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RESUMO 

 

A Doença de Chagas (DC) veio ao conhecimento do mundo através do 
cientista e pesquisador Carlos Chagas o qual identificou o agente causador T. 
cruzi, o inseto responsável pela transmissão e as formas de transmissão. A DC 
é considerada uma patologia negligenciada causada por agentes parasitários 
infecciosos. A Organização Mundial de Saúde estima que 8 milhões de 
pessoas estejam contaminadas na América Latina pelo Trypanosoma cruzi. A 
Doença de Chagas é predominantemente rural, mas sua epidemiologia sofreu 
alterações devido a migração da população da zona rural para centros urbanos 
em busca de melhores condições de vida. O presente trabalho tem por objetivo 
descrever a forma de contaminação pelo parasito, identificar a população mais 
afetada, demonstrar as maiores dificuldades no tratamento da patologia. Teve 
como metodologia utilizada levantamento bibliográfico, tendo com material de 
pesquisa artigos científicos relacionados ao tema. Durante o desenvolver da 
pesquisa pode ser observado o pouco incentivo voltado para a pesquisa 
relacionada ao tratamento da doença de chagas. 
 

Palavras-chave: Trypanosoma cruzi, Doença de Chagas, Tratamento. 



ABSTRACT 

 

The Disease of Chagas came to the knowledge of the world through the 
scientist and researcher Carlos Chagas, which identified the causer agent T. 
cruzi, the insect responsible for the transmission and the forms of transmission. 
Chagas disease is considered a neglected pathology caused by parasitic 
infectious agents. The World Health Organization estimates that 8 million 
people are infected in Latin America by Trypanosoma cruzi. Chagas' disease is 
predominantly rural, but its epidemiology has changed due to the migration of 
the rural population to urban centers in search of better living conditions. The 
present work aims to describe the form of contamination by the parasite, to 
identify the population most affected, to demonstrate the greatest difficulties in 
the treatment of the pathology. The methodology used was a bibliographical 
survey, with scientific material related to the topic. During the development of 
the research can be observed the little incentive for research related to the 
treatment of Chagas' disease. 
 

Key-words: Trypanosoma cruzi, Chagas Disease, Treatment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Doença de Chagas (DC), conhecida também como Tripanossomíase 

Americana, é ocasionada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi 

(RAMOS et al., 2012). A DC veio ao conhecimento do mundo científico em 

1909 pelo pesquisador brasileiro Carlos Ribeiro Justiniano Chagas (CHAGAS, 

1911). Carlos Chagas identificou o agente causador Trypanosoma cruzi, o 

inseto responsável pela transmissão principalmente o barbeiro e as formas de 

transmissão. A descoberta de Chagas foi considerada única na história da 

ciência e saúde brasileira (CHAGAS, 1909).  

A DC trata-se de uma das patologias mais negligenciadas da atualidade. 

Apesar de não possuírem uma forma efetiva e segura de tratamento, 

desenvolvimento de novos fármacos, baixa prioridade para a indústria pois o 

retorno não é garantido, as doenças negligenciadas são um conjunto de 

patologias causadas por agentes parasitários infecciosos, são endêmicas, de 

risco em populações de menor aquisição financeira. Sua prevenção, controle e 

tratamento representam um grande desafio mundial para o milênio (SCOTTI et 

al., 2016). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 8 milhões de 

pessoas estejam contaminadas na América Latina pelo T. cruzi (RASSI et al., 

2010). A DC é predominantemente rural, mas sua epidemiologia sofreu 

alterações devido a migração da população da zona rural para centros urbanos 

em busca de melhores condições de vida. A transmissão ocorre na maioria das 

vezes pelas fezes dos insetos triatomíneos infectados por T. cruzi (OMS, 

2002).  

Segundo Dias, Coura, (2007) as formas mais conhecidas de transmissão 

da DC são: vetorial, congênita, transfusional e a forma mais atual é por via oral.  

O tratamento da DC é limitado a dois fármacos existentes: nifurtimox e 

benzonidazol (CLAYTON, 2010a). No país, há somente a opção de utilização 

do benzonidazol, já que não está sendo comercializado o nifurtimox devido sua 

alta toxicidade (LANA; TAFURI, 2005). 
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Mesmo tendo se passado mais de cem anos após a descoberta da DC, a 

mesma continua sendo um grande problema de saúde pública nos países da 

América Latina e em parte da América do Norte (DIAS, 2007). 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Após mais de cem anos de sua descoberta, a DC segue como problema 

de saúde pública em todos os países da América Latina (DIAS, 2007). Na 

América Latina há, entre 8 e 10 milhões de pessoas infectadas, dos quais 

menos de 1% recebem tratamento (DNDi, 2015).  

