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TRIPANOSOMOSE,
DOENÇA DE CHAGAS

José Rodrigues Coura

A doença de Chagas ou tripanosomíase americana, des-
coberta por Carlos Chagas em Lassance, Minas Gerais,
em 1909, é uma zoonose que afeta de 16 a 18 milhões
de pessoas na América Latina, onde mais de 100 mi-
lhões estão expostos ao risco da infecção. O agente

etiológico da doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi, é um proto-
zoário flagelado. Seu ciclo evolutivo inclui a passagem obrigató-
ria por hospedeiros de várias classes de mamíferos, inclusive o ho-
mem, e insetos hemípteros, hematófagos, comumente chamados
barbeiros, dos gêneros Panstrongylus, Rhodnius e Triatoma perten-
centes à família Triatomidae. Nos vertebrados, o T. cruzi circula
no sangue e multiplica-se nos tecidos. Nos barbeiros, multiplica-
se no tubo digestivo, as formas infectantes sendo eliminadas com
suas fezes e urina. A transmissão da infecção ocorre, principal-
mente, pela deposição de fezes do vetor sobre os tecidos cutâneos
e mucosas do homem.

ORIGEM E DISTRIBUIÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS Originalmente,
a doença de Chagas era uma enzootia de animais silvestres, onde
mais de 100 espécies entre marsupiais, quirópteros, roedores,
edentados, carnívoros, logomorfos e primatas albergavam o T. cru-
zi.  Por outro lado, numerosas espécies de triatomíneos silvestres se
encarregavam de transmitir o T. cruzi entre eles, criando um ciclo
silvestre de infecção  Coube a Carlos Chagas, no processo da des-
coberta da doença de Chagas, demonstrar a infecção dos triatomí-
neos e do homem pelo T. cruzi. (1)
O processo de adaptação dos triatomíneos ao domicílio humano
dependeu de dois fatores que se complementaram: a necessidade
alimentar do barbeiro e suas mutações genéticas ao longo do tem-
po. Com o desmatamento e rareamento dos animais silvestres, suas
fontes naturais de alimentação, os triatomíneos passaram a alimen-
tar-se dos animais domésticos e do homem, adaptando-se ao peri-
domicílio e ao domicílio (2,3).
Tudo indica que a presença do T. cruzi e de seus vetores nesse con-
tinente ocorre desde longa data. Entretanto, a doença humana,
pelo menos em sua forma endêmica, parece relativamente recen-
te. Casos acidentais da infecção humana devem ter ocorrido
quando o homem habitava cavernas e entrou no ciclo enzoótico.
Já foram encontradas múmias no Chile com datação de 4.000
anos infectadas com T. cruzi (4). No ciclo da mineração no Brasil,
quando praticamente não se desmatava, não há evidências de
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adaptação de triatomíneos ao domicílio. Ela passou a ocorrer nos
ciclos da agricultura e no da pecuária, períodos de desmatamento
intenso. Somente encontramos triatomíneos adaptados ao domi-
cílio em áreas desmatadas e em cerrados. Não há adaptação  em
áreas de mata fechada, como na Amazônia, embora ali existam de-
zenas de espécies de triatomíneos.
A dispersão do T. cruzi é bastante ampla no continente america-
no, particularmente a enzootia  silvestre, que se estende desde a
latitude de 42º N, nos Estados Unidos, até o paralelo 49º S nas
regiões meridionais do Chile e da Argentina, incluindo as Guia-
nas e o Caribe. 
A distribuição geográfica da doença de Chagas endêmica (5), co-
mo já previsto por Carlos Chagas, em 1909, ocorre em todas as
áreas onde há triatomíneos antropofílicos adaptados ao domicílio
humano, do México ao sul da Argentina.

TRIATOMÍNEOS BRASILEIROS No Brasil existem pelo menos 44 es-
pécies de triatomíneos identificados, a maioria delas silvestres.
Destas, cinco espécies são consideradas domésticas
e, portanto, de importância epidemiológica: o
Triatoma infestans, que se espalhava do Rio Grande
do Sul até Pernambuco, Paraíba e Piauí; o Pans-
trongylus megistus, distribuindo-se irregularmente
por Santa Catarina,  Rio de Janeiro, onde é silves-
tre, e Minas Gerais e Bahia, onde é domiciliado ou
silvestre; o T. brasiliensis e o T. pseudomaculata, tam-
bém ubiquitários, vivendo dentro e fora do domi-
cílio, predominantemente no Nordeste; e o T. sor-
dida, de ampla distribuição do Rio Grande do Sul
ao Piauí, ocupando muitas vezes nichos de onde o
T. infestans foi eliminado. O T. sordida, embora de ampla distribui-
ção, é considerado um vetor de importância secundária.

