstico, hemocultura ou 

“Polimerase Chain Reaction” - PCR (COURA, 2003) Esta fase da doença é 

chamada forma indeterminada, inaparente ou assintomática, onde ocorre o 

balanço imunológico entre o hospedeiro e o parasito, e grande redução do 

número de formas tripomastigotas circulantes, tornando o diagnóstico 

parasitológico direto impossível (MONCAYO, 2003; BARRET, 2003). 

Cerca de 70 a 85% das pessoas infectadas continuam nesse estado, 

para o resto de suas vidas, entretanto, 15 a 30% irão desenvolver danos aos 

órgãos, produzindo as formas cardíaca, digestiva (megaesôfgago e 

megacólon) e nervosa da doença de Chagas crônica dentro de 10 a 25 anos 

após a infecção inicial e em 38% dos pacientes com ou sem falência 

cardíaca congestiva pode ocorrer a morte súbita (PRATA, 2001; BARRET, 

2003 ). 

Os fatores possivelmente associados com a progressão da doença de 

Chagas são: sexo masculino, duração da doença, atividade física intensa, 

exposição a re-infecção, fatores genéticos, raça negra, idade, severidade da 

infecção aguda, estado nutricional, cepa do parasito, alcoolismo e outras 

doenças concomitantes (PRATA, 2001; LANA, TAFURI, 1995 e DIAS, 1999). 

Substâncias ou condições que provocam imunodepressão podem 

reativar a doença de Chagas, com a proliferação do parasito. Podem ocorrer 

lesões necróticas ou tumorais no cérebro (75%), e intensificação de 

miocardites (44%). Isto ocorre freqüentemente em co-infecções com HIV, em 

que as células CD4+ do sangue periférico estão abaixo de 200 células/µL e 

em transplantados de órgãos (PRATA, 2001). 

O tratamento da doença de Chagas pode ser feito através da 

administração oral de duas drogas disponíveis no mercado: o nifurtimox 
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(Lampit, Bayer) e o benzonidazol (Rochagan, Bayer) (BARRET, 2003), 

capazes de curar pelo menos 50% de infecções recentes. Estes produtos 

são mais eficazes na fase aguda ou em fase crônica recente, entretanto, têm 

pouca ou nenhuma atividade nas fases crônicas de longo período. 

(BARRET, 2003; TDR, 2004). As duas drogas apresentam sérios e 

freqüentes efeitos colaterais como: hipersensibilidade, depressão da medula 

óssea e polineuropatia periférica que tornam seu uso muito limitado (PRATA, 

2001). Além disso, a implementação de estratégias de tratamento é muito 

limitada pela indisponibilidade do produto para a maioria dos pacientes nos 

países endêmicos, ou pela falta de registro ou devido aos preços muito 

elevados. (TDR, 2004). 

 

 

8. Diagnóstico Clínico: 

A origem do paciente e a presença dos sinais de porta de entrada 

(Sinal de Romaña e ou Chagoma de inoculação) acompanhados por vezes 

de febre irregular, adenopatia satélite ou generalizada, 

hepatoesplenomegalia, taquicardia, edema generalizado ou dos pés, fazem 

suspeitar de fase aguda de doença de Chagas. As alterações cardíacas 

(reveladas pelo eletrocardiograma) do esôfago e do cólon (reveladas pelo 

Raio-X) fazem suspeitar da fase crônica da doença. Entretanto, em ambos 

casos, há necessidade de confirmação do diagnóstico por métodos 

laboratoriais (LANA; TAFURI, 1998; DIAS, 1999). 

 

9. Diagnóstico Laboratorial: 

O diagnóstico laboratorial da doença de Chagas é feito por métodos 

parasitológicos, radiológicos e por testes sorológicos (FERREIRA; ÁVILA, 

2001) e depende da fase em que a infecção se encontra. Na fase aguda da 

doença observa-se alta parasitemia, presença de anticorpos inespecíficos e 
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início de formação de alguns anticorpos específicos (IgM e IgG) (LANA; 

TAFURI, 1998).Nessa fase recomenda-se a pesquisa direta de tripanosomas 

na corrente sanguínea e, métodos indiretos como o xenodiagnóstico que 

apresenta alta sensibilidade (FERREIRA; ÁVILA, 2001) Já na fase crônica 

observa-se baixíssima parasitemia, presença de anticorpos específicos (IgG) 

e recomenda-se testes sorológicos (LANA.; TAFURI.; 1998). 