Há evidências de um crescente número de casos em países 

desenvolvidos não endêmicos, na maioria das vezes resultantes da migração 

de indivíduos infectados de áreas endêmicas para áreas não endêmicas 

(COURA, 2009). 

Através dessas informações é notória a importância em incentivos às 

pesquisas de novos fármacos para melhorar a qualidade de vida da população 

contaminada, também é de importância a atenção da gestão nacional em 

relação à população que vive em zonas de risco, sendo necessário 

investimento em moradias com melhores estruturas e instruções para 

esclarecimentos do risco de contaminação. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

Relatar as formas de contaminação e os tratamentos disponíveis para a 

Doença de Chagas (DC). 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar um breve histórico da DC; 

 Descrever as principais vias de transmissão da DC; 

 Descrever o ciclo evolutivo do T. cruzi; 

 Demonstrar o perfil epidemiológico da doença. 
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4. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho terá como método de pesquisa um levantamento 

bibliográfico, tendo como material de pesquisa “artigos científicos” 

relacionados ao tema. 

Os artigos científicos foram pesquisados no site Google Acadêmico e 

Scielo, como filtro da pesquisa foram utilizados artigos que disponibilizaram 

material de pesquisa relacionado ao tema proposto. 

Palavras chaves para busca da pesquisa: Trypanosoma cruzi, doença de 

chagas, tratamento. 

Foram encontrados durante a busca mais de 17.000 títulos referente ao 

assunto dos quais 64 foram selecionados, sendo (53) artigos, (5) sites, (4) 

dissertações e (2) livros entre os anos de 2000 e 2016. 

 

4.1. Critérios de Inclusão 

 

Estudos com informações conclusivas referentes: “Trypanosoma cruzi”, 

“Tratamento”. 

 

4.2. Critérios de Exclusão 

 

Estudos que não contemplem a temática proposta e que não ofereçam 

informações conclusivas. 
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5. HISTÓRIA DA PATOLOGIA 

 

O médico e cientista brasileiro Carlos Chagas, então pesquisador do Instituto 

Oswaldo Cruz (IOC), foi convidado para a cidade de Lassance, Minas Gerais, 

com intuito de combater a malária que assolava os trabalhadores da 

construção da estrada de ferro central do Brasil. Durante este tempo, Carlos 

Chagas se instalou em um vagão de trem utilizando-o como moradia e 

laboratório/consultório. Nos intervalos do trabalho, inicialmente determinado 

devido sua maturidade e curiosidade científica o mesmo analisava e catalogava 

animais da região. Em concordância com os exames realizados, o mesmo veio 

a descobrir um flagelado em um macaco, o qual denominou Trypanosoma 

minasense. Posteriormente, dando continuidade aos estudos e sob influência 

de um engenheiro da estrada de ferro o cientista veio a avaliar um inseto que 

se encontrava em grande número nas residências da população local. Após 

análises o mesmo veio a identificar vários flagelados no intestino do inseto 

denominado como “barbeiro” pela população (FITARELLI; HORN, 2008; 

NEVES et al., 2005). 

Devido a precariedade das instalações laboratoriais as quais se encontrava, 

após a identificação do último Trypanosoma, Carlos Chagas enviou amostras 

de “barbeiros” infectados para o IOC no Rio de Janeiro. Após estudos 

realizados no laboratório no Rio de Janeiro pelo Dr. Oswaldo Cruz, (alimentar 

macacos com barbeiros contaminados), o mesmo solicitou a presença de 

Carlos Chagas o qual avaliando análises feitas, pode observar que o 

tripanossomo dos macacos era completamente diferente de Trypanosoma 

minasense que havia sido estudado por ele anteriormente. Apresentava 

morfologia diversificada do já visto anteriormente. Ao novo tripanossomo, 

Chagas deu o nome de Trypanosoma cruzi em homenagem ao doutor, mestre 

e diretor, Oswaldo Cruz (NEIVA, 1910). 

Devido a seu conhecimento no ciclo do novo tripanossomo, quase por 

completo convencido que se tratava de uma infecção de transmissão de 

animais domésticos e do homem, em face dos hábitos alimentares dos insetos, 

Carlos Chagas voltou à cidade de Lassance em abril de 1909. Em menos de 



18 

 

quinze dias, deparou com um gato com o tripanossomo no sangue e, logo 

depois, uma criança, com dois anos de idade, com sintoma febril, com o 

mesmo parasito no sangue periférico, em uma casa cheia de "barbeiros". 

Narrou as manifestações clínicas da fase aguda e enviou uma nota breve sobre 

a descoberta, na data de 15 de abril de 1909, para publicação em revistas 

médicas na Alemanha e no Brasil (CHAGAS, 1909). 