DETERMINANTES DA INFECÇÃO CHAGÁSICA Para que a infecção
chagásica ocorra em condições naturais é necessário, em primeiro
lugar, que haja o contato das pessoas susceptíveis com triatomíneos
infectados com o T. cruzi. Participam do processo de infecção di-
versas outras variáveis dependentes do vetor, como seu grau de an-
tropofilia, tempo entre a picada e a defecação, número e quantida-
de de evacuações na unidade de tempo e o número de parasitos
eliminados com as fezes ou urina. Além disso, a infecção depende
do percentual de formas infectantes nas fezes do barbeiro e sua ca-
pacidade de penetração bem como da intensidade do prurido cau-
sado pela picada levando o paciente a coçar-se e levar o parasito ao
local da picada ou às mucosas. Considerando que a transmissão da
infecção é feita pelas fezes e pela urina dos triatomíneos, é de gran-
de importância o tempo de defecação; aqueles triatomíneos que

defecam imediatamente após o repasto ou durante a picada, como
o T. infestans e o P. magistus, depositando as fezes no local da picada,
têm grande importância na transmissão.  Por outro lado, triatomí-
neos que defecam minutos depois do repasto, quando já estão fo-
ra do paciente, como o T. vitticeps, têm pouca ou nenhuma impor-
tância na transmissão. 
A transmissão por transfusão de sangue foi amplamente estudada
no Brasil. Outros mecanismos de transmissão, por via oral, via
transplacentária, acidentes de laboratório, manipulação de animais
infectados e transplante de órgãos são ocasionais, no Brasil. No
Chile, a forma congênita de infecção ocorre em até 10% dos con-
ceptos de mães chagásicas.

DETERMINANTES DA DOENÇA Entre os determinantes da doença
de Chagas devemos considerar a dimensão do inóculo do T. cruzi
na infecção inicial  e nas reinfecções, as características das cepas  in-
fectantes e a resposta imunológica do hospedeiro.  
O inóculo, isto é, o número de tripanosomas inoculados na infecção

inicial é um fator de grande importância no desen-
volvimento da doença.  Em condições naturais, esse
inóculo  é pequeno e possivelmente explica as discre-
tas manifestações da fase inicial da infecção com
poucos ou nenhum sintoma.  Outro determinante
importante da gravidade da doença é a reinfecção.
Pacientes de área não-endêmica, não expostos a rein-
fecções, praticamente não apresentam evolução da
forma indeterminada para formas clínicas mais gra-
ves (cardiopatia e megas), ao contrário de áreas en-
dêmicas, em que aproximadamente 2% dessas for-
mas inaparentes evoluem, por ano, para cardiopatia.

Existem diferentes cepas ou linhagens de T.cruzi quanto à  morfo-
logia (predominância de formas largas ou delgadas) antigenicida-
de, patogenicidade, composição genética evidenciada por isoenzi-
mas e ainda mais recentemente, por marcadores moleculares que
distinguiram duas linhagens principais, I e II, de T.cruzi (6-12).

PATOGENIA DA DOENÇA DE CHAGAS A infecção chagásica apresenta
duas fases bem distintas: a fase aguda ou inicial, assintomática ou oli-
gossintomática (maioria) ou sintomática, com febre, adenomegalia,
hepaesplenomegalia, conjuntive unilateral (sinal de Romaña), mio-
cardite e meningoencefalite. Ela pode ser fatal em até 10% dos casos
graves, a grande maioria com meningoencefalite, quase sempre fatal
nos menores de dois anos de idade, segundo observações de próprio
Carlos Chagas e contemporâneos (13).
Essa fase caracteriza-se pela presença do T. cruzi no exame direto do
sangue. Aproximadamente dois meses após o início da fase aguda,
o T. cruzi desaparece da corrente sanguínea, podendo ser detectado
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somente por exames especiais (xenodiagnóstico, hemocultura ou
PCR). Após um período de latência de 10 a 15 anos, chamado de
forma indeterminada, os pacientes podem evoluir para 3 tipos
principais de doença: a) forma cardíaca, com miocardite crônica,
insuficiência cardíaca e eventualmente morte súbita, por arritmia
cardíaca; b) forma digestiva, com megaesôfago e megacólon (au-
mento exagerado do esôfago ou cólon por contração dos esfíncte-
res correspondentes); c) forma mista com cardiopatia e “megas” si-
multaneamente. Cerca de 50% dos casos, dependendo da área
endêmica, permanecem na forma indeterminada, sem manifesta-
ções cardíacas ou digestivas. 
Na fase aguda ou inicial da infecção, tripomastigotas aparecem no
sangue e se espalham pelo organismo do hospedeiro, multiplicando-
se no interior dos macrófagos e em uma variedade de outras células,
com predominância do baço, fígado, linfonodos, tecido conjuntivo
interstical, miocárdio ou músculos esqueléticos. Nos tecidos, o para-
sito se multiplica formando pseudocistos que se rompem levando a
reação inflamatória e necrose. Os  antígenos liberados pelo parasito li-
gam-se à superfície das células vizinhas, que se tor-
nam alvos de resposta imune celular e humoral. Al-
guns parasitos, sob a forma de tripomastigota,
recirculam e voltam a se localizar em outras células,
reiniciando o ciclo (14,15).
Durante a fase aguda, que é um fenômeno transitó-
rio, ocorrem reação inflamatória, necrose, destrui-
ção neuronal e fibrose, perpetuando-se o processo,
provavelmente, por um mecanismo autoimune
com a participação do parasita ou seus antígenos.
Na fase crônica, a patogenia da doença de Chagas
parece bem mais complexa.  A desproporção entre
a fibrose miocárdica e a presença de parasitos nas lesões levou à teo-
ria da autoimunidade, que dominou o cenário do conhecimento
desde a década de 1970 até o presente.  Mais recentemente se vem
atribuindo a miocardiopatia chagásica crônica a múltiplos fatores co-
mo imunodepressão, fibrose e dilatação da microvasculatura associa-
das a uma resposta inadequada do hospedeiro. Alternativamente, o
modelo histotrópico-clonal, procura relacionar a variabilidade gené-
tica do T.cruzi com a patogenia da doença (16,17). 