 

9.1. Parasitológico: 

Os métodos parasitológicos de diagnóstico podem ser utilizados tanto 

na fase aguda como na fase crônica da doença (FERREIRA, ÁVILA, 2001). 

Entre os métodos parasitológicos mais usados destacam-se: 

Microscopia direta: o sangue é examinado entre lâmina e lamínula, 

repetidamente durante as seis primeiras semanas da doença. Variáveis do 

método direto como a coloração de Giemsa, a gota espessa ou a 

concentração do sangue aumentam a probabilidade da detecção de baixas 

parasitemias. Uma variável promissora é o Quantitative Buffy Coat (QBC ® 

Method), importante na pesquisa de tripanosomas em recém nascidos com 

infecção congênita, em material de medula óssea, em pacientes cardíacos 

transplantados e em líquido cefalorraquiano (FERREIRA; ÁVILA, 2001). 

Xenodiagnóstico: Inicialmente descrito por Émile Brumpt em 1914, 

consiste na alimentação de ninfas de triatomíneos livres de infecção com o 

sangue de pacientes. Os parasitos presentes multiplicam-se no tubo 

digestivo do vetor. As fezes das ninfas são examinadas em 30, 60 e 120 dias 

após repasto sanguíneo (FERREIRA, FORONDA, SCHUMAKER, 2003). 

Pode ser feito o xenodiagnóstico natural, que consiste na alimentação de 

ninfas diretamente sobre a pele dos pacientes ou o xenodiagnóstico artificial, 

em que as ninfas são alimentadas através de membranas com sangue do 

paciente colhido com anticoagulante (FERREIRA, ÁVILA, 2001; FERREIRA, 

FORONDA, SCHUMAKER, 2003). A sensibilidade do método é cerca de 
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50% na fase crônica e de 85% a 100% na fase aguda (FERREIRA; ÁVILA, 

2001). 

Hemocultura: Descrito por Chiari et. al. em 1960  baseia-se no mesmo 

princípio do Xenodiagnóstico, onde os parasitos eventualmente presentes no 

sangue periférico dos pacientes podem ser encontrados com maior 

facilidade  após uma etapa de multiplicação de epimastigotas em cultura  in 

vitro (FERREIRA.; FORONDA.; SCHUMAKER, 2003). Hoje se prefere o 

meio LIT, em tubos contendo 5 ml de sangue heparinizado e imediatamente 

centrifugado e incubado a 26-28ºC, com leituras nos mesmo períodos do 

xenodiagnóstico (DIAS,1999). A hemocultura embora limitada em 

sensibilidade, apresenta importância para isolar cepas responsáveis pelas 

infecções no homem e em animais e para estudos de caracterização 

bioquímica e imunoquímica do parasito. Quando usada para diagnóstico, 

apresenta baixa sensibilidade, detectando cerca de 50% dos casos crônicos 

(FERREIRA; ÁVILA, 2001). 

 

9.2. Diagnóstico Molecular: 

Reação em Cadeia da polimerase -“Polymerase Chain Reaction” (PCR): 

Consiste na amplificação de DNA mitocondrial do parasito da região 

variável das moléculas do minicírculo do cinetoplasto (BRITO, et.al; 1993; 

STURM, et.al; 1989; MOSER; KIRCHHOFF ; DONELSON, 1989). 

A reação em cadeia da polimerase permite a detecção de parasitos 

no sangue e tecidos de pacientes com elevada sensibilidade mesmo na fase 

crônica (45 a 100%). Freqüentemente utilizada em laboratórios de pesquisa, 

não se tornou disponível em laboratórios de rotina (FERREIRA; FORONDA; 

SCHUMAKER, 2003). Na doença de Chagas poderia representar importante 

procedimento para os casos com resultados sorológicos duvidosos. Em 

outras palavras, poderia ser utilizado como “gold standart test” na definição 

da etiologia chagásica (FERREIRA; ÁVILA; 2001; DIAS, 1999).  
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A PCR também poderia ser muito utilizada no acompanhamento de 

pacientes tratados para verificar a persistência de parasitos, apresentando 

resultados mais satisfatórios que o xenodiagnóstico (BRITO et. al , 2001). 