A DC, tem como agente etiológico o protozoário monoflagelado 

Trypanosoma cruzi (SAÚDE-GUIMARÃES; FARIA, 2007). O parasito passa por 

diferentes formas evolutivas no interior do hospedeiro vertebrado: amastigota, 

tripomastigota e epimastigota, o mesmo possui um ciclo biológico complexo do 

tipo heteroxênico e nos insetos vetores: Triatoma sordida, Triatoma infestans, 

Triatoma pseudomaculata, Triatoma rubrovaria, Panstrongylus lutzi, Triatoma 

brasiliensis, Panstrongylus megistus, entre outros (Figura 1). (MELO et al., 

2008; REY, 2008; SILVEIRA; DIAS, 2011; SOUSSUMI, 2004). (NEVES et al., 

2005). 

 

Figura 1: Morfologia de Triatomíneo adulto. 

 

Fonte: <www.fiocruzimagens.fiocruz.br> 

 

As formas tripomastígotas, normalmente possui um comprimento 

aproximado de 20 µm, são fusiformes e longas. Comumente o núcleo 
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posiciona-se no centro e o cinetoplasto, grande e oval, situa-se depois do 

núcleo, portanto, a visualização desta organela somente é possível por 

microscopia eletrônica. Próximo ao cinetoplasto emerge o flagelo, que possui 

grande mobilidade. As formas infectantes para os hospedeiros vertebrados 

dispõem-se da seguinte forma: ocorre na corrente sanguínea dos hospedeiros 

vertebrados e na porção distal do tubo digestivo do inseto vetor, não dispondo 

de capacidade de multiplicação (CIMERMAN; CEMERMAN, 2008; MARKELL 

et al., 2003).  

Segundo Lozano, (2011); Nascente, (2010) as formas amastigotas são 

esféricas com o cinetoplasto visível, sendo encontradas em cultivo de células e 

no interior das células de hospedeiros infectados. Estas formas não possuem 

flagelo e se multiplicam por fissão binária. Nos epimastigotas seu flagelo surge 

na porção anterior do parasito com mobilidade muito intensa e se multiplicam 

por divisão binária simples no vetor ou em meio de cultura e possuem formas 

alongadas. As formas esferomastígotas e epimastígotas não ocorrem no 

hospedeiro vertebrado (NEVES et al., 2005) (Figura 2). Os esferomastígotas 

possuem a capacidade replicativa e são encontrados no estômago do vetor e 

por sua vez apresentam a forma esférica do parasito (CIMERMAN; 

CEMERMAN, 2008). 

 

Figura 2: Forma evolutiva. 1- Tripomastígota metacíclico. 2-Forma Amastígota; 3-

Forma Tripomastígota sanguínea e 4-Forma Epimastígota. 

 

Fonte: <www.invivo.fiocruz> 
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6. CICLO EVOLUTIVO 

 

O ciclo evolutivo de T. cruzi inicia-se quando os hospedeiros invertebrados 

são infectados após ingestão do sangue do hospedeiro vertebrado que possui 

formas tripomastígotas sanguíneas. Após ingestão passada poucas horas o 

tripomastígota sanguíneo se transforma em amastigota no interior do estômago 

e é conduzido para o segmento posterior do intestino médio onde na sequência 

ocorre transformação em sua forma para epimastígota e se multiplica 

energicamente por fissão binária. Os epimastígotas são conduzidos para o 

intestino posterior onde se transformam em tripomastígotas metacíclicos. O 

tripomastigota metacíclico estabelece a forma infectante para o hospedeiro 

vertebrado e durante a eliminação com as fezes e/ou urina, no decorrer do 

repasto sanguíneo (alimentação por sangue) do vetor, ocorre a penetração no 

organismo do hospedeiro vertebrado mediante feridas na pele/mucosas, 

penetrando as células do sistema fagocítico-mononuclear. Uma vez dentro das 

células agilmente se diferenciam em amastigotas, conseguindo escapar do 

vacúolo parasitófago para o citoplasma das células hospedeiras, iniciando um 

processo de divisão binária (Figura 3). Posterior à multiplicação, as formas 

amastigotas transformam-se em tripomastígotas sanguíneos, que destroem a 

célula e posteriormente são lançados na circulação sanguínea, espalhando-se 

pelo organismo e agredindo músculos e tecidos, onde podendo ocorrer 

infecções em novas células e ou manter-se na corrente sanguínea, onde 

iniciará um novo ciclo biológico quando novamente ingerido pelo vetor 

(BRENER, 1973; GARCIA; AZAMBUJA, 1991; DIAS, 2000). 
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Figura 3: Ciclo Evolutivo do Trypanosoma cruzi. 

