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Embora ainda seja considerada doença de alto risco em muitos 

países da América Latina, a transmissão da doença de Chagas encontra-

se em declínio constante, principalmente quando transmitida por 

triatomíneos vetores. 

A criação do INCOSUR - Iniciativa dos Países do Cone Sul, em 

1991, muito contribuiu para esse quadro de controle e erradicação da 

doença de Chagas, combinando atividades específicas como o combate 

ao principal vetor na região, o Triatoma infestans, controle das atividades 

hemoterápicas, implementação de laboratórios nacionais e regionais de 

referência, com assistência da Organização Pan-Americana de Saúde - 

OPAS. 

Países como o Chile e Venezuela já declararam a erradicação da 

doença em muitas regiões, que em passado recente, eram endêmicas. 

Porém em muitos países latinos a aplicação de metodologias que 

permitem o controle da doença de Chagas ainda está longe de ser 

alcançada principalmente por dificuldades técnicas, operacionais, políticas 

e financeiras (SILVEIRA, 2000). 

No México existe um descontrole dos serviços de saúde que não 

têm a visão da importância que a doença trás para a população que habita 

áreas rurais e atualmente coloca em risco populações de áreas urbanas 

Não existem dados atuais de prevalência e o controle nos bancos de 

sangue é precário (SÁNCHEZ-GUILLÉN et. al, 2002; DUMONTEIL et. 

al,2004). 

Em outros países, incluindo o Brasil, a transmissão vetorial da 

doença está bem controlada, e a possibilidade de transmissão sanguínea 

depende da metodologia utilizada na seleção de doadores. 

Por mais de uma década os bancos de sangue do Brasil serviram 

como modelo para prevenção transfusional da doença por utilizarem 

métodos confiáveis de triagem. Por lei, dois métodos sorológicos com 

princípios diferentes eram obrigatórios, o que reduzia a possibilidade da 

transmissão. Poucos relatos de transmissão transfusional foram descritos 

nesse período, e quando isso ocorria, investigações posteriores mostraram 

que o erro transfusional era devido à utilização inadequada de reagentes 
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para a triagem, principalmente quando reagentes “in house” eram 

utilizados. 

Havia uma segurança na transfusão de sangue e o modelo 

brasileiro foi seguido por outros países como Venezuela, Argentina e 

Colômbia. Hoje existe uma nova lei no Brasil que normatiza a utilização de 

apenas um teste na triagem de doadores em bancos de sangue, o que 

pode modificar o estado atual da transmissão da doença, transformando 

novamente em um risco palpável a possibilidade da transmissão 

transfusional. Como o Brasil foi modelo na primeira fase de 

regulamentação dos bancos de sangue, muitos países estão novamente 

seguindo o modelo do Brasil e adotando apenas um teste na seleção de 

seus doadores de sangue, o que representa um grande risco para os 

países Latino Americanos. 

A doença de Chagas é uma patologia ignorada pelo indivíduo 

infectado, pelo médico e pela sociedade porque transcorre de forma 

silenciosa mesmo durante a fase aguda e quando danos orgânicos 

decorrentes da fase crônica estão ocorrendo. Por sua vez não se conhece 

vacinas, e as drogas disponíveis não podem ser utilizadas em larga escala, 

em função dos efeitos adversos que produzem. 

A transmissão congênita de T.cruzi também representa um grande 

problema de saúde pública em áreas onde anteriormente ocorria a 

transmissão ativa pelo inseto vetor. Anos após a implementação da 

vigilância epidemiológica, a magnitude da transmissão congênita, a 

morbidade e a mortalidade associadas, justificam o crescente esforço 

necessário para detectar a infecção nas mães contaminadas e em seus 

filhos (ROCHA; SARUBBI, 1999). 

Com o aumento da detecção e acompanhamento da mãe grávida e 

do bebê nos locais onde há maior prevalência, esse problema poderá ser 

diminuído, pois quanto mais precoce o diagnóstico e tratamento das 

crianças contaminadas, maior é a chance de cura (GÜRTLER; SEGURA; 

COHEN, 2003). 

É clássico na literatura médica que crianças com infecções agudas, 

confirmadas por exames parasitológicos e sorológicos, que apresentam 

quadro de miocardite, continuavam a jogar futebol sem expressar nenhuma 
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manifestação da doença ou mudança de conduta que chamariam atenção 

de seus pais ou colegas. 

O reconhecimento precoce da doença e a medicação rápida podem 

curar a doença de Chagas. Nesse sentido a detecção do indivíduo 

infectado se torna uma obrigação sanitária de responsabilidade ética e 

médica. 

 O indivíduo infectado não reconhece espontaneamente os sintomas, 

pois não tem conhecimento para isso. Por busca ativa através de 

metodologias epidemiológicas e laboratoriais, que incluem a pesquisa de 

anticorpos em seu sangue é que podemos detectá-lo. 