TRATAMENTO ETIOLÓGICO Quase uma centena de drogas já foram
testadas contra o Tripanosoma cruzi em infecções experimentais de
animais de laboratório. Poucas foram testadas no homem, até o
momento, e com resultados de baixa eficácia. 
No final da década de 1960, surgiram, respectivamente, o nifurti-
mox e o benznidazol, as primeiras drogas efetivas para o tratamen-
to da fase aguda e recente da infecção chagásica humana, mas com
índices de cura muito baixos na fase crônica da doença. O seu em-

prego, em esquemas de duração prolongada (30 a 60 dias), causa
importantes efeitos colaterais indesejáveis. Essas drogas, entretan-
to, são as únicas existentes para uso clínico no presente (18).

CONTROLE E PERSPECTIVAS DE REEMERGÊNCIA DA DOENÇA DE

CHAGAS Nos últimos 20 anos, desenvolveu-se um importante tra-
balho de controle do T. infestans, o principal vetor da doença de
Chagas no Brasil e nos países do Cone Sul, Argentina, Chile, Uru-
guai e Paraguai. A partir de 1991, com a chamada “Iniciativa do
Cone Sul”, obteve-se um significativo impacto no controle da
doença (19). Uruguai e Chile foram, formalmente, certificados co-
mo livres da transmissão da doença de Chagas humana, respectiva-
mente em 1997 e 1999.  No Brasil, em 1983, 711 municípios de
11 estados estavam infestados pelo T. infestans. O número de mu-
nicípios reduziu-se para pouco mais de 100 em 1997, limitando-
se a presença do vetor a alguns estados. Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul, Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo e mais recentemente
Minas Gerais foram certificados como livres do T. infestans.

Nos últimos anos, o programa de erradicação do
T. infestans tem sido negligenciado, particularmen-
te com a descentralização dos serviços da Funda-
ção Nacional de Saúde (Funasa) para estados e
municípios que não têm a capacidade técnica e a
motivação política para o controle da doença.  Te-
me-se, portanto, a reemergência do T. infestans e da
doença de Chagas como um todo, a partir dos fo-
cos residuais do inseto em cinco estados brasilei-
ros.  Por outro lado, devemos considerar a vasta
distribuição do P. megistus e do T. brasiliensis que não
são passíveis de erradicação por serem ubiquitá-

rios, vivendo dentro ou fora das casas.  Outros vetores considera-
dos domiciliados, embora de importância secundária como o T.
pseudomaculata, no Nordeste do Brasil e o T. sordida, de larga distri-
buição, são igualmente causa de preocupação.
A emergência da doença de Chagas na Amazônia brasileira e os ris-
cos de sua endemização são a grande preocupação dos epidemiolo-
gistas dedicados ao estudo da doença (20-23).  Pelo menos 16 es-
pécies de triatomíneos silvestres, dez das quais infectadas com o T.
cruzi, e numerosos reservatórios da infecção já foram descritos na-
quela região. O crescente número de casos agudos da doença rela-
tados naquela vasta área, que representa mais de dois terços do ter-
ritório nacional, é motivo de alerta. 
Nos próximos anos devemos nos preocupar não somente com os
vetores primários (T. infestans, Pantrongylus megistus e T. brasiliensis),
secundários (T. pseudomaculata e T. sordida), terciários (vetores silves-
tres) e o risco de adaptação ao domicílio, como com o controle dos
bancos de sangue e com a possibilidade de transmissão direta do T.
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cruzi de marsupiais para o homem, por via direta (urina), sem me-
diação do vetor. Por outro lado, este e outros mecanismos alterna-
tivos de transmissão, particularmente a via oral, serão objeto de vi-
gilância permanente. Finalmente, do ponto de vista médico,
devemos considerar que nos próximos 30 anos teremos ainda uma
grande massa de pacientes já infectados para tratar etiologicamen-
te e/ou com suporte clínico, aplicação de marca-passo e interna-
ções de elevado custo financeiro e social.

José Rodrigues Coura é pesquisador titular, chefe do Departamento de Medicina Tropical do
Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz) e membro titular das Academias Nacional de Medicina e Bra-
sileira de Ciências.
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