 

Fonte: <www.cpqrr.fiocruz.br> 
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7. VIAS DE TRASMISSÃO DA DOENÇA DE CHAGAS 

 

7.1. Transmissão Vetorial  

 

A transmissão via vetorial é considerada a forma clássica de transmissão e 

se dá através das fezes dos triatomíneos e corresponde a 80% dos casos da 

DC. A capacidade vetorial está relacionada a variáveis como: distribuição de 

vetores em determinada área, grau de antropofilia, ação antrópica no meio 

ambiente, números de parasitas eliminados com fezes e urina além da 

capacidade de adaptação ao domicílio. Observa-se uma redução natural, a 

eliminação do ciclo domiciliar dos vetores consequentemente gerando redução 

do contato de T. cruzi com o homem em áreas endêmicas tratadas 

quimicamente e onde houveram melhorias habitacionais. As informações 

epidemiológicas asseguram a queda na transmissão natural no estado de São 

Paulo, uma nova ordem de estruturação ampliada da vigilância, tende a 

preservar o controle alcançado, diminuindo os riscos e ou evitando a 

reinfestação da transmissão (SILVEIRA, 2000). 

O Brasil recebeu da Organização Panamericana de Saúde (OPAS) no ano 

de 2006 um certificado de controle do Trypanosoma infestans. Em paralelo 

houve redução no risco de transmissão da doença pela via vetorial no Brasil. 

Foi possível também à observação na diminuição de infecção pelo parasita em 

gestantes e doadores de sangue, consequentemente houve uma contribuição 

na redução da transmissão também pela via transfusional e congênita 

(FERREIRA; SILVA, 2006). 

  

7.2. Transmissão oral  

 

A transmissão por via oral do T. cruzi se dá por meio da ingestão de 

alimentos contaminados dejetos de animais, reservatórios ou de insetos 

vetores contaminados. No caso dos humanos essa transmissão ocorre de 

forma mais rara, através de alimentos contaminados principalmente por 

excretas (DIAS, 2006a). A transmissão por via oral também pode ocorrer 



23 

 

através do consumo de carne crua ou mal cozida de animais silvestres (caça) 

ou de alimentos contaminados por urina ou secreções anais de marsupiais 

contaminados, por meio de hábitos primitivos de ingestão de triatomíneos ou 

acidentes laboratoriais. Na atualidade, a transmissão oral da DC no Brasil tem 

sido um dos mais importantes mecanismos de surtos de micro-epidemias 

(YOSHIDA, 2007). 

Segundo Dias, (2006a), há a hipótese que por vários anos a DC tenha se 

mantido somente no ciclo enzoótico e ou silvestre, o ciclo no qual o parasita 

circula somente entre os animais sem danos ao homem. Ao devastar o 

ecossistema natural, promoveu-se a transmissão oral da doença. Desta forma 

houve a facilitação do acesso dos animais silvestres para a os domicílios o que 

consequentemente tornou o homem susceptível a participar do ciclo de 

transmissão do parasito (COURA, 2007).  

Em 2007 na região Norte do país, a DC fez várias vítimas devido ao 

consumo de alimentos contaminados, especialmente pelo consumo de açaí. 

Por esse motivo a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) montou 

um plano de ação que objetiva a capacitação da VISA (Vigilância Sanitária), 

dos batedores de açaí e da população em geral. É possível encontrar neste 

documento recomendações da OPAS, como por exemplo inclusão da DC como 

DTA (Doença Transmitida por Alimentos); implantação de procedimentos 

eficientes em tratamentos térmicos com a finalidade de eliminar o T. cruzi dos 

alimentos produzidos com açaí; realizar o cadastramento e o licenciamento 

pela VISA, dos estabelecimentos que processam o açaí; capacitando os 

manipuladores em BPF (Boas Práticas de Fabricação) e a elaboração de ações 

educativas e mobilização social, adequando-se à realidade da comunidade 

local (BRASIL, 2008a). 

 

7.3. Transmissão transfusional  

 

A transfusão de sangue é uma das principais formas de transmissão da DC 

em áreas urbanas, devido sangue contaminado, o risco gira em torno de 20%. 

Na década de 50 a DC transfusional foi considerada como um grande problema 
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de saúde pública, já na década de 80, foi alcançada a marca de 20 mil novos 

casos (DIAS, 2006b). Devido ao surto de SIDA (Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida) nos anos 80 foram implantados na maioria dos países latino-

americanos Programas de Vigilância em Hemoderivados (PIRON et al., 2008). 