Como encontrar nos mais distantes locais das áreas rurais, 

indivíduos chagásicos e poder executar metodologias suficientemente 

eficazes para diagnosticá-los? 

Na década de 70-80, o Brasil foi o responsável pelo maior inquérito 

soroepidemiológico já realizado no mundo, recomendado pela Pan 

American Helth Organization/ World Helath Organization - PAHO/WHO. 

Esse inquérito soroepidemiológico coordenado pelo Dr. Mário E. 

Camargo no Instituto de Medicina Tropical de São Paulo/IMT-SP e 

Ministério da Saúde (MS) -Brasília, foi realizado em todos os estados do 

Brasil, com exceção de São Paulo, onde já existiam atividades regulares 

de controle vetorial pela SUCEN (Superintendência de Controle de 

Endemias). Os estados foram mapeados em diferentes localidades rurais e 

urbanas por métodos estatísticos bem definidos. 

Os dados colhidos no inquérito mostraram uma prevalência média 

da infecção de 4,2%, com taxas máximas de 8,8% nos estados de Minas 

Gerais e Rio Grande do Sul. Na região amazônica, poucos foram soro-

reagentes, identificados como autóctones. Apenas na região do Alto Rio 

Negro, especialmente no município de Barcelos (Amazonas) se comprovou 

a possibilidade de transmissão vetorial, que adiante se evidenciou ser 

extra-domiciliar, relacionada com a  atividade da extração de piaçaba, um 

dos principais ecótopos naturais do inseto vetor (CAMARGO et al,1984). 

Hoje observamos uma mudança radical no perfil relatado acima, 

principalmente na região amazônica, onde ocorrem fluxos migratórios 

importantes dentro e para a região, significativa ação antrópica no meio e o 
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grande número de reservatórios animais domésticos e silvestres, havendo 

sempre o risco de domicialização de vetores, além da possibilidade de 

infecção humana acidental, fatos que tornam a emergência e expansão da 

endemia (SILVEIRA, 2000; VALENTE, A.; VALENTE, V.; FRAHIA 

NETO,1999). 

Um ponto importante no estudo do 1970 80 foi a colheita das 

amostras realizada dos indivíduos selecionados. O sangue foi colhido em 

papel filtro e enviado para laboratórios especialmente preparados e 

orientados pelo IMT-SP – Laboratório Central, em cada estado. Como 

controle dos resultados, 1% do material coletado era enviado para São 

Paulo para repetir os exames e orientar os laboratórios sobre desvios que 

estivessem ocorrendo em seus serviços. 

O teste de IFI foi utilizado em todos os laboratórios credenciados 

empregando formas epimastigotas de T.cruzi - cepa Y, cultivadas em meio 

LIT – e conjugado anti-gama Globulina humana, produzidos no laboratório 

do IMT/SP. 

Um ponto inevitável daquele inquérito foi a possibilidade de reações 

cruzadas em pacientes com leishmanioses, por não existir um teste 

confirmatório para a doença de Chagas nessa ocasião.Todas as amostras 

reagentes foram consideradas provenientes de pacientes chagásicos. 

Atualmente, um novo inquérito está sendo realizado no Brasil, para 

detectar crianças, seus parentes e contactantes infectados por T.cruzi. 

A metodologia atual de colheita de sangue é a mesma utilizada no 

inquérito de 1978-83. As amostras de sangue colhidas de diferentes 

regiões do Brasil são enviadas para um laboratório Central – Instituto de 

Patologia Tropical – IPT - do Hospital das Clínicas de Goiás, onde são 

processadas por IFI e ELISA. O laboratório de referência – IMT-SP recebe 

10% de todas as amostras, mais as reagentes e inconclusivas do 

Laboratório Central (LC) e processa estas amostras através das mesmas 

metodologias empregadas pelo laboratório central, empregando reagentes 

comerciais devidamente registrados no INCQS (Instituto Nacional de 

Controle de Qualidade da Saúde) do Ministério da Saúde, confirmando 

assim os resultados, além de possibilitar o controle de qualidade das 

análises efetuadas. 
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Como parte do nosso projeto, aplicamos o teste TESAcruzi em 

todas as amostras reagentes ou duvidosas nos testes realizados no 

laboratório de referência/ IMT-SP. 

Esse tipo de trabalho, responde possivelmente a pergunta 

formulada, restando saber o que devemos fazer com os indivíduos que 

foram confirmados como pacientes chagásicos. 