Entretanto, as técnicas de PCR e hibridização empregam reagentes e 

aparelhagem dispendiosa e exigem treinamento especializado, além de 

espaço físico apropriado para evitar a contaminação das amostras. O uso da 

técnica automatizada poderia minimizar esses problemas. Áreas isoladas 

para extração, manipulação de reagentes e análise de produtos amplificados 

são essenciais para a obtenção de resultados confiáveis (LINDOSO; 

YASUDA, 2003). 

A análise de custo-efetividade, considerando gastos com o material e 

equipamento, recursos humanos especializados, necessidade de infra-

estrutura física adequada, e as características da reação (sensibilidade, 

especificidade, acessibilidade, risco de contaminação e tempo para liberação 

de resultado final) sugerem a PCR como prova confirmatória em pacientes 

com provas sorológicas inconclusivas, no controle pós-terapêutico, em 

estudos comparativos com novas técnicas sorológicas ou parasitológicas; na 

detecção do nível de parasitemia em imunodeprimidos por técnica 

quantitativa visando intervenção terapêutica ou profilática precoce 

(LINDOSO; YASUDA, 2003). 

 

9.3 Sorológico: 

O diagnóstico sorológico evidencia a presença de anticorpos 

específicos no soro do paciente. O sangue pode ser colhido por punção 

venosa e armazenado a -20ºC até o processamento  ou em papel de filtro,  

que após secagem à temperatura ambiente por 24 horas pode ser mantido 

em geladeira ou recipiente de sílica gel por longos períodos (LANA; TAFURI, 

1998). 
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Os testes sorológicos são amplamente utilizados na doença de 

Chagas; para selecionar doadores de bancos de sangue, para 

acompanhamento da terapêutica antiparasitária, para fins sociais na seleção 

de trabalhadores, para confirmar ou excluir uma suspeita clínica e para 

inquéritos epidemiológicos (FERREIRA; ÁVILA, 2001). 

A sorologia para doença de Chagas começou a ser feita em 1913 com 

a reação de fixação do complemento, descrita por Guerreiro e Machado. 

Feita com antígeno homólogo – extrato de formas de cultura do parasito sob 

diferentes preparações (LANA; TAFURI, 1998), apresenta muitos problemas 

como sinais de interferência e seleção de pontos de corte, dificuldade na 

realização e baixo nível de sensibilidade, que tornaram a técnica utilizada 

apenas em pequenos laboratórios (CAMARGO, 1999, FERREIRA; ÁVILA, 

2001). 

Hemaglutinação (HA): Descrita por Cerisola et al (1962), utiliza 

hemácias de aves ou mamíferos previamente tratadas com formol e 

posteriormente sensibilizadas com componentes antigênicos de T.cruzi, 

parcialmente ou totalmente solubilizados. O antígeno é obtido de formas 

epimastigotas de T.cruzi, submetidas à hidrólise alcalina com hidróxido de 

sódio e depois neutralização com ácido clorídrico. Embora manual, o teste 

de hemaglutinação é recomendado para triagem de doadores de sangue, 

por ser prático, rápido, de fácil execução e ter baixo custo. Porém deve ser 

dada atenção especial a vários fatores que levam a falsos resultados 

positivos ou negativos como a homogeneização inadequada da placa, 

incubação do teste em baixas temperaturas, locais sujeitos a interferências 

ou vibrações (FERREIRA; ÁVILA, 2001). 

ELISA (“Enzyme linked immunosorbent assay”): A partir da descrição 

por Voller et al (1975) - utilizando placas de microtitulação sensibilizadas 

com componentes antigênicos solúveis de formas epimastigotas de T.cruzi 

previamente adsorvidos, e após incubação do soro e conjugado enzimático a 

reação é revelada com substrato e o doador de hidrogênio apropriados, que 

libera cor no sobrenadante. A intensidade da cor é proporcional à quantidade 
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de anticorpos presentes no soro e é medida por espectrofotometria. O teste 

imunoenzimático abriu amplas perspectivas na sorologia da doença de 

Chagas, por ser sensível, específico, com leitura objetiva e de fácil 

automação (FERREIRA; ÁVILA, 2001). 