Tem sido raro e de difícil detecção casos de transmissão de DC via 

trasfusional, na maioria das vezes em adultos sem informação sobre o sexo 

(BRASIL, 2004). Pôde ser observada uma grande semelhança nas 

manifestações clínicas em pacientes que contraíram a doença através da via 

vetorial, no entanto a febre é um sintoma recorrente e não possível a 

identificação da presença do chagoma de inoculação (tumefação provocada 

pela picada do barbeiro). Pode haver a evolução natural da doença para a fase 

crônica sintomática ou indeterminada podendo ser digestiva e/ou cardíaca 

(NEVES, 2007).  

No ano 2000 foram realizadas em torno de 2.800.000 doações de sangue 

no Brasil. Dentro deste total entre 20 e 30% das bolsas de sangue e/ou 

hemoderivados foram considerados desqualificados devido à contaminação 

pelo T. cruzi. Essa contaminação observada no sangue doado pode variar de 

acordo com a região. Exemplo: região sudeste cerca de 9,25% e região norte 

gira em torno de 26,77%. Suspeita-se que os índices possam variar de acordo 

com os métodos utilizados (SILVEIRA, 2000). 

 

7.4. Transmissões Congênita, via transplantes e outras vias  

 

A transmissão do T. cruzi por via congênita e/ou vertical ocorre através da 

placenta durante a gestação (REY, 2001). A transmissão da DC pode ocorrer 

quando houver “ninhos” na placenta que possam eclodir liberando formas 

tripomastigotas no sangue, desta forma estando aptos os mesmos atingiram a 

circulação fetal (NEVES, 2007). Em qualquer momento da gestação a 

contaminação poderá ocorrer, embora seja mais frequente entre o 4º e o 9º 

mês de gestação, podendo ocorrer também durante o parto (BRASIL, 2004). É 

necessário tornar-se rotina a investigação de gestantes portadoras da DC para 

que os recém-nascidos contaminados sejam tratados. Estima-se que 
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transmissão via placenta é responsável por 9 a 10 mil novos casos por ano nas 

Américas (SILVEIRA, 2000). 

No caso de transplante de órgãos embora seja de grande rigor a realização 

de exames diagnósticos para se detectar doenças infecciosas, não são 

descartadas as possibilidades de erros o que consequentemente contribuem 

para a transmissão da DC. Dois casos de DC aguda foi relatado, ocasionado 

através de transplante de rins por um só doador, o mesmo não foi submetido 

aos exames necessários para detecção de doenças. Os receptores dos órgãos 

doados não possuíam contaminação pelo T. cruzi antes do transplante, após o 

mesmo vieram a apresentar fraqueza progressiva, febre e hepatomegalia 

(fígado de tamanho aumentado). Foi detectado a contaminação pelo T. cruzi 

após 2 meses do transplante renal. Desta forma, pode-se constatar que o 

responsável pela transmissão do parasita foi o transplante de rim (FERRAZ; 

FIGUEIREDO, 1993). 

Em casos de acidentes laboratoriais onde ocorre a transmissão da DC sua 

ocorrência é rara e quando ocorre é através de materiais contaminados 

(BRASIL, 2004). 



26 

 

8. EPIDEMIOLOGIA 

 

Devido ao deslocamento de seus habitats naturais pelos vetores devido a 

ação do homem no meio ambiente a DC é considerada uma antopozoonose 

(WESTPHALEN, 2012). Embora o vetor de T. cruzi abranja uma área desde o 

sul dos EUA até Chubut na Argentina estando bem distribuído pelo continente, 

é exclusivamente a América Latina que encontra-se endêmica (SILVEIRA, 

2000), gira em torno de 21 países com aproximadamente 12 milhões de 

pessoas contaminadas pelo T. cruzi, no Brasil são cerca de 2 a 3 milhões e 

ocorrem a cada ano entre 20.000 e 28.000 novos casos e mais de 10.000 

mortes. Na América cerca de 65 milhões de pessoas vivem em áreas de risco e 

estão expostas a contrair a infecção (OPA; OMS, 2014). 

As áreas de risco de transmissão da doença na década de 70 incluía mais 

de 2.200 municípios dentro de 18 estados brasileiros. Dentre esses municípios 

711 com a presença do Triatoma infestans, espécie de maior responsabilidade 

pela transmissão da DC. Países do Sul Iniciaram um programa de controle e 

eliminação do vetor (DIAS, 2000).  

O Brasil foi certificado internacionalmente pela interrupção da transmissão 

da DC pela OPAS e pela Organização Mundial da Saúde em 2006, devido uma 

ação sistematizada de controle químico o que reduziu expressivamente o T. 

Infestans e consequentemente a transmissão de T. cruzi (VINHAES; DIAS, 

2000). 