Entre os diversos métodos disponíveis para o diagnóstico da doença 

de Chagas, a grande maioria dos laboratórios clínicos ainda utiliza os mais 

tradicionais, como a IFI (Imunofluorescência Indireta), HA 

(Hemaglutinação) e ELISA (Enzyme Linked Imunnosorbent Assay), que 

freqüentemente apresentam resultados falso-positivos. Reações cruzadas 

com outras patologias, como Leishmanioses ou doenças auto-imunes, e 

até mesmo o uso de preparações antigênicas pouco definidas, obtidas 

através das formas epimastigotas do T.cruzi, são normalmente 

responsabilizados por esses resultados.  

Na tentativa de minimizar o problema, antígenos recombinantes, 

sintéticos (SILVEIRA; UMEZAWA; LUQUETTI, 2001; FERREIRA et al, 

2001) ou antígenos criados por engenharia genética como os MAPS 

(Multiple antigen peptide) (FERREIRA et al, 2001; HOUGHTON et al. 1999) 

têm sido propostos. Observa-se na prática uma falha na utilização desses 

antígenos por dificuldades em preencher requisitos estabelecidos pelos 

bancos de sangue em relação à especificidade e sensibilidade. 

Hoje os bancos de sangue exigem, em edital, uma sensibilidade 

igual a 100% e uma especificidade superior a 99%. Todas as tentativas de 

utilização de antígenos, que não os antígenos totais, não têm apresentado 

resultados que alcancem os índices exigidos pelos bancos de sangue. 

Existem tentativas feitas com sucesso, de associação de antígenos, 

principalmente de diferentes isolados de T.cruzi. A padronização de 

diferentes técnicas de bloqueio de placas e utilização de diluentes de 

soros, devem estar bem estabelecidas para que se evite falsas reações 

positivas sem perda na sensibilidade do produto final. 

Testes como Western blotting, citometria de fluxo, e a pesquisa do 

DNA através da técnica da PCR (Polymerase Chain Reaction) apresentam 

uma nova oportunidade, porém de custo muito elevado, podem não se 
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mostrar viáveis para a utilização em larga escala, em países com escassos 

recursos, onde infelizmente encontram-se os portadores dessa doença. 

 A tecnologia Western Blotting para o diagnóstico da doença de 

Chagas tem apresentado resultados satisfatórios. A utilização de antígenos 

de secreção e excreção de formas tripomastigotas de T.cruzi de 

sobrenadante de cultura descrita por Umezawa et. al. (1996) está em 

desenvolvimento industrial pela BioMérieux S.A, e foi colocado a nossa 

disposição o teste TESAcruzi para a realização do projeto. 

A sensibilidade do TESAcruzi em todas as amostras de pacientes 

chagásicos, com diferentes formas clínicas da doença e de diferentes 

localidades da América Latina é de 100%. A especificidade, mesmo na 

presença de soros procedentes de pacientes com Leishmaniose é de 

98.5%. O valor preditivo negativo do teste é de 100%, o que nos dá a 

certeza de excluir indivíduos com resultados sorológicos negativos. O valor 

preditivo positivo é de 99% o que limita bastante os casos a serem 

estudados. 

No presente estudo, o laboratório de referência processou 8.788 

amostras provenientes de zonas rurais de 13 estados do Brasil, o que 

corresponde cerca de 90.000 amostras colhidas e processadas no total.  

No teste de IFI, inicialmente, foram consideradas reagentes as 

amostras com diluição igual ou superior a 1/20, porém, observou-se que 

essa diluição não tinha um valor significativo, então ficou estabelecido que 

as amostras reagentes seriam aquelas com título  igual ou superior a 1/40. 

Sendo assim, observou-se, um total de amostras reagentes no teste 

de IFI de 3,6% no laboratório de referência, já no laboratório central, 5,7% 

de amostras foram reagentes, mostrando uma taxa de concordância entre 

os testes de 95,3%. Essa diferença pode ser explicada pela leitura feita 

das lâminas, já que a IFI sendo um teste subjetivo e passível de erro, 

dependendo da interpretação de quem está realizando a leitura das 

lâminas. 

Outro ponto a ser analisado é a diferença nos reagentes comerciais  

utilizados no LR e os produzidos “in house”, utilizados no LC. 
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Quando se compararam os resultados obtidos no teste de ELISA 

entre os dois laboratórios, foi observada uma taxa de 1,9% de amostras 

reagentes no laboratório de referência, e enquanto que no laboratório 

central chegou a 12,9%. Houve uma grande discrepância entre os 

resultados, sendo de apenas 87,1% a taxa de concordância entre os 

testes, e a maior discrepância observada foi com os resultados obtidos na 

região norte, onde 28,8% das amostras foram reagentes no laboratório 

central, e apenas 0,2% foram reagentes no laboratório de referência. 

Essas diferenças podem ser devidas ao fato do ponto de corte 

admitido pelo laboratório central ser inferior ao admitido no laboratório de 

referência, para a aumentar a sensibilidade do teste e evitar possíveis 

falsos resultados negativos. Este fato também explica a diferença 

apresentada nos resultados dos laboratórios em relação à sensibilidade 

dos testes, onde no laboratório central houve um maior número de 

amostras positivas no ELISA, e no laboratório de referência o teste de IFI 

foi mais sensível.  