IFI Imunofluorescência indireta: Um dos testes mais utilizados na 

sorologia da doença de Chagas foi a IFI, descrita por Souza e Camargo 

(1966). O teste é feito com formas epimastigotas de T.cruzi formolizadas e 

fixadas em lâminas, e o soro do paciente diluído em tampão apropriado e 

posteriormente incubado com anticorpo anti-gama globulina humana 

conjugado ao isotiocianato de fluoresceína. Posteriormente, Camargo e 

Amato-Neto (1974) utilizaram anticorpos específicos anti-IgM humano , para 

a detecção da fase aguda e congênita da infecção. Hoje em dia usa-se como 

conjugado anticorpos anti-IgG humano marcado com fluoresceína. 

A IFI, assim como os testes de hemaglutinação e ELISA apresentam 

resultados falso-positivos em casos de Leishmanioses. Nestes pacientes as 

reações com antígenos homólogos de Leishmania sp costumam apresentar 

títulos mais elevados que as heterólogas com T.cruzi (LANA; TAFURI,1998)  

As preparações antigênicas de formas epimastigotas de T.cruzi além 

de apresentar resultados falso-positivos devido a possíveis reações 

cruzadas em pacientes com infecção por Leishmaniose, não permitem o 

diagnóstico diferencial entre as fases da infecção, assim como não 

conseguem discriminar as formas clínicas da doença de Chagas 

(UMEZAWA; SILVEIRA, 1999). 

A possibilidade de utilização de antígenos recombinantes ou 

peptídeos sintéticos no ELISA foi uma ferramenta importante no 

aprimoramento do diagnóstico sorológico da doença de Chagas. Alguns 

pesquisadores apresentaram bons resultados associando alguns dos 

peptídeos sintéticos mais conhecidos como: B13, CRA, JL7, JL8, FRA, H49, 

TcD, TcE, TCR39, Fl-160, H49, (SILVEIRA; UMEZAWA; LUQUETTI, 2001). 

Estudo realizado entre pacientes da América do Sul e Central utilizando a 
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associação de H49, JL7, A13, B13, JL8 e 1F8 em ELISA, apresentou taxas 

de sensibilidade entre 84 e 100% (UMEZAWA et al, 1999; UMEZAWA et al, 

2004). A associação de JL8, JM e TcPo, também no ELISA, apresentou 

taxas de 84% a 99,3% em pacientes com doença de Chagas aguda e 

crônica em um estudo em colaboração com seis países da América Latina 

(UMEZAWA et al, 2004). 

Houghton et al (2000) utlilizando em conjunto um tetrapeptideo 

(2/D/E/Lo1.2) e uma proteína recombinante do T.cruzi (TcF) no ELISA 

conseguiu detectar até 100% de positividade em indivíduos infectados. Um 

outro teste rápido que pode ser realizado em apenas 15 minutos, o Stat-

Pack, é um ensaio imunocromatográfico que também utiliza proteínas 

recombinante aderidas a uma membrana específica. Este teste foi avaliado 

por Luquetti et al (2003), que verificaram uma sensibilidade de 98,5% e 

especificidade de 94,8% em indivíduos infectados e não infectados. Quando 

avaliado em 352 soros de pacientes da América Latina, chegou a taxas de 

100% de sensibilidade e 98,6% de especificidade, o que sugere ótima 

ferramenta em pequenos laboratórios e em casos de emergência em bancos 

de sangue de países com áreas endêmicas para doença de Chagas. 

Diferentes laboratórios do mundo estão pesquisando metodologias 

que sejam confirmatórias da infecção chagásica (FERREIRA; ÁVILA, 2001). 

Muitos testes sorológicos com antígenos recombinantes, sintéticos ou MAPS 

– “Multiples Antigens Peptides” - estão sendo desenvolvidos e utilizados em 

laboratórios de pesquisa especializados com bons resultados, como o TcF 

ELISA, que utiliza antígeno recombinante com diferentes peptídeos 

específicos de T.cruzi . Apresentou vantagens na distinção entre soros 

reagentes e não reagentes e conseguiu melhor precisão e menor ocorrência 

de reações cruzadas com Leishmanioses, apresentou 100% de sensibilidade 

e 98,94% de especificidade (FERREIRA et al, 2001). O ID-PaGIA  

Chagas(‘Particle gel  immunoassay”)  utiliza partículas sensibilizadas com 

três diferentes peptídeos sintéticos (Ag2, TcD e TcE) apresentou 96,8% de 



 43

sensibilidade e 94,6% de especificidade, com a grande vantagem de ser 

executado em apenas 20 minutos (RABELLO et al, 1999). 