No Brasil o perfil epidemiológico da DC é apresentado em um novo cenário, 

devido casos de surtos de DCA (Doença de Chagas Aguda), a mesma está 

ligada ao consumo de alimentos contaminados como: bacaba, caldo de cana, 

açaí, entre outros, esta situação ocorre especialmente na região da Amazônia 

Legal. Foram registrados entre 2000 e 2011 mais de 1.200 casos, sendo: 7% 

por transmissão vetorial, 70% por via oral e 22% sem identificação de forma de 

transmissão (FIOCRUZ, 2013).  O grau de mortalidade para DC no país teve 

uma queda de 5,2 para cada 100.000 habitantes no ano de 1980 para 3,5 para 

100.000 habitantes no ano de 1997 e 2,7 em 2008 (MELO, 2011). Essa queda 

pode ser observada nas estimativas mundiais, onde a quantidade de pessoas 
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infectadas pelo T. cruzi no mundo era entre 16 e 18 milhões no ano de 2007, 

atualmente entre 6 e 8 milhões de pessoas são afetadas, (OMS, 2007; 2015). 

Segundo Castro (2009) medidas de combate à DC assumidas pela América 

Latina como por exemplo, testes de diagnóstico para doadores de sangue e/ou 

órgãos com maior especificidade e um maior esclarecimentos sobre a DC à 

população, podem elucidar o motivo desse decréscimo. 

Foram registradas nas últimas décadas casos em países não endêmicos por 

outras formas de transmissão ou também pela intensa migração latino-

americana para outros continentes (FIOCRUZ, 2013). Cada vez mais tem sido 

constatada a DC no Canadá, EUA, países europeus e em países do Pacífico 

Ocidental (OMS, 2015). 
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9. ASPECTOS CLÍNICOS DA DOENÇA DE CHAGAS 

 

A DC possui duas fases distintas sendo aguda e crônica. Começando com a 

reação inflamatória no local de entrada do parasito a fase aguda pode ser com 

ou sem sintomas. Algumas pessoas podem apresentar: febre, mal-estar, 

hepatomegalia, esplenomegalia, insuficiência cardíaca e com menos 

frequência meningoencefalite (LANA; TAFURI, 2005; BIOLO; RIBEIRO; 

CLAUSELL, 2010).  

Aproximadamente 30% dos pacientes após décadas da infecção, cerca de 

20 anos, tem a condição evoluída para Cardiopatia Chagásica Crônica (CCC) e 

cerca de 10% evoluem para forma digestiva da doença (AYO et al., 2013; 

BESTETTI; RESTINI, 2014).  

O aspecto clínico da DC considerado como o mais sério é a CCC (AYO et 

al., 2013; BIOLO; RIBEIRO; CLAUSELL, 2010) por causar manifestações 

clínicas como: arritmias (BESTETTI; CARDINALLI-NETO, 2008), insuficiência 

cardíaca (BESTETTI et al., 2011), tromboembolismo (BIOLO; RIBEIRO; 

CLAUSELL, 2010), dor no peito (BESTETTI; RESTINI, 2014) e morte súbita 

cardíaca (BESTETTI; CARDINALLI-NETO, 2008). Já as manifestações 

digestivas da DC são: megaesôfago e megacólon (BESTETTI; RESTINI, 2014).  

Com a infecção do organismo pelo parasito ocorre a resposta imunitária 

inata e adquirida o que não elimina o parasito, devido a persistência imunitária 

pode ocorrer lesões nos tecidos podendo ser observadas nas manifestações 

clínicas da DC (LANA; TAFURI, 2005).  
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Tabela 1: Manifestações Clínicas da Doença de Chagas Crônica 

 

Manifestações clínicas da 

Doença de Chagas Crônica 
Sintomas Referências 

Cardiopatia Chagásica Crônica 

(CCC) 

Tromboembolismo, arritmias, 

insuficiência cardíaca, morte 

súbita cardíaca e dor no peito 

precordial 

 

BESTETTI; RESTINI 

(2014) 

Megaesôfago Disfagia, ptialismo, 

regurgitação, dor epigástrica e 

às vezes desnutrição 

 

RASSI Jr; RASSI; 

MARIN-NETO (2010) 

Megacólon Distensão abdominal, 

obstipação e obstrução do 

intestino grosso 

RASSI Jr; RASSI; 

MARIN-NETO (2010) 
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10. FÁRMACOS UTILIZADOS  

 

Até os dias atuais existem somente dois fármacos utilizados no tratamento 

da patologia de chagas o nifurtimox e benzonidazol (CLAYTON, 2010b). No 

país só se faz uso do benzonidazol, pois já não se comercializa o nifurtimox 

devido sua alta toxicidade (LANA; TAFURI, 2005).  

Os dois fármacos devem ser utilizados durante a fase aguda pois durante 

essa fase ocorrem maiores chances de cura, porém a doença é encontrada 

com maiores índices na fase crônica e o período de duração do tratamento 

com esses fármacos é longo e podem ocorrer reações adversas graves 

(CLAYTON, 2010a, 2010b).  