Outro aspecto relevante nessa grande diferença pode estar na 

possível ocorrência de reações cruzadas com outras parasitoses, como 

Leishmanioses, já que a região Amazônica é sabidamente endêmica para 

essa patologia. 

Além do mais, a utilização de diferentes kits pode ter contribuído 

para essa diferença, pois, apesar do ELISA ser um teste automatizado, sua 

sensibilidade e especificidade estão relacionados a alguns fatores, como 

por exemplo, a preparação antigênica utilizada para sensibilizar as placas. 

Comparando-se as taxas de amostras concordantes entre os testes 

de IFI e ELISA utilizados no mesmo laboratório, observou-se que o 

laboratório de referência teve uma maior porcentagem de concordância - 

96,1%, em relação ao laboratório central, onde apenas de apenas 84,7% 

das amostras foram reagentes em ambos os testes. 

Quando se comparou os resultados isoladamente por regiões, 

também foi observada as mesmas discrepâncias entre os testes 

empregados nos diferentes laboratórios. O laboratório central sempre 

apresentando mais amostras reagentes que o laboratório de referência nos 

dois testes utilizados, e o ELISA sempre mais sensível que a IFI. 
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De todas as amostras processadas pelo laboratório de referência, 

apenas 77 foram reagentes, ou seja, apenas 0,9% foram confirmadas pelo 

TESAcruzi, como provenientes de pacientes chagásicos. 

Em relação às diferenças observadas nas três metodologias 

utilizadas pelo laboratório de referência, foi visto que nas regiões norte e 

nordeste, ocorreu o maior número de discrepâncias entre a sorologia 

convencional e o teste confirmatório. Este fato pode ser explicado 

novamente pelo fato dessas regiões apresentarem a presença de outras 

protozoozes, como Leishmanioses, levando a reações cruzadas no caso 

da sorologia convencional. 

Este fato pode ser confirmado com os dados obtidos na Região Sul, 

uma região não-endêmica para Leishmanioses, onde houve o maior 

número de amostras reagentes e um alto índice de concordância entre as 

três metodologias empregadas. 

Se fosse levada em consideração a utilização das duas 

metodologias convencionais para avaliar a sororeatividade das amostras, o 

número de amostras reagentes diminuiria para 67, ou seja, apenas 0,8% 

de amostras reagentes, esse fato confirma a existência de resultados falso-

negativos no ELISA. 

A associação de duas metodologias convencionais foi muito 

utilizada em inquéritos anteriores, e ainda é utilizada em muitos bancos de 

sangue, porém os casos inconclusivos devem ter uma atenção especial, 

onde o TESAcruzi poderá elucidar dúvidas e excluir um falso resultado 

negativo. 

Isto indica a grande importância da utilização de um método 

confirmatório confiável e a detecção dos indivíduos doentes, pois como foi 

mostrado, a sorologia convencional falhou em detectar esses indivíduos, 

que futuramente, poderão se tornar doentes crônicos, possíveis doadores 

de sangue ou de órgãos e aumentar o risco de transmissão da doença.  

Através desses resultados analisados, foi possível observar a 

grande diferença nos resultados obtidos entre os dois laboratórios, e a 

necessidade da utilização de duas metodologias diferentes quando se 

estuda a doença de Chagas. 
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Para a investigação dos casos considerados positivos pela sorologia 

uma equipe de médicos e agentes de saúde se deslocaram ao local em 

que as crianças tiveram resultados reagentes, onde foram coletadas 

amostras de soro, assim como de seus parentes e contactantes, e feito o 

diagnóstico clínico para confirmar a infecção. 

O resultado obtido nas 325 amostras de soro desses indivíduos 

apresentou um alto nível de concordância entre os testes quando se 

comparou a sorologia convencional com o TESAcruzi, visto que as 

amostras analisadas já tinham sido triadas na sorologia convencional. A 

grande maioria dos casos de amostras reagentes no papel de filtro foram 

confirmadas através das análises das amostras de soro.  

A eluição de amostras em papel de filtro, muito tem contribuído para 

análises sorológicas, principalmente quando se trata da coleta de um 

grande número de amostras que serão coletadas em uma região e 

enviadas para outra mais distante. 

A partir deste estudo, foi possível perceber a importância da 

detecção e tratamento dos indivíduos positivos precocemente e impedir 

que futuramente se tornem portadores da doença, passando 

progressivamente para etapa crônica, com muitos problemas de saúde 

agregados, aumentando as internações e taxas de mortalidade pela 

doença, tornando-se o individuo infectado um grande problema para a 

sociedade e o Sistema Único de Saúde. 

 