A descoberta de vários antígenos secretados e excretados da forma 

tripomastigota de T.cruzi, liberados espontaneamente no sobrenadante de 

cultura de células infectadas,têm levado a muitas pesquisas para sua 

aplicação, como alvo para novos métodos de diagnóstico sorológico devido 

a sua alta sensibilidade (AFFRANCHINO et. al, 1991; NORRIS, SCHRIMPF, 

1994; OUASSI et al, 1991). 

Umezawa et. Al. (1996a) caracterizou alguns desses antígenos 

secretados e excretados no sobrenadante de cultura de células LLC-MK2 

infectadas por formas tripomastigotas da cepa Y de T.cruzi – denominado de 

TESA (“Tripomastigote Excreted and Secreted Antigen”) - em reação de 

Immunoblotting.  

O sobrenadante de cultura foi diluído em tampão sódio-dodecilsulfato 

(SDS). As frações protéicas do sobrenadante foram aplicadas em gel de 

poliacrilamida a uma concentração de 7%. Os antígenos separados foram 

transferidos eletroforeticamente para membranas de nitrocelulose com poros 

de 0,45 µm. Este teste ficou definido inicialmente como TESAblot. 

Umezawa et al, testaram amostras de sangue de pacientes 

chagásicos das formas clínicas, congênita, aguda e crônica pelo TESAblot e 

em indivíduos não chagásicos. Encontraram 100% de sensibilidade e 

especificidade, e mostraram através do teste que os soros de pacientes 

crônicos e agudos reconheciam componentes antigênicos localizados em 

diferentes regiões na fita de nitrocelulose (UMEZAWA et al, 1996b). 

Apesar de todas as vantagens apresentadas, o TESAblot é limitado 

para grandes rotinas, sendo utilizado em centros de pesquisa como método 

confirmatório, então Umezawa et al (2001) criaram um novo teste utilizando 

o TESA sob a forma de ELISA, o TESAelisa, onde o ensaio mostrou alta 

sensibilidade em soros de pacientes tanto na forma crônica como na forma 
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aguda da doença , porém apresentou especificidade limitada tendo reações 

cruzadas com leishmanioses.  

O desempenho do teste TESAblot já foi avaliado em diversos estudos; 

em amostras de sangue colhidas em papel de filtro (FRADE, 2003a; FRADE 

2003b), na confirmação de resultados inconclusivos na sorologia 

convencional (FRADE, 2004; DE MARCHI, 2004), em amostras 

inconclusivas de bancos de sangue (SILVEIRA-LACERDA,2002; SILVEIRA-

LACERDA, 2004), na caracterização de cepas e isolados de T.cruzi  

(KESPER JR, 2000). Os estudos realizados indicam a necessidade de um 

teste confirmatório para a sorologia da doença de Chagas, apontando o 

TESAblot como uma excelente ferramenta nos casos de sorologia duvidosa, 

ainda existente nos testes convencionais.  

 

10. Pesquisa de antígenos: 

A pesquisa de antígenos do T.cruzi em fluidos biológicos e no 

seguimento do paciente apresenta enorme interesse na confirmação da 

infecção, principalmente quando os testes sorológicos e parasitológicos são 

negativos.  

Vários laboratórios estão estudando a possibilidade da utilização da 

pesquisa de antígenos para ser empregada em larga escala 

Os testes imunoenzimáticos de competição ou duplo anticorpo têm-se 

mostrado úteis na detecção de componentes antigênicos no sangue ou na 

urina, não apenas para o diagnóstico confirmatório, mas também para a 

avaliação de drogas antiparasitárias (FERREIRA; ÁVILA, 2001). Umezawa 

et al (1993), utilizou anticorpo monoclonal em teste imunoenzimático e 

Western Blotting para pesquisar a presença do H49 em urina de pacientes 

com doença de Chagas Crônica; conseguiu detectar a presença de antígeno 

em 60% dos pacientes com doença de Chagas e não obteve reações 

inespecíficas no caso dos controles negativos.  
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Corral et al (1996) também descreveu um teste de ELISA captura 

utilizando anticorpos monoclonais contra antígenos presentes na urina de 

pacientes chagásicos, onde correlacionou a presença dos antígenos 

encontrados na urina com a infecção ativa, podendo oferecer uma nova 

ferramenta para o monitoramento da susceptibilidade ao T.cruzi em estudos 

terapêuticos, assim como o uso deste teste em inquéritos epidemiológicos. 