 

10.1. Avanços no Tratamento 

 

Pesquisas estão sendo realizadas com intuito de poder oferecer mais 

opções para o tratamento da DC. Estão sendo feitos testes com antifúngicos 

azólicos para servirem como alternativas de tratamento para a patologia de 

chagas (KEENAN; CHAPLIN, 2015).  

Outro avanço que poderá contribuir futuramente como opção de tratamento 

da DC são os inibidores da enzima do parasito T. cruzi a cruzaína (FERREIRA 

et al., 2014).  
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Figura 4: Tratamento da Patologia de Chagas 

 

Fonte: Adaptado - AMARAL, G.C. e ORATI, A. D. 
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11. RESULTADOS 

 

Foi realizado um levantamento bibliográfico dos estudos realizados 

sobre Doença de Chagas publicados entre os anos de 2011 e 2016 para 

observar a evolução em pesquisas relacionadas ao tratamento. 

 

Tabela 2: Análise dos artigos selecionados sobre Doença de Chagas. 

 

ITENS ANO/AUTOR OBJETIVO DO ESTUDO 
TIPO DE 

ESTUDO 
CONCLUSÃO 

1 
SOUSA et al., 

2011 

Demonstrar a importância da 
cana-de-açúcar como meio 
viável de sobrevida do T. 
cruzi, mostrando-se um 

veículo potencial de 
transmissão do tripanossomo 

Revisão 
Bibliográfica 

Constatou-se, por meio desta pesquisa, 
a carência de literatura a respeito da 

temática abordada, visto que, de acordo 
com a metodologia adotada, apenas um 

artigo científico correspondeu aos 
objetivos preestabelecidos 

2 

DIAS, J. C. P.; 
NETO, V. A.; 

LUNA, E. J. A.; 
2011 

Discutir a importância de 
cada uma das modalidades 
de transmissão do T. cruzi e 

as medidas para sua 
prevenção 

Revisão 
Bibliográfica 

Em síntese, os principais cuidados 
pertinentes aos mecanismos menos 

usuais de transmissão dizem respeito ao 
combate sistemático de triatomíneos 

além de outros insetos no intradomicílio, 

3 
DIAS, J. C. P.; 
NETO, V. A.; 

2011 

Discutir a importância e as 
perspectivas de prevenção 

dessas modalidades 
alternativas e da via 

congênita, no contexto dos 
achados e desdobramentos 
do II Inquérito Nacional de 

Prevalência, recém-
terminado 

Revisão 
Bibliográfica 

Na sequência do diagnóstico, será 
imprescindível a notificação do caso e a 
realização de pesquisas que confirmem 

a via de contaminação e a eventual 
ocorrência de transmissão para outras 

pessoas 

4 

FERREIRA, R. T. 
B.; 

BRANQUINHO, 
M. R.; LEITE, P. 

C. 
2014 

Destacar os novos desafios 
a serem enfrentados pelos 
órgãos de saúde pública na 
prevenção da transmissão 
da doença de Chagas pelo 

consumo de açaí 

Revisão 
Bibliográfica 

Ainda há a necessidade de incentivos à 
pesquisa para que conhecimentos 

gerados relacionados à viabilidade do T. 
cruzi em 

diferentes alimentos, técnicas de 
detecção e de inativação e formas de 
contaminação dos alimentos pelo T. 

cruzi, entre outros, auxiliem na 
compreensão da transmissão oral desse 

parasito e sua melhor interpretação 
epidemiológica, de prevenção e controle 

5 
VEIGA et al., 

2014 

Avaliar o uso de bioterápicos 
na infecção experimental 
murina por Trypanosoma 

cruzi, pela análise da 
metodologia utilizada e 

resultados alcançados nas 
publicações selecionadas 

Revisão 
Bibliográfica 

A análise das publicações demonstrou 
que, apesar das limitações encontradas, 

houve uma evolução na descrição 
metodológica dos estudos nos últimos 

anos, além de resultados 
parasitológicos, clínicos e imunológicos 

positivos que demonstram os efeitos 
destes medicamentos ultradiluídos na 
infecção experimental murina por T. 

cruzi. 
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Tabela 2: Continuação: Análise dos artigos selecionados sobre Doença de 

Chagas. 

ITENS ANO/AUTOR OBJETIVO DO ESTUDO TIPO DE ESTUDO CONCLUSÃO 

6 

ALEXANDRE, J. 
P. O.; TESTON, 

A. P. M.; JÚNIOR, 
G. Z. 
2014 

Elucidar o tratamento 
etiológico da doença de 

Chagas nas diferentes fases 
da doença, assim como seus 

benefícios e problemas 
encontrados durante o uso 

dos medicamentos. 

Revisão bibliográfica 

Destaca-se a necessidade de 
desenvolvimento de novas drogas 

sintéticas e derivados naturais, bem 
como, o emprego de doses 

terapêuticas mais eficazes e menos 
tóxicas, associação de drogas 

existentes para tratamento com 
drogas de efeito cardíaco e 

digestivo, com o intuito de minimizar 
e solucionar este problema de saúde 

pública 

7 
ARAÚJO et al., 

2015 

Investigar a 
soroepidemiologia de T. cruzi 
em uma população humana 

rural do município de 
Pelotas, RS 

Imunoensaio 
Quimioluminescente 
de Micropartículas e 
Imunofluorescência 

Indireta (Quando 
reagentes) 

Conclui-se que a população 
estudada, ou seja da região rural de 

Pelotas, possui 2,7% de 
soropositividade para T. cruzi 

8 
CÂMARA et al., 

2016 
Busca por uma quimioterapia 

alternativa 
Testes in vitro e in 

vivo 

De um modo geral, a quimioterapia 
da DC ainda possui grandes 

desafios pela frente, destacando a 
busca de novos fármacos eficazes e 
a necessidade de uma quimioterapia 

não agressiva 

9 
RODRIGUES et 

al., 
2016 

Descrever as características 
epidemiológicas, zoonóticas, 

clínicas, patológicas e 
diagnósticas da doença de 

Chagas 

Parasitológicos 
indiretos como 

xenodiagnóstico, 
hemocultura e PCR 

Em algumas regiões do Brasil torna-
se um problema de saúde pública, 

que necessita de maior atenção por 
parte das autoridades competentes, 

para que não seja negligenciada. 

10 
CRUZ et al., 

2016 

Apresentar um mapeamento 
tecnológico dos documentos 
de patentes relacionadas a 
tecnologias que empregam 
fármacos antiparasitários 

para tratamento da doença 
Chagas 

Pesquisa de 
tecnologia protegida 

ou descrita de 
documentos de 

patentes 

Os dados denotam a falta de 
interesse da indústria farmacêutica e 

que a doença de Chagas é 
negligenciada embora tratável e 

curável. 

 

De acordo com artigos levantados para confecção da tabela “Análise dos 

artigos selecionados sobre Doença de Chagas”, pode-se observar a existência 

em pesquisas para melhoramento nas possibilidades de tratamento para a DC, 

ao longo da pesquisa o que se encontra são revisões bibliográficas, poucos 

foram estudos clínicos feitos para evolução no tratamento dessa doença que 

vem assolando a população com menores condições financeiras, somente dois 

artigos trataram de forma a possibilitar outra condição de tratamento para 

pacientes portadores de chagas, além do utilizado atualmente que é o 
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Benzonidazol, que foram Câmara (2016) com o “Complexo de Platina e 

Rutênio” e Cruz (2016) com “Antiparasitários”. 

Com esse estudo pode-se observar que a melhor maneira para tratamento 

da doença continua sendo a conscientização da população. 
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12. CONCLUSÃO 

 

Esta revisão bibliográfica teve como foco apresentar de forma clara e 

objetiva as vias de contaminação pelo T. cruzi e os possíveis tratamentos 

disponíveis para a DC, e ao desenrolar da pesquisa encontrou-se uma vasta 

quantidade de informações sobre a ideia da revisão, foi possível destrinchar as 

várias vias de contaminação e infelizmente a pouca variabilidade de 

tratamento, a negligencia com relação a DC é notória devido o desinteresse 

pelas indústrias farmacêuticas, não se há interesse em melhorar a condição 

dos infectados, devido ao alto custo de processamento e o pouco retorno 

financeiro, pois trata-se de uma população menos favorecida as mais afetadas, 

mais pessoas são contaminadas a cada ano e mais pessoas morrem devido à 

doença. Somente dois fármacos eram indicados para essa patologia e um 

deles parou de ser produzido devido a sua alta toxicidade dificultando ainda 

mais a condição das pessoas que necessitam dos mesmos.  

A Vigilância Sanitária tem feito seu trabalho no que diz respeito a 

fiscalização, os pesquisadores juntamente com as Universidades também têm 

desenvolvido um excelente trabalho de pesquisa mas o desinteresse por parte 

das grandes indústrias acaba dificultando a evolução de uma possível melhora 

nos tratamentos. 

Realizando um trabalho de comunicação e informação tende-se a evitar 

maiores danos à população futura, já os que estão contaminados devem contar 

com a competência de seus médicos para oferecer-lhes uma melhor qualidade 

de vida com o tratamento paliativo. 
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